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Komparatystyka regulacji etyki notariusza
Nazwy i zawód
Nazwa „notariusz” pochodzi od ³aciñskiego s³owa notarius, u¿ywanego zamiennie ze s³owami registrarius i auctarius, maj¹cymi swe odpowiedniki w jêzyku w³oskim jako notario, francuskim – notaire, niemieckim – Notar, angielskim – notary. Obecnie u¿ywana jest na oznaczenie
specjalnego urzêdnika, jego urzêdu, zawodu, kancelarii opartych na zespo³ach norm prawnych, wspó³tworz¹cych instytucjê prawn¹ notariatu.
Za odleg³y od naszej wspó³czesnoœci poprzednik notariusza uznawany jest
grecki notariusz urzêduj¹cy od oko³o III w.p.n.e, podobnie egipski agoranomos, od oko³o I w.p.n.e. grecki grapheios i od oko³o III w.n.e.
rzymski tabellio, tabellis, tabularis. Poprzednicy ci nie wykonywali jednak
czynnoœci podobnych do czynnoœci wspó³czesnego notariusza, lecz
wype³niali rozmaite zadania pisarczyków, sekretarzy, protokolantów,
archiwistów, stenografów. Nazywano ich notarii, poniewa¿ sporz¹dzali
notae, czyli notatki umo¿liwiaj¹ce odtwarzanie pe³nej treœci wypowiedzi
lub pisma.
Dzieje zawodu notariusza zwi¹zane s¹ z powstaniem i rozwojem instytucji
prawnej notariatu, która ukszta³towa³a rozwój dokumentu publicznego,
jakim jest akt notarialny. Ze wzglêdu na du¿e znaczenie treœci aktów
notarialnych, maj¹cych na celu bezpieczeñstwo obrotu prawnego, ich
szczególnie w³asnoœci, powagê urzêdu publicznego notariusza wspiera³
autorytet w³adzy pañstwowej lub w³adzy koœcielnej. W³adze te mianowa³y
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notariuszy, a ich aktom notarialnym nadawa³y moc wiary publicznej –
fides publico. Akt notarialny uznawa³y za wiarygodny dowód tego, czego
dotyczy³a jego treœæ, dlatego ¿e zosta³ sporz¹dzony przez notariusza publicznego, przez niego podpisany w³asnym podpisem i opatrzony jakimœ
notarialnym znakiem, zwykle pieczêci¹ okreœlonej kancelarii. Jak dotychczas, na rozwój i charakter urzêdu notariusza oraz jego etykê zawodow¹
mia³y wp³yw cztery kultury prawne: prawa stanowionego, prawa chrzeœcijañskiego, common law i prawa Unii Europejskiej1.

Notariusze prawa stanowionego
W kulturze prawa stanowionego pocz¹tki o¿ywionego rozwoju praktyki notarialnej datowane s¹ od oko³o III w.n.e. Wówczas pojawi³ siê
zawód notariusza, nazywanego tabellio, który na drewnianej tabliczce
pokrytej woskiem – tabella zapisywa³ treœci dokumentu zaufania publicznego (instrumentum publice confecta). W okresie póŸnego cesarstwa rzymskiego notariusze (tribuni et notari) tworz¹cy odrêbn¹ korporacjê urzêdnicz¹ (schola notariorum), kierowan¹ przez primicerus notariorum, nale¿eli
ju¿ do najbardziej zaufanych urzêdników kancelarii cesarskiej w s³u¿bie
bezpieczeñstwa wewnêtrznego i nawet zadañ dyplomatycznych. Na gruzach cesarstwa zachodniorzymskiego, w pañstwie Longobardów funkcje
wczeœniejszego tabellio przejêli scribae publici albo notarii. Pozycjê
notariuszy wzmocni³y reformy cesarza Karola Wielkiego (742-814), który
poleci³ im sporz¹dzanie protoko³ów s¹dowych, a jego nastêpcy – testamentów aktów sprzeda¿y. Od czasów panowania Karola Wielkiego ka¿dy
biskup, opat i graf by³ zobowi¹zany do zatrudnienia w³asnego notariusza,
a od IX wieku pojawili siê notariusze z uprawnieniami sêdziów (notarius
et index).
Wed³ug przekazów historycznych, znaczenie urzêdu notariusza utrwali³ król Francji Ludwik IX Œwiêty (ok. 1214-1270), organizator i uczestnik
krucjat. Gdy po powrocie z krucjaty zasta³ w swoim królestwie wiele nierozwi¹zanych spraw, najpierw sam, a nastêpnie przy pomocy 60 notariuszy królewskich za³atwi³ je szybko, aprobuj¹c wolê stron sprawy swoim
1
Zarys historii notariusza i notariatu odtworzy³ ogólnie, m.in. A. O l e s z k o, Ustrój
polskiego notariatu, Kraków 1999, s. 21 i nast., w oparciu o doœæ pe³n¹, polskojêzyczn¹
literaturê naukow¹ przedmiotu, m.in. liczne prace M. Kury³owicza.
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podpisem i pieczêci¹. Du¿y wp³yw na dojrzewanie profesji notariusza
mia³a dzia³aj¹ca w XIII w. w Europie, utworzona w Bolonii w 1228 r.
Schola di Notariato. Utrwali³a ona przekonanie, ¿e w sprawach niespornych akt notarialny posiada moc prawn¹ równ¹ mocy prawnej orzeczeñ
s¹dowych. Powo³ywanie na urz¹d notariuszy by³o prerogatyw¹ monarchów i papie¿y. Taki model rozprzestrzeni³ siê w krajach europejskich.
Nowoczesny kszta³t nada³y tej profesji Napoleona Loi 25 Ventose annee
XI z 1803 r. W³adze imperiów europejskich przenios³y profesjê notariusza
do tzw. Nowego Œwiata, z jednym, ale bardzo wa¿nym wyj¹tkiem –
Wielkiej Brytanii. Wyj¹tek ten powsta³ z ró¿nic miêdzy kultur¹ prawa
stanowionego a kultur¹ common law2.
W kulturze prawa chrzeœcijañskiego od samych pocz¹tków Koœcio³a
istnia³ zawód notariusza. Papie¿ Klemens (90-101) utworzy³ w Rzymie
siedem okrêgów notarialnych, w których wyznaczeni notariusze spisywali akty notarialne mêczenników (notarii regendarii). Organizacjê tych
okrêgów i stanowisko zawodowe notariuszy koœcielnych (notarii Sanctae
Romanae Ecclesia) uregulowa³ papie¿ Juliusz I (337-352). Notariusze
koœcielni umacniali swoj¹ pozycjê zawodow¹, wykonuj¹c ró¿ne, czêsto
nie³atwe zadania w polityce wewnêtrznej i zagranicznej Koœcio³a jako
bliscy wspó³pracownicy papie¿a, zwani pronotariuszami. Gdy w XI w.
cesarze mianowali w³asnych notariuszy cesarskich (notarii publici ex
imperiali auctoritate), Koœció³ odpowiedzia³ na to powo³aniem notariuszy
apostolskich (notarii publici ex apostolica auctoritate).
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym „Kodeksem prawa kanonicznego”, og³oszonym przez papie¿a Jana Paw³a II w 1983 r., zawód notariusza nale¿y do
grupy wyraŸnie uregulowanych urzêdów Koœcio³a. Kodeks ten dzieli
notariuszy na zwyczajnych apostolskich, pronotariuszy i biskupich. Wszyscy oni powo³ywani s¹ do tego, aby podpisywanym przez siebie dokumentom nadawaæ wiarygodnoœæ mocy dokumentów publicznych w sensie
prawa kanonicznego. W procesie kanonicznym notariusz mo¿e wystêpowaæ w roli kwalifikowanego œwiadka urzêdowego3.

2
Por. P.A. M a l a v e t, Counsel for the Situation: The Latin Notary, A Historical and
Comparative Model, Hastings International and Comparative Law Review, Spring 1996.
3
Por. W. C h m i e l, Notariusz wed³ug Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku,
Rejent 1997, nr 6.
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Ze wzglêdu na wielowiekowe pos³ugiwanie siê notariuszy kultury prawa
stanowionego zarówno œwieckich, jak i koœcielnych jêzykiem ³aciñskim
w sporz¹dzonych aktach notarialnych, zwani s¹ oni notariuszami ³aciñskimi (latin notaries). Notariusze kultury prawa stanowionego (civil law
notaries), obecnie we wszystkich jej krajach, s¹ dyplomowanymi prawnikami. Wyró¿niaj¹ siê profilem specjalizacji, jak adwokaci w kulturze
prawa stanowionego i adwokaci wystêpuj¹cy jedynie w ni¿szych s¹dach
w kulturze common law. Zwykle ograniczaj¹ zakres swej praktyki do prawa
prywatnego, reguluj¹cego sprawy osób fizycznych, przy co najwy¿ej, minimalnej interwencji w³adzy pañstwowej. Wiêkszoœæ spraw prowadzonych
przez notariuszy ³aciñskich dotyczy przenoszenia w³asnoœci, rejestracji w³asnoœci, sporz¹dzania umów, transakcji handlowych, spraw spadkowych
i innych spraw maj¹tkowych. Notariusze ³aciñscy na ogó³ nie maj¹ uprawnienia wystêpowania przed s¹dami w imieniu swoich klientów. W wielu
jurysdykcjach kultury prawa stanowionego, na przyk³ad we Francji, notariusze prowadz¹ równie¿ oficjalne rejestry szczegó³owych zapisów dotycz¹cych w³asnoœci (en minute).
Notariusze kultury prawa stanowionego albo notariusze ³aciñscy powinni
byæ odró¿niani od notariuszy kultury common law, zwanymi w niej
notariuszami publicznymi (notaries public). Notariusze publiczni sprawuj¹
urz¹d administrowania pieczêci¹ i spe³niaj¹ pewne funkcje œwiadka.
W amerykañskim stanie Nowy Jork, dla zapobie¿enia mieszaniu urzêdu
notariusza ³aciñskiego z urzêdem notariusza publicznego przez ludnoœæ
pos³uguj¹c¹ siê jêzykiem hiszpañskim, postuluje siê wprowadzenie prawnego zakazu u¿ywania nazwy Notario Publico na oznaczenie urzêdu
Notary Public. Taki zakaz obowi¹zuje ju¿ od kilkunastu lat w Kalifornii4 .

Notariusze common law
Urz¹d notariusza kultury common law kszta³towa³ siê w szczególny
sposób najpierw w Anglii, póŸniej zaœ na kontynencie pó³nocnoamerykañskim. Pierwsi notariusze œwieccy przybyli do Anglii z Europy kontynentalnej w XIII wieku. Wkrótce po tym, w 1279 r., papie¿ Miko³aj III
upowa¿ni³ arcybiskupa Canterbury do mianowania notariuszy angielskich.
Oko³o dwóch stuleci póŸniej, w rezultacie angielskich reform religijnych,
4

Szerzej P.A. M a l a v e t, op. cit.
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zerwania wiêzi Korony z Watykanem, w 1533 r., parlament brytyjski
przekaza³ w³adzê powo³ywania notariuszy królowi. W 1801 r. król przekaza³ tê w³adzê Trybuna³ Arcybiskupa Anglii (Court of Faculties), który
j¹ sprawuje do dzisiaj jako cz³on w³adzy arcybiskupa Canterbury.
Obecnie w Anglii prowadz¹ praktykê notarialn¹ trojakiego rodzaju notariusze, wszyscy oni obejmowani s¹ wspóln¹ nazw¹ notary public.
Pierwsz¹ grupê tworzy oko³o 40 notariuszy, zwanych scrivener notaries,
praktykuj¹cych wy³¹cznie w Londynie (City of London). Wziêli swoj¹
nazwê od Scriveners Company, zaœ charakter ich dzia³añ jest bardzo zbli¿ony
do charakteru dzia³añ notariuszy kultury prawa stanowionego Europy
kontynentalnej. Jako wykszta³ceni prawnicy, znaj¹cy biegle jeden albo
dwa jêzyki obce, obeznani w zasadach i praktyce prawa zagranicznego,
powo³ywani s¹ na okresy piêcioletnie dla utrzymywania wiêzi prawa angielskiego z prawami innych krajów. Drug¹ grupê stanowi¹ kwalifikowani
adwokaci wystêpuj¹cy jedynie w ni¿szych s¹dach (qualified solicitors),
a trzeci¹ osoby nie maj¹ce kwalifikacji prawnych (non legally qualified
persons), ale rozumiej¹ce sens prawa. Grupa trzecia kszta³towa³a siê od
koñca XVI w. Warunkiem wejœcia do dwu pierwszych grup by³ pomyœlnie zdany egzamin, uwieñczony dyplomem urzêdnika arcybiskupa wydaj¹cego licencjê i pozwolenia (Master of Faculties)5.
Zró¿nicowanie w obrêbie angielskiego urzêdu notariusza zosta³o przeniesione przezAnglików na kontynent pó³nocnoamerykañski, bardziej jednak
do Kanady ni¿ Stanów Zjednoczonych, gdzie dominuje model notariusza
kultury common law. W Kanadzie Izba Notariuszy Quebecu (Chambre
des notaires du Quebec), utworzona ju¿ w 1847 r., reprezentuje model
urzêdu notariusza kultury prawa stanowionego rodowodu francuskiego,
usytuowanego jednak w przewa¿aj¹cym nad ni¹ œrodowisku kultury
common law. Notariusze zrzeszeni w tej izbie posiadaj¹ w³asny kodeks
etyczny, natomiast dla kanadyjskiej kultury common law – notariusza
publicznego, posiadaj¹cej równie¿ regulacje etyki notariusza, najbardziej
reprezentatywny jest notariat Kolumbii Brytyjskiej, bêd¹cej zachodni¹
prowincj¹ Kanady.
5
Zasiêgi wp³ywów kultury common law na kszta³towanie siê urzêdu notariusza opracowa³ N. C o x, The Notary Public – the Third Arm of the Legal Profession, New Zealand
Business Law Quarterly 2000, no. 6.
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Notariusz Quebecu, posiadaj¹cy wykszta³cenie prawnicze, dzia³a
w ró¿nych sferach prawa, z wyj¹tkiem wystêpowania w procesie s¹dowym. Przenoszenie w³asnoœci nieruchomoœci (real estate) wype³nia oko³o
55% jego aktywnoœci. Podobnie jak jego koledzy, notariusz ³aciñski jest
profesjonalist¹ dzia³aj¹cym w œrodowisku liberalnym. Cieszy siê zaufaniem publicznym (publica fides), poniewa¿ dzia³a obiektywnie na rzecz
wszystkich stron. Jego dzia³ania obejmuj¹ doradztwo prawne, opracowywanie w imieniu stron dokumentów prawnych, uwierzytelnianie, przechowywanie zapisów transakcji. Ze wzglêdu na dzia³anie w œrodowisku
biznesu pó³nocnoamerykañskiego, notariat Quebecu wyró¿nia siê trzema
cechami:
1) podobnie jak tylko w Holandii i Puerto Rico nie obowi¹zuje w nim
numerus clausus – ograniczenie liczby notariuszy;
2) mo¿e wykonywaæ swoj¹ profesjê nie tylko w Quebecu, ale i poza
jego granicami;
3) na ¿¹danie stron mo¿e opracowywaæ dokumenty prawne w jednym
z dwóch jêzyków (bilingualism) – francuskim albo angielskim6.
Notariusz publiczny kanadyjskiej kultury common law jest to¿samy
w swych uprawnieniach z amerykañskim notariuszem publicznym (notary public). W obu tych krajach notariusz jest urzêdnikiem publicznym
powo³anym moc¹ w³adzy pañstwowej do spe³niania roli bezstronnego
œwiadka, administrowania pieczêci¹ (administer oath), potwierdzania
oœwiadczeñ pod przysiêg¹ (certify affidavits), uwierzytelniania autentycznoœci (take acknowledgments), przyjmowania depozytów, testamentów
i protestów (take depositions, testimony and protest). Zwykle uzyskanie
licencji notariusza publicznego nie wymaga specjalnego przygotowania,
wymagany jest tylko pomyœlny egzamin z prostego testu i jakaœ forma
potwierdzenia integralnoœci w sprawowaniu tego urzêdu. W Stanach Zjednoczonych notariusz nie bêd¹cy pe³nomocnikiem (non – attorney notary)
nie mo¿e udzielaæ porad, sporz¹dzaæ dokumentów prawnych, doradzaæ
w sprawie form notariaryzacji czy te¿ nawet wskazywaæ sposobu podpisywania czegoœ.
Prawo ka¿dego stanu amerykañskiego upowa¿nia notariusza publicznego, powo³ywanego przez w³adzê wykonawcz¹, rzadziej w³adzê pra6

Szerzej strona Internetu Chambre des notaires du Quebec, szczególnie J. L a m b e r t,
Notaires in Quebec, http://www.cdng.org/profession/anglais/organization.htm
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wodawcz¹, do spe³niania okreœlonego zakresu czynnoœci zwanych notariaryzacj¹ (notarization). W niektórych stanach notariusz publiczny
posiada uprawnienia do uroczystego zatwierdzania zawarcia ma³¿eñstwa.
We wszystkich stanach notariaryzacja nie oznacza potwierdzenia prawdziwoœci treœci dokumentu, nie legalizuje go ani nie nadaje mocy prawnej.
Podobnie jak wed³ug prawa stanu Kalifornia, równie¿ w innych stanach,
notariaryzacja wymaga, aby notariusz publiczny widzia³ podpisuj¹cego
dokument po uprzedniej jego identyfikacji. Powinien nastêpnie dokonaæ
wpisu dokumentu do rejestru albo sporz¹dziæ akt notarialny. Znane s¹ dwa
rodzaje notariaryzacji: potwierdzenie (acknowledgments) i oœwiadczenie
o z³o¿onej przysiêdze (jurat) albo przysiêga (oath). Potwierdzenie dotyczy
przekazywania aktem notarialnym tytu³u w³asnoœci do czegoœ, natomiast
jurat albo oath jest pisemnym potwierdzeniem notariusza publicznego, ¿e
podpisuj¹cy osobiœcie stawi³ siê przed nim, podpisa³ dokument w jego
obecnoœci i z³o¿y³ przysiêgê lub sporz¹dzone przez niego potwierdzenie.
Prawo Kalifornii nie wymaga identyfikacji podpisuj¹cego jurat albo oath7.
W stanie Wirginia notariusze publiczni s¹ powo³ywani na urz¹d przez
gubernatora. Kandydat mo¿e zostaæ notariuszem publicznym, gdy:
1) wype³ni formularz aplikacji;
2) samodzielnie aplikacjê notariaryzuje;
3) ma dwie osoby posiadaj¹ce prawo wyborcze, które podpisz¹ aplikacjê
jako potwierdzenie dobrego charakteru aplikanta;
4) uzyska podpis na aplikacji od urzêdnika okrêgu s¹dowego (Clerk
of Circuit Court) lub innego urzêdnika publicznego;
5) wyœle aplikacjê z op³at¹ (w 2004 r. $35) do Sekretarza Stanu
w Richmond. Aplikacja, spe³niaj¹ca wspomniane warunki, niemal zawsze
jest za³atwiana pozytywnie. Sekretarz Stanu przekazuje aplikacjê urzêdnikowi okrêgu s¹dowego, a ten po pobraniu op³aty (w 2004 r. $10) powierza aplikantowi Urz¹d Notariusza Publicznego Wspólnoty Wirginia.
Gdy aplikant oœwiadczy, ¿e przeczyta³ prawo notarialne, nie jest wymagany nawet test dla sprawdzenia jego kwalifikacji. Wed³ug prawa stanu
Wirginia notariusz publiczny nie musi u¿ywaæ pieczêci ani te¿ prowadziæ

7
Przysiêga nastêpuje po pytaniu: Do you swear that the statement in this document
are true, so help you God?, zaœ potwierdzenie po pytaniu Du you affirm that the statements
in this document are true?
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oficjalnych ksi¹g notarialnych. Tylko ten notariusz publiczny mo¿e sporz¹dzaæ akty zawarcia ma³¿eñstwa, który jest kap³anem albo duchownym
jakiejkolwiek organizacji religijnej, natomiast ka¿dy inny – po wniesieniu
specjalnej op³aty. Notariusz publiczny w Wirginii potwierdza jedynie
to¿samoœæ osób dokonuj¹cych notariaryzacji, ale nie prawdziwoœæ treœci
notariaryzowanych dokumentów, zawsze prywatnych, nigdy urzêdowych.
Dzia³anie w charakterze notariusza publicznego bez legalizacji jest ciê¿kim
przestêpstwem – zbrodni¹ 6 stopnia8.

Komparatystyka opisanych notariuszy
Ró¿nice pomiêdzy urzêdem notariusza kultury prawa stanowionego
– notariuszem ³aciñskim a notariuszem kultury common law wynikaj¹
z fundamentalnych ró¿nic miêdzy tymi kulturami. Dla komparatystyki
urzêdów notariusza szczególnie istotne s¹ niektóre spoœród wielu ró¿nic.
Jest to g³ównie ró¿nica miêdzy nieskodyfikowanym prawem precedensowym pochodz¹cym z orzeczeñ sêdziowskich a skodyfikowanym prawem
stanowionym przez w³adze prawodawcze. Notariusze ³aciñscy polegaj¹
na literze abstrakcyjnego prawa, natomiast notariusze publiczni na osobistym os¹dzie konkretnej sprawy. Gdy notariat ³aciñski jest skrajnie
sformalizowany, to w notariacie publicznym formalizm jest zredukowany
do minimum9. Notariat ³aciñski, mimo swych religijnych filiacji, jest
osadzony w bardziej œwieckich wartoœciach ni¿ notariat publiczny. Notariusz ³aciñski pieczo³owicie zapisuje, dokumentuje i przechowuje wszystkie
czynnoœci notarialne, zaœ notariusz publiczny tylko niektóre z nich. Dokumenty notariusza ³aciñskiego maj¹ s¹dow¹ moc dowodow¹, podczas
gdy dokumentny notariusza publicznego s¹ pozbawione takiej mocy. Do
wspomnianych ró¿nic mo¿na dodawaæ kolejne. Notariusze ³aciñscy posiadaj¹ pe³ne wykszta³cenie prawnicze, uzupe³niane specjalizacj¹ w formie
8
O szczegó³ach por. Notary Public at Opensource Encyclopedia, http://wiki.tatet.com/
notary-public.html; Podrêczniki dla notariuszy publicznych stanów Nowy Jork, New Yersey,
Floryda, Vermont, Maine i ca³ych Stanów Zjednoczonych opracowuje Alfred E. Piombino,
uznawany za najwiêkszego znawcê notariatu amerykañskiego.
9
Brak formalizmu w notariacie publicznym przypisywany jest wysoce moralistycznym wartoœciom spo³eczeñstw purytañskich, w których jedno s³owo albo podanie rêki s¹
uznawane za zobowi¹zania godne najwy¿szego szacunku. Potwierdzaj¹ to anglosaksoñskie
zwroty w rodzaju fair play czy te¿ gentlemen’s agreement.
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aplikacji notarialnej albo stopniami naukowymi. Notariusze publiczni zwykle
nie posiadaj¹ ¿adnego wykszta³cenia prawniczego poza sprawdzan¹ albo
nawet tylko deklarowan¹ znajomoœci¹ prawa notarialnego. Doradztwo
prawne nale¿y do wa¿nych funkcji notariuszy ³aciñskich, nie s¹ w tym
zakresie kompetentni ani nawet do tego upowa¿nieni notariusze publiczni.
Notariusze ³aciñscy otrzymuj¹ licencjê na ca³e ¿ycie zawodowe pod
warunkiem, ¿e nie utrac¹ jej z powodu powa¿nego naruszenia norm
prawnych i etycznych, zaœ notariusze publiczni w Kanadzie i Stanach
Zjednoczonych otrzymuj¹ licencjê na okreœlony czas. Notariusz publiczny
jest uprawniony do certyfikowania, lecz ma ono ograniczon¹ moc dowodow¹, zale¿n¹ od uznania sêdziowskiego. Notariusz ³aciñski nie jest
zobowi¹zany do zeznawania przed s¹dem dla potwierdzenia dokonanych
czynnoœci notarialnych, dopóki ich autentycznoœæ nie jest podwa¿ana.
Jego zapisy notarialne s¹ dowodami samymi w sobie – prima facie.
W Kanadzie i Stanach Zjednoczonych pieczêæ notarialna, jeœli jest u¿ywana, oznacza ¿e certyfikacja podpisem notariusza publicznego jest autentyczna i jasna, ale bez gwarancji prawdziwoœci jej treœci. W sumie wiêc
nale¿y podkreœliæ, ¿e rola notariuszy kultury prawa stanowionego jest o
wiele bardziej powa¿na ni¿ rola notariuszy kultury common law.
Notariusze kultury prawa stanowionego – notariusze ³aciñscy z ponad
60 krajów, w przeciwieñstwie do notariuszy kultury common law –
notariuszy publicznych, s¹ zrzeszeni w Miêdzynarodowej Unii Notariatu
£aciñskiego10. Utworzona w Buenos Aires w 1948 r. dzia³a w krajach
piêciu z szeœciu kontynentów œwiata. Realizuje cele popierania, rozwijania
i koordynacji pracy notariatów krajowych poprzez wspó³pracê ich przedstawicielstw w organizacjach miêdzynarodowych. Przywi¹zuje przy tym
najwiêksze znaczenie do studiowania i systematyzacji prawodawstwa
notariatu ³aciñskiego oraz rozpowszechniania zasad stanowi¹cych podstawê dzia³alnoœci notariatów ³aciñskich. Co trzy lata odbywa siê Miêdzynarodowy Kongres Notariatu £aciñskiego. Do sta³ych organów Unii

10

Unia ta nie posiada jednego jêzyka urzêdowego. Pos³uguje siê g³ównie trzema jêzykami – francuskim, angielskim i niemieckim, w których wystêpuje odpowiednio jako
L’Union Internationale du Notariat Latin, The International Union of the Latin Notariat,
Die Internationale Union des Lateinischen Notariats – UINL; szerzej Miêdzynarodowa
Unia Notariatu £aciñskiego. Statut i Regulamin, Kluczbork, br. wyd.
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Notariatu £aciñskiego nale¿¹: Sta³e Biuro Notarialne Wymiany Miêdzynarodowej (ONPI), co najmniej 12 sekretariatów notariatów krajowych,
urz¹d Sta³ego Skarbnika, 9 komisji Unii, 28 przedstawicielstw przy organizacjach miêdzynarodowych. Dzieñ utworzenia Unii – 2 paŸdziernika
– uznano za dzieñ Notariatu £aciñskiego. Emblemat Unii ma kszta³t owalny, w którym umieszczono nazwê oraz rysunki – or³a ³aciñskiego, repertorium, gêsiego pióra i sentencjê Lex est quod cumque notamus.

Notariusze Unii Europejskiej
W kulturze prawa Unii Europejskiej status zawodowy notariusza jest
doœæ zró¿nicowany w poszczególnych krajach cz³onkowskich. Skala
owego zró¿nicowania rozci¹ga siê od traktowania notariusza jako przedstawiciela w pe³ni wolnego zawodu poprzez przedstawiciela po czêœci
wolnego zawodu, po czêœci urzêdnika pañstwowego, a¿ do w pe³ni urzêdnika pañstwowego usytuowanego w hierarchii s³u¿b publicznych albo
równoczeœnie przedstawiciela w pe³ni wolnego zawodu i w pe³ni urzêdnika pañstwowego. Niezale¿nie od mo¿liwych po³¹czeñ zawodu notariusza z zawodem urzêdnika pañstwowego, zawód ten mo¿e byæ ³¹czony
z zawodem adwokata albo adwokata wystêpuj¹cego jedynie w ni¿szych
s¹dach. Gdy nie jest ³¹czony z innymi zawodami, mówi siê o zawodzie
„czystego notariusza”. Postêpuj¹ca harmonizacja i integracja prawa krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej mo¿e doprowadziæ do ukszta³towania siê jakiegoœ jednolitego wzoru notariusza kultury prawnej Unii Europejskiej. W œlad za tym dokumenty notarialne, zw³aszcza wprowadzane
coraz szerzej elektroniczne akty notarialne krajów cz³onkowskich Unii
Europejskiej, posiada³yby pe³n¹ moc prawn¹ we wszystkich jej krajach11.

11
Tak R. M a r t i n, O unifikacji zawodów prawniczych w ramach EWG przy uwzglêdnieniu mobilnoœci i monopolu tych zawodów, [w:] Jednolitoœæ prawa s¹dowego, cywil-
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W kulturze prawa polskiego urz¹d notariusza publicznego upowszechnia³ siê od oko³o XIV w. dziêki jego recepcji przez Koœció³ katolicki
W³och. Pocz¹tkowo wszyscy notariusze nale¿eli do stanu duchownego,
wystêpuj¹c pod ró¿nymi nazwami – clerici, presbiteri, rectores ecclesianum, kanonicy katedralni. Jako uprzywilejowane personae publice, obdarzani fidem publicam, sporz¹dzali jedynie dokumenty na potrzeby Koœcio³a,
zgodnie z treœciami prawa kanonicznego. W Akademii Zamojskiej, dziêki
zabiegom kanclerza Jana Zamoyskiego, zaczêto kszta³ciæ notariuszy
publicznych zgodnie z zasadami prawa rzymskiego, a nie jak dotychczas
prawa kanonicznego. W okresie zaborów notariat nawet umocni³ swoj¹
pozycjê, zaznaczon¹ unifikacj¹ prawa o notariacie w okresie II Rzeczypospolitej. W czasach PRL notariat upañstwowiono, od 1989 r. przywracano stopniowo jego wczeœniejszy charakter.
Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o notariacie z 1991 r., notariusz jako
osoba zaufania publicznego jest kompetentnym prawnikiem, powo³anym
do uwierzytelniania sk³adanych podpisów i uzgodnionych przez strony
umów, sporz¹dzania dokumentów wymagaj¹cych w³aœciwej formy pisemnej, a tak¿e udzielania porad wszystkim osobom, które o to zabiegaj¹.
„Notariusz jest osob¹ niezale¿n¹, tzn. nie jest usytuowany w hierarchii
administracyjnej lub w innych organach publicznych. ¯adna osoba nie
mo¿e zostaæ notariuszem bez uprzedniego ukoñczenia studiów prawniczych. Zaleca siê, aby kandydat na notariusza z³o¿y³ uprzednio egzamin
z zakresu teorii i praktyki. Notariusza musi obowi¹zywaæ pe³na bezstronnoœæ przy wykonywaniu jego czynnoœci [...] dokumentów sporz¹dzanych przez notariusza. Dokumenty te korzystaj¹ z podwójnego domniemania [...] legalnoœci i prawdziwoœci. Domniemania te mog¹ byæ obalone
tylko w drodze s¹dowej [...]. Zadaniem izb notarialnych, jak i organu
centralnego, jest czuwanie nad tym, aby dzia³alnoœæ notariusza przebiega³a
zgodnie z prawem i pragmatyk¹ zawodow¹”12.

nego a jego odrêbnoœci krajowe, pod red. M. Sawczuka, Lublin 1997, s. 127 i nast.; tak¿e
Die öffentlichen und sozialen Funktionen der Notariate in den Ländern der Europäischen
Union, Notariusz International 1996, vol. I; E. S k r z y d ³ o - T e f e l s k a, Swobodny
przep³yw osób a wykonywanie zawodu notariusza w Unii Europejskiej, Rejent 2000, nr 4.
12
A. O l e s z k o, op. cit., s. 62 i nast.
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Przedmiot etyki notariusza
Etyka notariusza kszta³towa³a siê w d³ugotrwa³ej tradycji zawodu,
osadzonego mocno w europejskiej kulturze prawnej, bêd¹cej splotem
wartoœci chrzeœcijañskich i œwieckich. Wartoœci te nabra³y normatywnej
dojrza³oœci w prawie rzymskim, które opar³o etykê i prawo na ideach
sprawiedliwoœci (iustitia), ¿yczliwoœci (humanitas), s³usznoœci (aequitas),
zaufania (fides), uczciwoœci (honestetas). Jednoœæ etyki i prawa na gruncie
prawa rzymskiego utrwala³o okreœlanie prawa jako sztuki stosowania tego,
co dobre i s³uszne (ius est ars boni et aequi) w jego d¹¿eniach do sprawiedliwoœci, polegaj¹cej na sta³ej i niezmiennej woli przyznawania ka¿demu nale¿nego mu prawa. Treœci¹ tej woli pozostaj¹ nakazy: uczciwie
¿yæ (honeste vivere), drugiego nie krzywdziæ (alterum non laedere),
ka¿demu oddaæ, co mu siê nale¿y (suum cuique tribuere)13.
Dzieje notariatu europejskiego potwierdzaj¹, ¿e od kandydatów na
notariuszy zawsze wymagano wysokich predyspozycji etycznych. Nierzetelne wype³nianie obowi¹zków zawodowych sprawia³o, ¿e uznawano
ich za niegodnych wykonywania tego zawodu. Wymagania etyczne stawiane notariuszom powodowa³ fakt, ¿e wiêkszoœæ spoœród nich wywodzi³a siê w œredniowieczu ze stanu duchownego. Duchowni kandyduj¹cy
na notariuszy musieli otrzymaæ poœwiadczenie od biskupa „o cnotliwym
¿yciu i dobrej s³awie”. Zarówno od notariuszy œwieckich, jak i duchownych wymagano znajomoœci sztuki notarialnej (idoneus) i posiadania cech
osoby godnej zaufania (fideginis). Tylko bowiem notariusze z odpowiedni¹ wiedz¹ o notariacie, o nienagannej postawie etycznej i obyczajowoœci,
mogli zyskiwaæ spo³eczny szacunek i uznanie. Przyjêcie urzêdu poprzedza³a uroczysta przysiêga, w której notariusz œlubowa³ sporz¹dzanie dokumentów zgodnie z wol¹ stron, rzetelnie, uczciwie, s³usznie, bez oszustw,
z dochowywaniem niezbêdnej tajemnicy i bez wygórowanych op³at.
Zapewne etyka notariusza rodowodu europejskiego mia³a jakiœ wp³yw
na jej kszta³towanie siê na innych kontynentach, zw³aszcza kontynencie
13

Tak M. K u r y ³ o w i c z, Etyczne podstawy notariatu, Rejent 2001, nr 5; tak¿e
T. K a s p a r e k, Podwaliny zawodu i etyki notariusza, Przegl¹d Notarialny 1935, nr 1;
A.K. L i m a n o w s k i, Idea solidarnoœci i kole¿eñstwa w szeregach notariatu, Przegl¹d
Notarialny 1934, nr 12; J. S t e l m a c h, Kilka uwag o kodeksie etyki notarialnej, [w:]
Problematyka prawna reprywatyzacji notariatu polskiego, Poznañ-Kluczbork 1996.
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pó³nocnoamerykañskim. W Kanadzie ma miejsce dwoistoœæ urzêdu i etyki
notariusza: w Quebecu – notariusza ³aciñskiego opartego na wzorach
francuskiej kultury prawniczej, zaœ w innych czêœciach Kanady – notariusza publicznego ukszta³towanego wczeœniej w angielskiej kulturze
common law14. W Stanach Zjednoczonych dominuje natomiast urz¹d i etyka
notariusza publicznego, maj¹ce tak¿e swoje prapocz¹tki w angielskiej
kulturze common law. Dla ukazania najbardziej reprezentatywnych regulacji etyki notariusza w czasach nam wspó³czesnych wystarczy omówiæ
jej regulacje kanadyjskie, regulacjê amerykañsk¹ i regulacjê polsk¹, jednoczeœnie doœæ typow¹ dla wiêkszoœci krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej. Zwraca uwagê brak, jak dotychczas, regulacji etyki notariusza
o zasiêgu miêdzynarodowym, tym bardziej globalnym.

Regulacje kanadyjskie
Pierwszy kanadyjski „Kodeks etyczny notariuszy” ³aciñskich Quebecu
(Code of Ethics of Notaries) zosta³ uchwalony w 1981 r. Zast¹piono go
obowi¹zuj¹c¹ od 19 wrzeœnia 2002 r. regulacj¹ o takim samym tytule,
z podtytu³em Professional Code, z rozszerzon¹ i udoskonalon¹ treœci¹15.
Obie te regulacje s¹ bardziej szczegó³owe i zawê¿one tylko do kwestii
etycznych, w porównaniu do obowi¹zuj¹cego od 1974 r. notariuszy
Quebecu „Kodeksu zawodowego” (Professional Code). Kodeks z 2002 r.
sk³ada siê z szeœciu czêœci (chapters), podzielonych na dzia³y (divisions),
a te na oznaczone kolejnymi numerami normy. Owe normy s¹ dwojakiego
rodzaju: bardziej imperatywne z wyrazem „musi” (must) i mniej imperatywne z wyrazem „powinien” (shall).
Czêœæ I „Obowi¹zki i zobowi¹zania wobec spo³eczeñstwa” okreœla
bardziej imperatywne powinnoœci notariusza, takie jak dzia³anie godne,
zachowywanie dobrej reputacji profesji, s³u¿ba interesowi publicznemu,
udoskonalanie jakoœci i dostêpnoœci do profesjonalnych us³ug, promowa14

Notariat Quebecu chlubi siê kanadyjskim pierwszeñstwem najbardziej liberalnej
organizacji profesji notariusza wœród wszystkich krajów Zachodu. W 1985 r. Quebec na
zaproszenie rz¹du Chiñskiej Republiki Ludowej zorganizowa³ notariat chiñski, a nastêpnie
podj¹³ podobne zadanie na Ukrainie.
15
Code opublikowa³a Gazette officiele du Quebec, 16 January 2002. Jest równie¿
dostêpny na stronie Internetu Canadian Legal Information Institute, http://www.canlii.org/
qc/laws/regu/n-3r.0.2/20040323/whole.html
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nie edukacji i informacji o swojej praktyce, zachêcanie stron do zwierania
porozumieñ, informowanie syndyka notariatu Quebecu o nadu¿yciach
w praktyce profesjonalnej. Zawiera te¿ jedn¹ mniej imperatywn¹ powinnoœæ – d¹¿enia do posiadania aktualnej wiedzy profesjonalnej.
Czêœæ II kodeksu „Obowi¹zki i zobowi¹zania wobec klienta” jest najbardziej rozwiniêt¹ czêœci¹. Sk³ada siê z oœmiu dzia³ów zawieraj¹cych a¿
43 z 79 wszystkich jego norm. Dzia³ I „Ogólne” zakazuje notariuszowi
pogarszania jakoœci us³ug i interweniowania w osobiste sprawy klienta.
Nakazuje natomiast: dzia³anie bezinteresowne, szczere i honorowe, poprzedzenie zawarcia umowy zbadaniem swoich kwalifikacji i wiedzy w
sprawie, oparcie relacji z klientem na wzajemnym zaufaniu, respektowanie
prawa klienta do konsultowania siê z innymi notariuszami lub kompetentnymi osobami, sprawowanie w³aœciwego nadzoru nad studentami, pracownikami i innymi osobami, za które jest odpowiedzialny. W dzia³ach
II – VIII sformu³owane s¹ rozwiniête zasady etyki notariusza: integralnoœæ, przystêpnoœæ i starannoœæ, odpowiedzialnoœæ, niezale¿noœæ i bezstronnoœæ, tajemnica zawodowa i poufnoœæ, dostêpnoœæ i poprawianie
zapisów, okreœlanie i p³acenie wynagrodzeñ.
Czêœæ III „Obowi¹zki i zobowi¹zania wobec profesji”, z³o¿ona z piêciu
dzia³ów, zawiera kolejno nastêpuj¹ce powinnoœci – zakazy: ³¹czenia zawodu notariusza z zawodem adwokata, unikania zachowañ uw³aczaj¹cych godnoœci profesji (przymuszania do korzystania z jego us³ug, niew³aœciwego komunikowania siê z wnosz¹cym na niego skargê, ¿¹dania
zap³aty od klienta za samo spotkanie, rozmowê lub korespondencjê, przyjmowanie dokumentów fa³szywych, czyni¹cych us³ugê u³omn¹, zaniechania informowania w³adz o nielegalnych praktykach notariusza, niew³aœciwego u¿ycia œrodków klienta, nadawania autentycznoœci aktom nielegalnym
lub oszukañczym, odwodzenia klienta od innych sposobów za³atwienia
sprawy ni¿ czynnoœæ notarialna, wszczynania postêpowania prawnego
przeciwko koledze bez poinformowania o tym w³adz notariatu, zaniechania poinformowania w³adz notariatu o komplikacjach z w³asnoœci¹ uszczuplaj¹cych w³asnoœæ jego wierzycieli), podejmowanie pod w³asnym szyldem spraw notariusza odsuniêtego od zawodu; nakazy: utrzymywania
w³aœciwych stosunków z w³adzami notarialnymi i kolegami, przyczyniania siê do rozwoju profesji, ograniczania zakresu publicznych wypowiedzi
o swej pracy zawodowej.
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Czêœæ IV „Ograniczenia i obowi¹zki dotycz¹ce reklamy” zakazuje reklamy fa³szywej, oszukañczej, niepe³nej i myl¹cej. Notariusz nie powinien
przeceniaæ w reklamie swoich kwalifikacji, zdolnoœci i kompetencji,
obiecywaæ ¿adnych nagród za s³awienie jego zawodowego imienia.
Notariusz, który reklamuje wysokoœci op³at za swoje us³ugi powinien
czyniæ to zgodnie z treœci¹ odpowiednich, szczegó³owych w tym wzglêdzie regulacji prawnych. Nie powinien przy tym przywi¹zywaæ wiêkszej
wagi do wysokoœci op³at za swoje us³ugi ni¿ do ich jakoœci. Normy dotycz¹ce reklamy obowi¹zuj¹ wszystkich partnerów notariuszy, odpowiedzialnych za treœci reklamowanych us³ug.
Czêœæ V „Partnerstwo i symbol graficzny” wskazuje, ¿e nazwa partnerstwo powinna zawieraæ co najwiêcej dwa nazwiska partnerów, ale
mo¿e koñczyæ siê s³owami „i partnerzy” (and Associates). Po przejœciu
na emeryturê lub po œmierci partnera nie nale¿y d³u¿ej pos³ugiwaæ siê jego
nazwiskiem. U¿ywanie przez notariusza i partnerów symbolu graficznego
notariatu lub surduta musi byæ zgodne z regulacjami w³adz notariatu.
Czêœæ VII „Postanowienia koñcowe” uchyla obowi¹zywanie wczeœniejszego „Kodeksu etycznego notariuszy” (Code of Ethics Notaries)
i okreœla wejœcie w ¿ycie omawianego powy¿ej kodeksu.
Towarzystwo Notariuszy Publicznych Kolumbii Brytyjskiej (The Society of Notaries Public of British Columbia) zobowi¹za³o swoich cz³onków – kanadyjskich notariuszy publicznych – do przestrzegania Kodeksu
etycznego (Code of Ethics), obowi¹zuj¹cego od pocz¹tku stycznia 2002 r.16
Kodeks zawiera 21 punktów, w wiêkszoœci z³o¿onych z trzech sk³adników: zwiêz³ego sformu³owania zasady etyki notariusza publicznego, komentarza z przyk³adami i przypisów. Otwiera go jako punkt 1 preambu³a
okreœlaj¹ca jego przedmiot. Jest nim kontynuacja umacniania profesjonalnego dzia³ania przez notariusza publicznego, zgodnego ze standardami
etycznymi jako niezbêdnymi elementami wzajemnych dobroczynnych relacji
miêdzy cz³onkami profesji, klientami i ogó³em spo³eczeñstwa, ³¹cznie
z innymi wyuczonymi profesjonalistami. Nastêpnie preambu³a podaje wi¹¿¹cy notariusza publicznego tekst przysiêgi (pledge).
Punkt 2 „Wstêp”, po nieco emfatycznym przypomnieniu antycznych
korzeni profesji notariusza i pionierskich dni w XIX w. notariuszy pu16
Tekst Code na stronie Internetu The Society of Notaries Public of British Columbia;
patrz przypis 6 i 15.
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blicznych Kolumbii Brytyjskiej, definiuje niew³aœciwe zachowanie zawodowe (professional misconduct) i niestosowne postêpowanie notariusza
(conduct unbecoming a notary).
Niew³aœciwe zachowanie zawodowe notariusza publicznego jest definiowane jako ka¿dy œwiadomy czyni¹cy z³o jego czyn, taki jak naruszenie aktu notarialnego, przepisów lub norm Towarzystwa, zaniedbanie
obowi¹zku notarialnego i w ogólnoœci ka¿de bezprawne lub nieprzyzwoite
wolicjonalne w swym charakterze zachowanie w czasie wykonywania
czynnoœci zawodowych. Niestosowne postêpowanie notariusza publicznego polega natomiast na takim naruszeniu etyki zawodowej, które uzasadnia
wszczêcie postêpowania dyscyplinarnego w trosce o ochronê interesu
publicznego.
Punkty 3-20 formu³uj¹ zasady etyki notariusza publicznego. Zaopatrzone s¹ komentarzami wraz z przyk³adami i przypisami. Oto nazwy tych
zasad, wskazuj¹ce ogólnie na ich treœci: integralnoœæ i odpowiedzialnoœæ
przed spo³eczeñstwem, wiernoœæ przysiêdze urzêdu w ca³ym postêpowaniu, kompetencja i jakoœæ us³ug, ochrona w³asnoœci klienta, informacje
poufne, wynagrodzenia, wynagrodzenia od instytucji, odpowiedzialnoœæ
przed profesj¹ notarialn¹, praktyka nieupowa¿nionych osób, odpowiedzialnoœæ wobec innych praktykuj¹cych, unikanie postêpowania budz¹cego w¹tpliwoœci, odpowiedzialnoœæ wobec klientów, po¿yczanie od klientów, legalne partnerstwo i stowarzyszenia, dzia³anie na rzecz obu stron,
interesy zewnêtrzne, zobowi¹zania, reklama. Kodeks zamyka punkt 21
´
„Zród³a”
(References), dotycz¹cy jego ustanowienia.

Regulacja amerykañska
W 1998 r. amerykañskie Krajowe Stowarzyszenie Notariuszy (National Notary Association) ustanowi³o pierwszy, wszechstronny i szczegó³owy kodeks etyczny „Kodeks Odpowiedzialnoœci Zawodowej Notariuszy
Publicznych” (The Notary Public Code of Professional Responsibility)17.
Maj¹c na uwadze wspólne problemy, zagadnienia i kwestie zawodowe
kodeks okreœla normy, dziêki którym notariusze pocz¹tku XXI stulecia
17
Published as a public service by the National Notary Association for all Notaries
and the public they serve, November 1998, maj¹cego swoj¹ siedzibê w Kaliforni, pod
adresem 9350 De Soto Avenue/PO Box 2402/Chatsworth, CA 91313-2402.
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mog¹ osi¹gn¹æ najwy¿szy poziom etyczny, zdobyæ wiêksze zaufanie
i szacunek. Kodeks opracowywa³o przez ponad trzy lata 24 ekspertów
– profesorów prawa, legislatorów, dokumentalistów, pe³nomocników i notariuszy. Nale¿y przyznaæ, ¿e rezultat ich pracy okaza³ siê znakomity.
Kodeks nale¿y do najlepszych kodeksów etyki zawodowej, jakie kiedykolwiek i gdziekolwiek opracowano.
„Kodeks Odpowiedzialnoœci Zawodowej Notariuszy Publicznych” z³o¿ony z wielu ró¿nych czêœci, jest regulacj¹ bardzo obszern¹, tote¿ mo¿emy
jedynie ogólnie omówiæ jego cele, strukturê, zasady, Ÿród³a, relacje z prawem, stosunek do oczekiwañ pracodawcy notariusza, przydatnoœæ, walory
i zmianê.
Cele kodeksu wynikaj¹ z kluczowej roli notariusza publicznego, zachowuj¹cego w³aœciw¹ postawê moraln¹ podczas wa¿nych transakcji
handlowych, dostosowuj¹cego siê do wymogów prawnych, okreœlaj¹cych standardy dla dokonywania aktów notarialnych. Potrzeba regulacji
etyki notariusza jest szczególnie wa¿na w porównaniu z innymi zawodami, poniewa¿ zawód ten wyró¿nia siê niezwyk³ym statusem funkcjonariusza zarówno publicznego, jak i prywatnego. Notariusz nara¿ony jest
na czêste presje sprzecznych interesów, wymagaj¹ce jasnych regulacji.
Celem kodeksu jest regulowanie zachowañ amerykañskich notariuszy
publicznych, w sytuacjach gdy w prawie wystêpuj¹ luki albo brakuje
oficjalnych dyrektyw.
Unormowania kodeksu s¹ dwojakiego rodzaju. Wiêkszoœæ spoœród
nich to zasady, dyrektywy polityczne i doœwiadczenia praktyczne potwierdzone d³ugotrwa³ym funkcjonowaniem notariatu. Maj¹ byæ pomocne w takim sprawowaniu funkcji, aby notariusze nie pope³niali nadu¿yæ
czy te¿ minimalizowali je, dla unikniêcia odpowiedzialnoœci moralnej i prawnej. Pozosta³e unormowania wynikaj¹ z przekonania, ¿e urzêdnik publiczny w pañstwie demokratycznym musi s³u¿yæ wszystkim na równi, bez
wzglêdu na ró¿nice rasowe, narodowe, etniczne, obywatelskie, religijne,
polityczne, styl ¿ycia, wiek, sprawnoœæ, p³eæ i orientacjê seksualn¹. Ze
wzglêdu na to, ¿e akty notarialne maj¹ wp³yw na uprawnienia jednostek
i ich w³asnoœæ zarówno w prawie cywilnym, jak i prawie karnym, imperatywami dla zawodowych zachowañ notariusza pozostaj¹ sprawiedliwoœæ, s³usznoœæ i dobroczynnoœæ. W zwiêz³ym ujêciu cele kodeksu
przedstawiono w szeœciu punktach:
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1) dostarczanie notariuszom jasnych i precyzyjnych wskazówek, gdy
prawo milczy;
2) informowanie wszystkich korzystaj¹cych z us³ug notariusza o zakresie jego dzia³añ;
3) pobudzanie prawodawców i administratorów do uwzglêdnienia
imperatywów moralnych w tworzeniu i stosowaniu prawa;
4) zmniejszenie nadu¿yæ przez liczby wynikaj¹cych z nich procesów
cywilnych i karnych;
5) wzmacnianie zaufania do zawodowych i etycznych tradycji notariatu;
6) utrwalanie szacunku w kraju i poza jego granicami dla urzêdu
notariusza18.
Struktura kodeksu oparta jest na 10 szeroko akceptowanych zasadach
(guiding principles), które wyjaœniaj¹ wielorakie role notariusza publicznego
w Stanach Zjednoczonych. Na owe zasady sk³adaj¹ siê ogólne normy
odpowiedzialnego postêpowania. Ka¿da z nich staje siê podstaw¹ szczegó³owych „Standardów Praktyki Profesjonalnej i Etycznej” (Standards of
Professional and Ethical Practice) dla notariuszy. Ka¿dy standard ma na
celu maksymalizacjê u¿ytecznoœci publicznej urzêdu notarialnego przy
jednoczesnej minimalizacji nara¿ania notariusza na odpowiedzialnoœæ.
„Standardy Praktyki Profesjonalnej i Etycznej” s¹ ilustrowane, ukazuj¹
problematyczne sytuacje, wspólne albo typowe dla notariuszy. Dla unaocznienia okreœlonej sytuacji wprowadzone s¹ szczegó³owe opisy. Dla
ka¿dej sytuacji imperatyw etyczny albo wybór profesjonalny wskazuje
kierunek dzia³ania, zgodny z odpowiedni¹ zasad¹ albo standardem praktyki
profesjonalnej i etycznej. Imperatyw etyczny okreœla dzia³anie, które, gdyby
nie zosta³o podjête, mog³oby stworzyæ oczywiste i powa¿ne naruszenie
fundamentalnej roli notariusza jako bezstronnego poœwiadczaj¹cego urzêdnika (impartial witnessing official), natomiast wybór profesjonalny
wskazuje kierunek dzia³ania, które, gdyby nie zosta³o podjête, mog³oby
podwa¿aæ lub pomniejszaæ skutecznoœæ notariusza jako unikaj¹cego
nadu¿yæ urzêdnika publicznego.
Naczelne zasady kodeksu, niektóre tutaj w streszczeniu, s¹ nastêpuj¹ce:
18
Tak cele kodeksu wyrazi³o amerykañskie National Notary Association na swojej
stronie internetowej, http://www.nationalnotary.org/initiatires/index.cfm?tex=codeComm
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1) notariusz jako urzêdnik pañstwowy i us³ugodawca publiczny powinien s³u¿yæ wszystkim godnie, uczciwie i w sposób nie budz¹cy w¹tpliwoœci;
2) notariusz powinien dzia³aæ jako bezstronny poœwiadczaj¹cy, nie
uzyskuj¹cy ¿adnych innych profitów za czynnoœci aktu notarialnego poza
legalnym wynagrodzeniem;
3) notariusz powinien wymagaæ obecnoœci ka¿dego podpisuj¹cego siê
i sk³adaj¹cego przysiêgê podczas sporz¹dzania aktu notarialnego;
4) notariusz nie powinien wymuszaæ fa³szywych lub niepe³nych
potwierdzeñ ani zajmowaæ siê fa³szywymi, oszukañczymi albo nieuczciwymi dokumentami b¹dŸ transakcjami;
5) notariusz powinien dawaæ pierwszeñstwo normom prawa przed
dyktatami lub oczekiwaniami jakiejkolwiek osoby lub instytucji;
6) notariusz powinien dzia³aæ jak urzêdnik ministerialny, nie udzielaj¹c
nieautoryzowanych rad lub us³ug;
7) notariusz powinien pieczêtowaæ ka¿dy dokument notarialny, nie
dopuszczaj¹c, aby pieczêæ jako powszechnie uznawany symbol urzêdu
by³a u¿ywana przez kogoœ innego albo do innych celów;
8) notariusz powinien zapisywaæ ka¿dy akt notarialny jako wa¿ny zapis
publiczny w odpowiedni i zabezpieczony sposób;
9) notariusz powinien szanowaæ prywatnoœæ ka¿dego podpisuj¹cego,
nie u¿ywaj¹c uzyskanych informacji do innych celów ni¿ oficjalne;
10) notariusz powinien przestrzegaæ instrukcji notariaryzacji (notarization), uwzglêdniaæ na bie¿¹co prawo, praktykê i wymagania urzêdu
notarialnego19.
Dla ukazania naczelnych zasad kodeksu pos³u¿my siê przyk³adem jego
pierwszej zasady, przytoczonej ju¿ wczeœniej w pe³nym brzmieniu. Zasada
ta wynika z praktyki i norm etycznych, ujêtych w artyku³y A, B, C, D,
E, podzielonych na punkty 1-4, zaopatrzonych w ilustracje i zamkniêtych
imperatywem etycznym. Na przyk³ad artyku³ A: „Odmowa czynnoœci
notarialnej” dzieli siê na punkty: I-A-1 „Odmowa w sprawie w¹tpliwej”,
I-A-2 „Odmowa z powodu uzasadnionego podejrzenia”, I-A-3 „Niew¹t19
W oparciu o zasady przewodnie tego kodeksu Mitt Romney, gubernator stanu
Massachusetts, wyda³ zarz¹dzenie (executive order) ustanawiaj¹ce nowe standardy zawodowe dla notariuszy publicznych tego stanu, których powo³uje i odwo³uje, obowi¹zuj¹ce
od pocz¹tku 2004 r.
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pliwa przyczyna odmowy”, I-A-4 „Nies³uszna odmowa z powodu statusu
nieklienta”. Ilustracj¹ punktu I-A-1 jest proœba cudzoziemca skierowana
do notariusza o potwierdzenie podpisu na dokumencie. Imperatyw etyczny brzmi: jako urzêdnik i us³ugodawca publiczny notariusz dokonuje czynnoœci notarialnych wobec cudzoziemca w formie podpisu na dokumencie,
je¿eli nie stwierdzi³ jakichœ niew³aœciwoœci. Nale¿y dodaæ, ¿e w przypisach
kodeksu do ka¿dego rozwiniêcia zasady do³¹czono obszerny komentarz,
zawieraj¹cy bardzo szczegó³owe omówienie jej relacji z obowi¹zuj¹cym,
amerykañskim prawem o notariacie i precedensowym orzecznictwem
stanowych S¹dów Najwy¿szych i federalnego S¹du Najwy¿szego.
´
Zród³a
kodeksu, w szczególnoœci jego naczelne zasady, praktyka i normy etyczne, oparte s¹ na wiedzy z dziesiêcioleci wspó³dzia³ania Krajowego Stowarzyszenia Notariuszy (National Notary Association) z tysi¹cami notariuszy, z uwzglêdnieniem ró¿nych doœwiadczeñ z ka¿dego ze
stanów amerykañskiej jurysdykcji. Kodeks uwzglêdnia wspólne problemy, zagadnienia i kwestie, z którymi spotykaj¹ siê notariusze, szczególnie
w przypadku konfliktu interesów. Zasady i standardy odzwierciedlaj¹ przekonanie, ¿e notariusze musz¹ dzia³aæ na wzór ludzi biznesu, opieraæ siê
na potwierdzonych praktykach biznesu, rz¹du i zawsze starannie dokumentowaæ czynnoœci urzêdowe.
Relacje kodeksu z prawem mog¹ niekiedy wskazywaæ, ¿e w niektórych jurysdykcjach stanowych poszczególne standardy s¹ wymagane
przez prawo, jak na przyk³ad doœæ powszechny nakaz prawny dokonywania i przechowywania wszystkich zapisów dokonanych aktów notarialnych. Jednak w wiêkszoœci przypadków standardy nie wymagaj¹ wymuszania ich prawem. Przeto s³owo „powinien” (shall), wystêpuj¹ce
w kodeksie, nie musi oznaczaæ obowi¹zku prawnego notariusza, ale zawsze
ustanawia zobowi¹zuj¹c¹ go rekomendacjê etyczn¹ i prawn¹. W nielicznych przypadkach standardy mog¹ popadaæ w sprzecznoœæ z ustawami
o notariacie albo rozporz¹dzeniami administracyjnymi, jak na przyk³ad
wtedy, gdy ustawy albo rozporz¹dzenia narzucaj¹ komisjom notarialnym
procedury dysponowania pieczêci¹ lub redagowania w³asnego czasopisma. Wówczas, oczywiœcie, obowi¹zuj¹ce ustawy albo rozporz¹dzenia
powinny byæ respektowane przez notariuszy.
Czêœciej jednak standardy popadaj¹ w sprzecznoœci nie z rozwi¹zaniami prawnymi, lecz z bie¿¹c¹ polityk¹ albo oczekiwaniami pracodawcy
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notariusza. Zwykle s¹ to sprawy, gdy pracodawca notariusza, rozró¿niaj¹c swoich klientów od innych (customers od noncustomers), chcia³by
faworyzowaæ tych pierwszych, a dyskryminowaæ tych drugich, wbrew
postanowieniom kodeksu, deklaruj¹cym wszystkim równoœæ dostêpu do
us³ug notariusza. Notariusze powinni przeto pamiêtaæ, ¿e kodeks jest
modelem zalecanego i preferowanego postêpowania, a nie zachêt¹ do
nieprawoœci lub przestêpczoœci.
Przydatnoœæ i walory kodeksu przejawiaj¹ siê w jego s³u¿ebnoœci:
narzêdzia kszta³cenia nie tylko notariuszy publicznych, lecz równie¿ prawodawców, administratorów publicznych, prywatnych prawodawców
i u¿ytkowników us³ug notarialnych. Jest on moralnym imperatywem rozwojowych zmian i czynnikiem doskonalenia prawa o notariacie. Szerokie
zastosowanie kodeksu mia³oby zmniejszaæ nadu¿ycia i liczbê procesów
s¹dowych. Wiernoœæ ka¿dego notariusza jego standardom mia³oby umacniaæ przekonanie, ¿e notariusze dzia³aj¹ zgodnie z najwy¿szym szacunkiem
i oddaniem dla swego urzêdu.
Zmiany kodeksu wynikaj¹ z uzasadnionego przekonania, ¿e jego regulacje nie s¹ statyczne i niezmienne, ale dopuszczaj¹ mo¿liwoœæ dodawania nowych standardów, uchylania ich albo poprawiania, bez uszczerbku lub niszczenia pozosta³ych elementów. Gdy 10 jego zasad g³ównych
to zasady dostatecznie ogólne, aby obj¹æ uzasadnione zmiany w obowi¹zkach i praktykach urzêdu notariusza, bez potrzeby zmiany ich obecnej
formy, to 85 standardów mo¿e w miarê up³ywu czasu potrzebowaæ
zmiany lub uzupe³nienia w dostosowaniu do rozwoju spo³ecznego, przeto
okresowe zmiany kodeksu s¹ uzasadnione i zalecane20.

Regulacja polska
Moc¹ uchwa³y Krajowej Rady Notarialnej od 1 stycznia 1998 r. obowi¹zuje w Polsce „Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza”21. Kodeks ten,
20

Obok amerykañskich notariuszy publicznych, maj¹cych sta³¹ siedzibê swego urzêdu,
praktykuj¹ tam równie¿ „dyplomowani, bez sta³ej siedziby kancelarii notariusze publiczni”
(certified mobile notary public), zrzeszeni w U.S. Mobile Notary Association i posiadaj¹cy
w³asny Code of Ethics, ujêty w 11 zwiêz³ych zdaniach, obowi¹zuj¹cy ich od 10 lutego
1998 r. Tekst: http://www.usmna.net/codeof/htm.
21
Uchwa³a Nr 19/978 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie
Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza.
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razem z ustaw¹ z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, okreœla
podstawowe zasady etyki zawodowej polskich notariuszy. Status normatywny polskiego notariusza wspó³tworzony jest przeto przez jego status
prawny i moralny. Notariusz polski wykonuje wolny zawód na zasadach
doœæ wyj¹tkowych: spe³nia powierzon¹ mu przez pañstwo funkcjê publiczn¹, bêd¹c osob¹ prywatn¹. Korzystaj¹c z ochrony prawnej nale¿nej
funkcjonariuszom publicznym, dzia³a jako osoba zaufania publicznego,
tworz¹ca dokumenty urzêdowe. Ochrona prawna i zaufanie publiczne do
zale¿¹ do legalnoœci i moralnoœci jego dzia³añ profesjonalnych. Okreœlaj¹
to ju¿ warunki stawiane kandydatom na notariuszy: obywatelstwo polskie,
nieskazitelny charakter, ukoñczone wy¿sze studia prawnicze, odbyta
aplikacja notarialna uwieñczona zdanym egzaminem notarialnym, praca
w charakterze asesora co najmniej przez 2 lata, ukoñczony 26 rok ¿ycia22.
Kodeks, z³o¿ony z 6 rozdzia³ów, poprzedzaj¹ 4 zdania przypominaj¹ce
niedojrza³¹ i nierozwiniêt¹ preambu³ê, uzasadniaj¹c¹ celowoœæ jego uchwalenia. W zdaniach tych podkreœlono niezbêdnoœæ uczestnictwa notariatu
w tworzeniu i urzeczywistnianiu struktur prawnych wolnego rynku, zdefiniowano funkcje publiczne notariusza nadaj¹cego charakter urzêdowy
oœwiadczeniom osób, zadeklarowano bezpieczeñstwo obrotu prawnego
stronom dziêki wolnemu zawodowi notariusza, dzia³aj¹cego legalnie i zgodnie z normami moralnymi. Poszczególne rozdzia³y zawieraj¹ kolejno:
„Przepisy ogólne” (§ 1-5), „Obowi¹zki ogólne notariusza” (§ 6-14),
„Obowi¹zki notariusza wobec stron czynnoœci” (§ 15-24), „Obowi¹zki
notariusza wobec innych notariuszy” (§ 25-35), „Obowi¹zki notariusza
wobec wspó³pracowników” (§ 36-38), „Wzajemne obowi¹zki samorz¹du
notarialnego i notariuszy” (§ 39-46). Mimo ¿e uchwalenie kodeksu by³o
poprzedzone wieloletni¹ dyskusj¹ ma on pewne wady i nie zawsze jest
zgodny z ustaw¹ – Prawo o notariacie23.
Przepisy ogólne, bardzo ogólnikowe, zobowi¹zuj¹ notariusza do przestrzegania podstawowych zasad moralnych i zasad etyki zawodowej.
Zobowi¹zanie to wynika zarówno z norm prawnych, jak i etycznych,
22

Art. 11 pr. o not., Dz.U. Nr 22, poz. 91 z póŸn. zm.
Problematyka etyki notariusza by³a rozwa¿ana w polskiej literaturze prawniczej
okresu miêdzywojennego; por. zw³aszcza T. K a s p a r e k, Podwaliny zawodu i etyki notariusza, Przegl¹d Notarialny 1935, nr 1; obowi¹zuj¹cy kodeks oceni³ krytycznie Z. G o d e c k i, Kodeks etyczny a ustawa (krytycznie o kodeksie), Rejent 1999, nr 5.
23
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reguluj¹cych status zawodowy notariusza. Notariusz przed podjêciem
pracy sk³ada œlubowanie, ¿e podejmuje siê powierzone mu zadania „wype³niaæ zgodnie z prawem i sumieniem, dochowaæ tajemnicy pañstwowej
i zawodowej w postêpowaniu swym kierowaæ siê zasadami godnoœci,
honoru i uczciwoœci”, natomiast normy etyki zawodowej, zawarte w kodeksie, zobowi¹zuj¹ notariusza do z³o¿enia nastêpuj¹cego przyrzeczenia:
„[o]œwiadczam, ¿e zapozna³em siê z treœci¹ Kodeksu Etyki Zawodowej
Notariusza i uroczyœcie przyrzekam przestrzegaæ jego postanowieñ. Organy
samorz¹du notarialnego zobowi¹zane s¹ do czuwania nad przestrzeganiem przez notariuszy wspomnianych zasad, reaguj¹c na ich ³amanie,
uchybiaj¹ce powadze i godnoœci zawodu, sankcjami odpowiedzialnoœci
dyscyplinarnej”.
„Obowi¹zki ogólne notariusza” zosta³y wyra¿one zasadami: uczciwoœci, rzetelnoœci, niezale¿noœci, bezstronnoœci i zachowania tajemnicy zawodowej. Postawa i zachowania notariusza, zgodnie z tymi zasadami,
maj¹ poœwiadczaæ powagê, honor i godnoœæ zawodu. Notariusz obowi¹zany jest do pog³êbiania wiedzy zawodowej w celu podnoszenia jakoœci
œwiadczonych us³ug. Jako osoba zaufania publicznego, wyposa¿ona przez
pañstwo w okreœlone funkcje w³adcze, powinien staraæ siê zachowywaæ
równowagê miêdzy publicznym ich charakterem a swoim statusem wolnego
zawodu24. Czynnoœci notariusza powinny byæ dokonywane wy³¹cznie
osobiœcie, zgodnie z prawem, realizowane wed³ug najlepszej woli i wiedzy
oraz nale¿ytej starannoœci. Zgodnoœæ z prawem nie jest to¿sama ze zgodnoœci¹ z etyk¹, tote¿ legalnoœæ czynnoœci notarialnej nie wyklucza odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej z powodu naruszenia etyki zawodowej.
Wynagrodzenie notariusza wyklucza inne korzyœci ze spraw bêd¹cych
przedmiotem jego czynnoœci, dokonywanych w kancelarii.
„Obowi¹zki notariusza wobec stron czynnoœci” powinny odpowiadaæ
woli klienta i byæ zgodne z obowi¹zuj¹cym prawem, godziæ lojalnoœæ
wobec klienta z lojalnoœci¹ wobec pañstwa. Notariusz jest obowi¹zany
do odmówienia dokonania czynnoœci w wypadku konfliktu miêdzy stronami albo oczywistej sprzecznoœci ich interesów. Wykonuj¹c swój za24

Jak trafnie zauwa¿y³ A. O l e s z k o, „[¿]adnych funkcji w³adczych pañstwa [...]notariusz nie posiada” z racji jego statusu wolnego zawodu, op. cit., s. 211; por. tak¿e Z. K l e jm e n t, Wybrane zagadnienia z etyki zawodu notariusza, Nowy Przegl¹d Notarialny 1999,
nr 3.
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wód, powinien pamiêtaæ, ¿e to nie tylko jego uprawnienie, ale g³ównie
obowi¹zek. Ka¿de zaniechanie dokonania ¿¹danej czynnoœci legalnej jest
odmow¹ jej dokonania, dopuszczaln¹ wszak¿e wobec klienta, który
zachowuje siê obraŸliwie lub uniemo¿liwia notariuszowi godne wykonywanie zawodu. Zachowanie tajemnicy zawodowej przez notariusza i jego
pracowników, nawet po jego odwo³aniu albo po œmierci uczestnika
czynnoœci, jest równoczeœnie obowi¹zkiem prawnym i etycznym. Od zachowywania tego obowi¹zku zwalnia notariusza jedynie orzeczenie s¹du
albo zgodne oœwiadczenie wszystkich uczestników czynnoœci notarialnej25.
„Obowi¹zki notariusza wobec innych notariuszy”, zgodnie z kodeksem, maj¹ byæ oparte na zasadach lojalnoœci, ¿yczliwoœci i szacunku, nie
eliminuj¹ prawa do oceny ich pracy, wszak¿e bez jakichkolwiek form
nieuczciwej konkurencji zawodowej, która przejawia siê w odp³atnym
doprowadzaniu notariuszowi klientów, przyci¹ganiu klientów proponowaniem ni¿szego wynagrodzenia za czynnoœci notarialne, faworyzowaniu
klientów bogatszych przez pobieranie ni¿szych stawek wynagrodzenia
przy jednoczesnym dyskryminowaniu poprzez wy¿sze stawki klientów
ubo¿szych26, w monopolizowaniu korzystnych pod wzglêdem wynagrodzenia czynnoœci aktowych przy pomocy w³adz, skupianiu w swoim rêku
monopolu na czynnoœci aktowe, zabieganiu o klienta kosztem merytorycznej jakoœci czynnoœci, naruszaj¹cej zasadê lojalnoœci, czêstym dokonywaniu czynnoœci poza siedzib¹ w³asnej kancelarii, odsy³aniu klientów
do innych notariuszy w sprawach pracoch³onnych, a ma³o dochodowych, przekraczaniu granic uprzejmoœci – nieuprzejmoœæ i zaniechania,
uprawianiu reklamy osobistej, dokonywaniu czynnoœci, do udokumen25

Ta regulacja Kodeksu ró¿ni siê od ustawy – Prawo o notariacie, poniewa¿ nie
wspomina o tym, ¿e od obowi¹zku zachowania tajemnicy mo¿e zwolniæ notariusza tak¿e
Minister Sprawiedliwoœci; por. tak¿e A. R e d e l b a c h, Tajemnica zawodowa notariusza
w Rzeczypospolitej Polskiej w œwietle zasady poszanowania ¿ycia prywatnego, Rejent
1999, nr 6-7.
26
Zakaz pobierania stawki ni¿szej od taksy uznawanej za przejaw nieuczciwej konkurencji zosta³ uznany przez S¹d Najwy¿szy w orzeczeniu z dnia 7 kwietnia 2004 r. za
nielegalny i nieetyczny. Na ten temat J. L e w a n d o w s k a, Nieetyczny zakaz w kodeksie
etyki, Prawo Co Dnia 2004, nr 8; por. tak¿e R. S t e f a n i c k i, Granice prawne reklamy
w œwietle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz kodeksów etycznych, Rejent
2000, nr 10.
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towania której przyst¹pi³ ju¿ wczeœniej inny notariusz, otwieraniu kancelarii w budynku, w którym mieœci siê ju¿ inna kancelaria, krytykowaniu
wobec klientów czynnoœci dokonanych przez innych notariuszy, przejmowaniu pracowników, aplikantów lub asesorów innego notariusza,
nierzetelnym i nieobiektywnym powierzeniu kontrolowania innego notariusza.
„Obowi¹zki notariusza wobec wspó³pracowników” polegaj¹ na zapewnieniu asesorom, aplikantom i pracownikom administracyjnym kancelarii zadawalaj¹cych warunków pracy oraz mo¿liwoœci udzia³u w szkoleniach, po uprzednim poinformowaniu o obowi¹zkach i zobowi¹zaniu
do ich przestrzegania.
Wzajemne obowi¹zki samorz¹du notarialnego i notariuszy przejawiaj¹
siê w stosunkach rady izby notarialnej z notariuszem. Rada izby notarialnej
winna dbaæ o honor i szacunek dla notariuszy wykonuj¹cych legalnie,
sumiennie i rzetelnie swój zawód, wys³uchiwaæ ich uwag lub wniosków,
natomiast notariusz wybrany do samorz¹du powinien uczestniczyæ w jego
pracach, dzia³aj¹c rozwa¿nie i zgodnie ze sw¹ najlepsz¹ wiedz¹, wspó³dzia³aæ lojalnie z w³adzami samorz¹du, nie podejmowaæ dzia³añ zastrze¿onych wy³¹cznie do w³aœciwoœci organu samorz¹dowego.
„Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza” ³¹cznie z ustaw¹ – Prawo
o notariacie tworz¹ normatywne podstawy odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej notariusza27. W § 4 kodeks wskazuje na art. 50 pr. o not. jako
podstawê legaln¹ etycznej odpowiedzialnoœci notariusza „za przewinienia
zawodowe albo uchybienia powadze lub godnoœci zawodu”. Rezygnuj¹c
z samodzielnoœci sankcjonowania niemoralnych zachowañ notariusza na
rzecz ich sankcjonowania prawnego, nadaje aspiracyjnym powinnoœciom
etycznym mandatoryjny charakter sankcji prawnych. Z § 11 pkt 2 kodeksu
wynika wszak¿e, ¿e to, co mandatoryjne – legalne ma wê¿szy zakres
przedmiotowy ni¿ to, co aspiracyjne – etyczne. Oto bowiem „zgodnoœæ
z prawem czynnoœci notarialnej nie wyklucza odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej notariusza, je¿eli czynnoœæ ta zosta³a dokonana z naruszeniem

27
Por. M. F l o r c z a k, Odpowiedzialnoœæ cywilna notariusza, Rejent 1995, nr 5;
tak¿e E. G n i e w e k, O potrzebie szczególnej ostro¿noœci notariusza przy dokonywaniu
czynnoœci z udzia³em osób starszych, Rejent 2000, nr 5.
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zasad etyki zawodowej notariusza”. Moc¹ § 42 kodeksu zosta³ wprowadzony zupe³nie nowy i pozaustawowy tryb postêpowania, uzale¿niaj¹cy
wszczêcie postêpowania dyscyplinarnego od uprzedniego wezwania
notariusza przez prezesa organu samorz¹dowego do przestrzegania etyki
zawodowej, mimo ¿e zosta³ on ju¿ do tego zobowi¹zany przez ustawê
– Prawo o notariacie.
S¹dy dyscyplinarne pierwszej instancji dla notariuszy dzia³aj¹ przy radach
izb notarialnych. Wy¿szy S¹d Dyscyplinarny, z siedzib¹ w Warszawie,
jest drug¹ instancj¹ odwo³awcz¹ od orzeczeñ s¹dów dyscyplinarnych
pierwszej instancji. Nowelizacja ustawy – Prawo o notariacie z dnia 12
maja 2000 r. wprowadzi³a w³aœciwoœæ S¹du Najwy¿szego do rozpoznawania kasacji od orzeczeñ Wy¿szego S¹du Dyscyplinarnego28. Prawo do
wniesienia kasacji przys³uguje obwinionemu, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, Ministrowi Sprawiedliwoœci, Rzecznikowi Praw Obywatelskich
i Krajowej Radzie Notarialnej. Kasacja mo¿e byæ wniesiona nie tylko z powodu ra¿¹cego naruszenia prawa, ale te¿ z powodu ra¿¹cej niewspó³miernoœci kary dyscyplinarnej. Nowelizacja poszerzy³a zakres odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej notariusza o „oczywist¹ i ra¿¹c¹ obrazê przepisów
prawnych”. Do katalogu kar dyscyplinarnych wprowadzi³a te¿ karê
pieniê¿n¹ w wysokoœci przeciêtnego piêciokrotnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw, nie ni¿sz¹ ni¿ po³owa tego wynagrodzenia.

Regulacje cybernotariusza
Komputeryzacja praktyki notarialnej otwiera przed ni¹ nowe mo¿liwoœci, rzuca jednak nowe wyzwania notariuszom. Wiêkszoœæ notariuszy
posiada ju¿ w³asne komputery, a w nich bazy danych (Inforoute Notariale). W 1993 r. Komitet Zabezpieczenia Informacji Amerykañskiego
Stowarzyszenia Adwokatów (The Information Security Committee of the
American Bar Association) opracowa³ koncepcjê cybernotariusza (Cyber
Notary), œciœle przy tym wspó³pracuj¹c z tym wspó³pracuj¹c z Rad¹
Miêdzynarodowego Biznesu Stanów Zjednoczonych i Miêdzynarodow¹
Uni¹ Notariatu £aciñskiego (The United States Council for International

28

Dz.U. Nr 48, poz. 551.
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Business i The International Union of Latin Notaries). Cybernotariusz
mia³by byæ nowym rodzajem amerykañskiego notariusza, charakterem
podobnym do notariusza ³aciñskiego, ale wyposa¿onym w najbardziej
nowoczesne urz¹dzenia elektroniczne29.
Mia³by zast¹piæ elektronicznym aktem notarialnym obecny akt notarialny sporz¹dzany na papierze. G³ówna zaleta takiego aktu mia³aby polegaæ na mo¿liwoœci sporz¹dzania go za pomoc¹ Internetu na ka¿d¹
odleg³oœæ. Tak jak dotychczas, w sporz¹dzaniu uczestniczy³yby dwie
strony i dwóch notariuszy. Treœæ by³aby widoczna na ekranach komputerów w obu kancelariach. Klienci i notariusze, niekoniecznie obecni
równoczeœnie, pod sporz¹dzonym elektronicznym aktem notarialnym z³o¿yliby podpisy elektroniczne. Tak z³o¿one podpisy by³yby wprowadzone
do pamiêci komputera kodem albo zakodowan¹ kart¹, czyli tzw. prywatnym kluczem. Podpisy te musia³yby byæ jeszcze sprawdzone i potwierdzone przez jednostkê certyfikacyjn¹, która wyda³a okreœlonej osobie zgodê
na tego rodzaju podpis.
Odpowiedzialnoœæ prawna i etyczna cybernotariusza rozci¹ga³aby siê
na sporz¹dzanie, przekazywanie, zabezpieczenie i udostêpnianie elektronicznego aktu notarialnego. Akt notarialny sporz¹dzony w komputerze
mia³by mieæ moc prawn¹ równ¹ mocy prawnej dotychczasowego, pisemnego aktu notarialnego. Wydruk komputerowy elektronicznego aktu
notarialnego stanowi³by niewzruszalny dowód na jego rzeczywiste czy
te¿ raczej wirtualne istnienie. Jak nietrudno zauwa¿yæ, zasadnicza ró¿nica
miêdzy tradycyjnym aktem notarialnym a elektronicznym polega na formie
ich zapisu: papier zastêpuje noœnik elektroniczny. Wprawdzie wymaga siê,
aby przy ka¿dej stronie obecny by³ notariusz podczas sporz¹dzania elektronicznego aktu notarialnego, ale strony i ich notariusze nie musz¹ tego
dokonywaæ równoczeœnie. Niemo¿liwe jest wiêc zlecenie przez klien-

29

Na ten temat por. m. in. V. G n o f f o, Notary Law and Practise for the 21st Century:
Suggested Modifications for the Model Notary Act., John Marshall Law Review 1997, no.
30; tak¿e P. A h l e r s, The Impact of Technology on the Notary Process, John Marshall
Law Review 1998, no. 31; J. J a c y s z y n, Podpis elektroniczny w praktyce notarialnej,
Rejent 2003, nr 12;A. A m b r o z i e w i c z, Komputer nie zast¹pi notariusza, Gazeta Prawna
2004, nr 39.
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ta notariuszowi telefonicznie albo e-mailem zawarcia aktu notarialnego
przez Internet30.
W wielu pañstwach Unii Europejskiej, równie¿ w Polsce, zosta³ ju¿
zalegalizowany podpis elektroniczny. We Francji, ustaw¹ z dnia 13 marca
2000 r., wprowadzono legaln¹ mo¿liwoœæ sporz¹dzania elektronicznego
aktu notarialnego. Nieco póŸniej, w paŸdzierniku tego samego roku,
w Bordeaux Komisja do spraw Unii Europejskiej zatwierdzi³a raport „Nowe
technologie informatyczne a akt notarialny”. Raport zachêca pañstwa
cz³onkowskie Unii Europejskiej do takich zmian prawa notarialnego, aby
mo¿na by³o zalegalizowaæ elektroniczny akt notarialny. Oczywiœcie, zakres
czynnoœci cybernotariusza nie ogranicza³by siê do sporz¹dzania elektronicznych aktów notarialnych. Móg³by on przek³adaæ na formê elektroniczn¹ równie¿ inne us³ugi notarialne, na przyk³ad uwierzytelniaæ podpis
elektroniczny.

30
W regulacjach prawnych i etycznych cybernotariusza mo¿na wykorzystaæ doœwiadczenia i regulacje w zakresie pos³ugiwania siê komputerami w innych zawodach prawniczych, zw³aszcza w zawodzie adwokata, radcy prawnego i doradców prawnych.
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