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Nadzór samorz¹du notarialnego w zakresie
s¹downictwa dyscyplinarnego
(uwagi odnonie do oceny udzia³u notariusza
w postêpowaniu przetargowym)
Jedn¹ z fundamentalnych zasad ustrojowych funkcjonowania polskiego notariatu jest wyodrêbnienie s¹downictwa dyscyplinarnego i przekazanie go do kompetencji samorz¹du notarialnego, przy zachowaniu nadzoru judykacyjnego S¹du Najwy¿szego poprzez ustanowienie kasacji
(art. 63a pr. o not.). Dyskusyjne mo¿e byæ, czy przepis art. 63b pr. o not.
w wystarczaj¹cy sposób udziela ochrony prawnokarnej obwinionemu
notariuszowi, skoro kasacja mo¿e byæ wniesiona tylko z powodu ra¿¹cego naruszenia prawa, jak równie¿ ra¿¹cej niewspó³miernoci kary dyscyplinarnej1. Przepis art. 57a pr. o. not. zapewnia tak¿e Ministrowi Sprawiedliwoci oraz osobom przez niego reprezentowanym prawo wgl¹du
do akt w ka¿dym stadium postêpowania dyscyplinarnego i ¿¹dania informacji o wynikach tego postêpowania, jak równie¿ prawo ¿¹dania akt
sprawy. Wszczêcie przedmiotowego postêpowania mo¿e nast¹piæ tak¿e
na wniosek Ministra Sprawiedliwoci (art. 58 pr. o not). Ministrowi oraz

1
Co do rozumienia ra¿¹cego naruszenia prawa zob. np. postanowienie SN z dnia 10
wrzenia 1996 r., IV KZ 64/96 (OSNKW 1996, nr 11-12, poz. 85); wyrok SN z dnia 9
padziernika 1997 r., II KKN 261/96 (OSNKW 1998 nr 1-2 poz. 9). Co do rozumienia
ra¿¹ca niewspó³miernoæ kary zob. np. postanowienie SN z dnia 29 sierpnia 1996 r.,
V KZ 37/96 (OSNKW 1996, nr 9-10, poz. 67).
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osobom wymienionym w art. 63 pr. o not. przys³uguje kasacja od orzeczenia wydanego przez Wy¿szy S¹d Dyscyplinarny (WSD); art. 63a § 1
pr. o not.
Zakres przedmiotowy odpowiedzialnoci dyscyplinarnej notariusza
wyznacza przepis art. 50 pr. o not. Z koniecznoci niedookrelone sformu³owania przewinienie zawodowe czy uchybienia powadze lub
godnoci zawodu wymagaj¹ ka¿dorazowej oceny zachowania notariusza
na tle konkretnego stanu faktycznego przy uwzglêdnieniu przes³anek
przedmiotowych oraz podmiotowych sprawcy czynu zgodnie z ogólnymi
zasadami prawa karanego2. Trzeba w tym miejscu mocno zaakcentowaæ,
¿e ustawodawca, a zw³aszcza orzecznictwo S¹du Najwy¿szego dokonuj¹ce literalnej i znacznie zawê¿onej wyk³adni przepisu art. 40 § 1 pkt
7 pr. o not praktycznie aktywnoæ samorz¹du notarialnego, zw³aszcza
Krajow¹ Radê Notarialn¹ (KRN), sprowadzi³o do mo¿liwoci wypowiadania siê w sprawie zasad etyki zawodowej notariuszy, odmawiaj¹c
powy¿szym wypowiedziom jakiegokolwiek charakteru normatywnego,
choæby obowi¹zuj¹cego tylko notariuszy (asesorów, aplikantów notarialnych)3. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e uchwa³¹ KRN nr 19 z dnia 19
grudnia 1997 r. zosta³ przyjêty Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza
(KEZN), który s³u¿yæ ma kszta³towaniu etosu zawodu notariusza wykonuj¹cego swoje obowi¹zki zgodnie z prawem oraz z zasadami godnoci, honoru i uczciwoci (por. art. 15 pr. o not. w zw. z § 15 ust. 1
KEZN)4. Maj¹c w³anie na uwadze wzglêdy przestrzegania okrelonych
2
Bli¿ej na ten temat zob. zw³aszcza D. C e l i ñ s k i, Odpowiedzialnoæ dyscyplinarna
notariusza, Rejent 2004, nr 6, s. 31-52; A. K o s i b a, Odpowiedzialnoæ dyscyplinarna
notariuszy i przebieg postêpowania dyscyplinarnego, Rejent 2003, nr 2, s. 57-72; W. K o z i e l e w i c z, Odpowiedzialnoæ dyscyplinarna notariuszy  problematyka materialnoprawna i procesowa, Rejent 2006, nr 9, s. 25-46; R. S z t y k, Odpowiedzialnoæ dyscyplinarna notariuszy, Rejent 2005, nr 4, s. 147-168; Cz.W. S a l a g i e r s k i, Postêpowanie
dyscyplinarne wobec notariuszy de lege lata i de lege fernda, Rejent 2006, nr 5 s. 124135.
3
Por. zw³aszcza wyrok SN z dnia 7 kwietnia 2004 r., III SK 28/04 (OSNCP 2005,
nr 3, poz. 47) oraz wyrok SN z dnia 26 lutego 2004 r., III SZ 2/03 (OSNCP 2004 nr 22,
poz. 395).
4
Nie oceniamy w tym miejscu poziomu legislacji wspomnianego Kodeksu, a chodzi
nam o jednoznaczne podkrelenie ustawodawczej deprecjacji sytuacji ustrojowej samorz¹du notarialnego, skoro ustawodawca dopuszcza jedynie prawo wypowiadania siê KRN
w sprawie etyki zawodowej notariusza bez dalszych konkretyzacji sytuacji prawnej samo-
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standardów etyki zawodowej notariusza, na tle udzia³u niektórych notariuszy w postêpowaniach przetargowych wszczynanych na podstawie
poprzedniej ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.  Prawo o dzia³alnoci
gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178), jak i obecnej ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.  Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. Nr 96, poz. 959
ze zm. dalej: u.p.z.p.), stanowisko samorz¹du powszechnie znane wszystkim notariuszom negatywnie oceni³o zachowanie tych notariuszy, którzy
do takiego przetargu przystêpuj¹. Dano temu jednoznaczny wyraz w uchylonej przez S¹d Najwy¿szy uchwale nr 17/2003 KRN z dnia 25 kwietnia
2003 r. w sprawie zakazu uczestniczenia przez notariuszy w przetargach
lub konkursach na czynnoci notarialne5 oraz w stanowisku Centrum
Naukowego Notariatu w sprawie stosowania ustawy o zamówieniach
publicznych w zakresie czynnoci notarialnych6.
Powszechna dostêpnoæ treci uchwa³ oraz ich znajomoæ przez
notariuszy zwalniaj¹ od szczegó³owego odniesienia i przedstawienia zasadniczych motywów oraz argumentów przemawiaj¹cych za prezentowanymi pogl¹dami powszechnie akceptowanymi w rodowisku notariuszy. Godzi siê bowiem podkreliæ, i¿, wbrew pozorom, chodzi nie tylko
o sam¹ ocenê zachowania notariusza bior¹cego udzia³ w og³oszonym
przetargu (konkursie) na dokonywanie czynnoci notarialnych z udzia³em zamawiaj¹cego jako strony czynnoci notarialnej, ale o szerszy aspekt
ustrojowy polskiego notariatu z odniesieniem siê do prakseologicznych
podstaw etyki zawodu notariusza. Chodzi mianowicie o pryncypia ustrojowe notariatu, na które samorz¹d notarialny powinien jednoznacznie
odpowiedzieæ: czy w imiê opowiedzenia siê za preferencj¹ cech przedsiêbiorczoci notariatu oraz traktowania notariusza jako typowego przedsiêbiorcy, to w³anie klient (zamawiaj¹cy) ma narzucaæ wysokoæ taksy
rz¹du odnonie do oceny kwalifikacji skutków nieetycznego zachowania siê notariusza;
zob. np. Z. G o d e c k i, Kodeks etyczny a ustawa (krytycznie o kodeksie), Rejent 1999,
nr 5, s. 84-88; Z. K l e j m e n t, Wybrane zagadnienia z etyki zawodu notariusza, NPN
1999, nr 3 s. 14-16; M. K u r y ³ o w i c z, Kodeks etyczny notariusza de lege lata i de lege
ferenda, [w:] III Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania,
red. R. Sztyk, Warszawa-Kluczbork 2006, s.193-209 i cytowana tam dalsza literatura.
5
Rejent 2003, nr 5, s. 209-213; uchwa³a SN z dnia 26 lutego 2004 r., III SZ 4/03
(OSNP 2004, nr 23, poz. 411).
6
NPN 2003, nr 1, s. 43-46.
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notarialnej za dokonan¹ pracê przez notariusza i ma  decydowaæ, ile
zap³aci notariuszowi, a nie notariusz, który wiadczy us³ugi notarialne7.
Nie ukrywajmy: przecie¿ istot¹ postêpowania przetargowego jest uzyskanie przez zamawiaj¹cego jak najni¿szej ceny za dokonan¹ us³ugê
notarialn¹ przy sporz¹dzaniu czynnoci notarialnej z udzia³em tego¿
zamawiaj¹cego jako zarazem strony tej czynnoci. A wiêc w istocie chodzi
nie o wynagrodzenie notariusza za dokonan¹ czynnoæ notarialn¹ w rozumieniu art. 5 pr. o not., ani nie o zachowanie odpowiedniej jakoci
sporz¹dzonej czynnoci czy te¿ zachowanie nale¿ytej powagi dla sprawowanego urzêdu notariusza, a po prostu o uzyskanie przez zamawiaj¹cego najni¿szych kosztów za dokonan¹ us³ugê, okrelan¹ jako cena,
z oczywist¹ obraz¹ przepisu art. 5 pr. o not. Zapomina siê przy tym, ¿e
na stanowisko notariusza powo³a³o go pañstwo do pe³nienia funkcji publicznych, a zatem obraza funkcjonariusza publicznego jest tak¿e i obraz¹
tego¿ pañstwa8. Z tego wzglêdu wyra¿ane s¹ powszechne odczucia
notariuszy kierowane pod adresem samorz¹du, aby Kodeks etyki zawodowej notariusza, czy dobra praktyka notarialna nie by³y pustymi s³owami
i sloganami, wobec notariuszy, którzy weszli do tego zawodu beztrosko
i bezkrytycznie podchodz¹ do dokonywanych czynnoci; brak im zarówno pokory, jak i samokrytycyzmu. Nie uto¿samiaj¹ siê z reszt¹ notariuszy,
dokonuj¹c czynnoci w ma³o profesjonalny sposób i nie rozumiej¹, ¿e
ich s³abe merytoryczne przygotowanie szkodzi dobremu imieniu ca³ego
notariatu9.
Prezentowane ni¿ej orzecznictwo s¹dów dyscyplinarnych I i II instancji ma na celu ukazanie d¹¿enia samorz¹du notarialnego do przestrzegania
okrelonych standardów etycznych zawodowego zachowania notariusza
w kontekcie uczestniczenia w przetargu publicznym (konkursie) na
dokonywanie czynnoci notarialnych z udzia³em strony jako zamawia-

7
Wypowiedzi cytowane z wywiadu z notariusz Gra¿yn¹ Cyliñsk¹, który przeprowadzi³a A. Mazgajska, NPN 2008, nr 1, s. 90.
8
Tam¿e, s. 90. Pani Notariusz w tej wypowiedzi ma na uwadze trwaj¹c¹ na rodowisko
notariuszy bezprecedensow¹ nagonkê, wyra¿aj¹c¹ kszta³towanie postawy spo³eczeñstwa, i¿ z notariuszem trzeba siê targowaæ o taksê, bo to hiena gotowa wydrzeæ klientom
wszystkie pieni¹dze z kieszeni; tam¿e, s. 89.
9
Tam¿e, s. 91.
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j¹cego. Nie mniej istotna wydaje siê potrzeba przedstawienia pewnego
kierunku prezentacji stanowisk Ministra Sprawiedliwoci wyra¿onej
w kasacji od orzeczenia WSD oraz wyroku S¹du Najwy¿szego, które
w zachowaniu notariusza w przedmiotowej sprawie nie dopatruj¹ siê ¿adnego deliktu dyscyplinarnego. Do oceny tych stanowisk powrócimy
w glosie do przestawionego ni¿ej wyroku S¹du Najwy¿szego10. Trzecim
motywem niniejszej prezentacji jest tak¿e zwrócenie istotnej uwagi na
przejawy podejmowania ze strony Ministra Sprawiedliwoci próby ca³kowitego wyodrêbnienia s¹downictwa dyscyplinarnego prawniczych samorz¹dów, w tym tak¿e notarialnego, i powierzenie tych kompetencji
s¹dom dyscyplinarnym wyodrêbnionym w ramach s¹downictwa powszechnego11. Zasadniczym motywem projektowanych w 2006 r. zmian
(chodzi o projekt rz¹dowy z dnia 7 marca 2006 r.) by³ zarzut kierowany
pod adresem samorz¹dów prawniczych odnonie do niew³aciwie sprawowanego nadzoru poszczególnych korporacji nad zapewnieniem sprawnoci tego postêpowania oraz przeciwstawienia siê w¹sko rozumianemu
interesowi zawodowemu. Prezentowane ni¿ej orzeczenia sadów dyscyplinarnych samorz¹du notarialnego wiadcz¹, jak wszelkie uogólnienia
mog¹ wypaczaæ dan¹ instytucjê.
ORZECZENIE
S¹d Dyscyplinarny Izby Notarialnej w R. z dnia 26 kwietnia 2007 r.
SD1/2004
po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2007 r. sprawy notariusza
obwinionego o to, ¿e:
podpisa³ w dniu 15 lutego 2005 roku w K. w trybie negocjacji bez
og³oszenia zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) umowê z Gmin¹
Miejsk¹ K., któr¹ zobowi¹za³ siê na okres od dnia zawarcia umowy do
dnia 15 grudnia 2005 roku do obs³ugi notarialnej, pe³nomocnictw w formie
aktu notarialnego, powiadczeñ zgodnoci odpisu z okazanym dokumen10
Glosa do wyroku SN z dnia 27 marca 2008 r., (SDI 4/08) zostanie opublikowana
w nastêpnym numerze Rejenta.
11
Co do przekonuj¹cej krytyki tego stanowiska zob. Cz.W. S a l a g i e r s k i, Postêpowanie dyscyplinarne..., s. 178.
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tem, sporz¹dzania wypisu, odpisu lub wyci¹gu z akt notarialnych lub
innego dokumentu oraz w której  miêdzy innymi  zezwoli³ na p³atnoæ
op³aty s¹dowej od dokonywanych czynnoci w terminie 7 dnia od daty
zawarcia aktu notarialnego, czym post¹pi³ wbrew z³o¿onemu lubowaniu,
gdy¿ sprzeniewierzy³ siê zasadzie niezale¿noci i bezstronnoci oraz dopuci³
siê aktu nieuczciwej konkurencji, naruszaj¹c art. 2 § 1, art. 17, art. 80
§ 2 prawa o notariacie oraz §§ 6, 17 i 25 Kodeksu Etyki Zawodowej
Notariusza, a tak¿e dokona³ obrazy art. 4 pkt 8 ustawy  Prawo zamówieñ
publicznych
orzeka
I. Uznaje obwinionego notariusza za winnego tego, ¿e dnia 15 lutego
w K. w trybie negocjacji bez og³oszenia zgodnie z ustaw¹ z dnia 29
stycznia 2004 r.  Prawo zamówieñ publicznych podpisa³ z Gmin¹ Miejsk¹
K. umowê, na podstawie której zobowi¹za³ siê na okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 15 grudnia 2005 roku do obs³ugi notarialnej zamawiaj¹cego w zakresie sporz¹dzania umów notarialnych, sporz¹dzania pe³nomocnictw w formie aktu notarialnego, powiadczeñ zgodnoci odpisu
z okazanym dokumentem, sporz¹dzania wypisu lub wyci¹gu z akt notarialnych lub innego dokumentu, przez co naruszy³ on przepis art. 80
§ 2 prawa o notariacie oraz §§ 6, 17 i 25 Kodeksu Etyki Zawodowej
Notariusza, a tak¿e art. 4 pkt 8 ustawy  Prawo zamówieñ publicznych
i za opisany wy¿ej czyn, na podstawie art. 51 § 1 ustawy z dnia 14 lutego
1991 r.  Prawo o notariacie wymierza mu karê nagany.
II. Kosztami postêpowania obci¹¿a notariusza.
Uzasadnienie
Notariusz obwiniony zosta³ o to, ¿e w czasie pe³nienia funkcji notariusza w prowadzonej przez siebie Kancelarii Notarialnej w K. dopuci³
siê przewinienia zawodowego polegaj¹cego na tym, ¿e podpisa³ dnia 15
lutego 2005 roku w K. w trybie negocjacji bez og³oszenia zgodnie z ustaw¹
o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z pón. zm.) umowê
z Gmin¹ Miejsk¹ K., któr¹ zobowi¹za³ siê na okres od dnia zawarcia
umowy do dnia 15 grudnia 2005 roku do obs³ugi notarialnej tej¿e Gminy
w zakresie sporz¹dzania umów notarialnych, sporz¹dzania pe³nomoc-
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nictw w formie aktu notarialnego, powiadczeñ zgodnoci odpisu z okazanym dokumentem, sporz¹dzania wypisu, odpisu lub wyci¹gu z akt
notarialnych lub innego dokumentu, czym post¹pi³ wbrew z³o¿onemu
lubowaniu, gdy¿ sprzeniewierzy³ siê zasadzie niezale¿noci i bezstronnoci oraz dopuci³ siê aktu nieuczciwej konkurencji, naruszaj¹c art. 2
§ 1, art. 17 i art. 80 § 2 prawa o notariacie oraz § 6, 17 i 25 Kodeksu
Etyki Zawodowej Notariusza, a tak¿e dokona³ obrazy art. 4 pkt 8 ustawy
 Prawo zamówieñ publicznych.
W uzasadnieniu aktu oskar¿enia podniesione zosta³o, ¿e zawieraj¹c
powy¿sz¹ umowê obwiniony narazi³ siê na zarzut utraty swojej niezale¿noci, bezstronnoci, braku dba³oci o zachowanie powagi urzêdu i zarzut
nieuczciwej konkurencji, dokonuj¹c tym obrazy przepisów prawa o notariacie, przepisów Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza i przepisów
ustawy  Prawo zamówieñ publicznych. Narazi³ siê on równie¿ na zarzut
niewiarygodnoci ze strony pozosta³ych uczestników obrotu, nie móg³
czuwaæ nad nale¿ytym zabezpieczeniem praw i s³usznych interesów drugiej
strony czynnoci, czym narazi³ siê na utratê zaufania publicznego i naruszy³
przepisy art. 2 § 1, art. 17 i art. 80 § 2 pr. o not. Obwiniony naruszy³
równie¿ art. 4 ust 8 u.p.z.p., zgodnie z którym przepisów tej ustawy nie
stosuje siê do zamówieñ i konkursów, których wartoæ nie przekracza
wyra¿onej w z³otych równowartoci kwoty 6.000 euro. Zgodnie z § 3
rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.
1564) maksymalne wynagrodzenie notariusza za sporz¹dzenia danej
czynnoci notarialnej nigdy nie przekroczy kwoty 6.000 euro. Ka¿da
czynnoæ notarialna jest czynnoci¹ jednorazow¹, wobec czego ustawa
 Prawo zamówieñ publicznych nie mog³a byæ stosowana. Dopuszczaj¹c
siê czynu nieuczciwej konkurencji poprzez podpisanie umowy przysparzaj¹cej mu wielu czynnoci notarialnych i eliminuj¹c pozosta³ych notariuszy sprzeniewierzy³ siê z³o¿onemu lubowaniu.
Obwiniony notariusz potwierdzi³ fakt zawarcia przedmiotowej umowy
z Gmin¹ Miejsk¹ K. Podtrzyma³ swoje wyjanienia zawarte na rozprawie
16 grudnia 2005 r. Obroñca obwinionego podniós³, ¿e zgodnie z wyrokiem S¹du Najwy¿szego z dnia 26 lutego 2004 r., III SZ/4/03, udzia³
notariuszy w przetargach i konkursach jest dopuszczalny.
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S¹d ustali³ nastêpuj¹cy stan faktyczny:
Notariusz dnia 15 lutego 2005 r. w K. zawar³ z Gmin¹ Miejsk¹ K.
umowê w trybie negocjacji bez og³oszenia zgodnie z ustaw¹ z dnia 29
stycznia 2004 r.  Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177
z pón. zm.), w której zobowi¹za³ siê na okres od dnia zawarcia umowy
do dnia 15 grudnia 2005 r. do obs³ugi notarialnej zamawiaj¹cego w zakresie
sporz¹dzania umów notarialnych, sporz¹dzania pe³nomocnictw w formie
aktu notarialnego, powiadczeñ zgodnoci odpisu z okazanym dokumentem, sporz¹dzania wypisu, odpisu, wyci¹gu z akt notarialnych lub innego
dokumentu. Umowa ta mia³a byæ realizowania do wysokoci rodków
finansowych znajduj¹cych pokrycie w planie finansowo-rzeczowym
Wydzia³u Skarbu Miasta na 2005 rok w kwocie 239.000 z³otych. Powy¿sza kwota obejmowa³a taksê notarialn¹ ustalon¹ zgodnie z maksymalnymi stawkami taksy notarialnej okrelonymi w rozporz¹dzeniu Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr
148, poz. 1564 z pón. zm.) z zastosowanym upustem w wysokoci
50%, nale¿ny podatek VAT i op³atê s¹dow¹.
S¹d uzna³, ¿e obwiniony, podpisuj¹c z Gmin¹ Miejsk¹ K. umowê,
naruszy³ przepis art. 4 ust. 8 u.p.z.p. Zgodnie z tym przepisem, ustawy
 Prawo zamówieñ publicznych nie stosuje siê do zamówieñ i konkursów,
których wartoæ nie przekracza wyra¿onej w z³otych równowartoci
kwoty 6.000 euro. Ustawa  Prawo zamówieñ publicznych nie daje
podstaw do zliczenia us³ug notarialnych, gdy¿ jego art. 34 pkt 1 okrela,
co jest podstaw¹ ustalenia ³¹cznej wartoci zamówieñ na us³ugi lub dostawy
powtarzaj¹ce siê okresowo. Poszczególne czynnoci notarialne nie s¹
wiadczeniami okresowymi, lecz ka¿da czynnoæ jest wiadczeniem
jednorazowym. Brak bowiem to¿samoci podmiotów, a wiêc i to¿samoci
podstawy prawnej, brak pewnoci podmiotów poza Gmin¹ K., brak jest
cyklicznoci wiadczeñ, gdy¿ wystêpuj¹ one w miarê potrzeb, brak
pewnoci tych wiadczeñ, gdy¿ do zawarcia czynnoci wielostronnej
oprócz zgody notariusza na dokonanie tej czynnoci potrzebna jest zgoda
wszystkich stron czynnoci polegaj¹ca na jego podpisaniu po odczytaniu
i jego przyjêciu. Nie mo¿e byæ wiêc mowy o pewnoci wiadczenia. Brak
jest równie¿ dok³adnego okrelenia przedmiotu wiadczenia i wartoci
przedmiotu wiadczenia. Nadto nieprawid³owe jest zliczanie wiadczeñ
notarialnych wraz z op³at¹ s¹dow¹. Wobec braku mo¿liwoci zliczenia
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wiadczeñ wartoæ wiadczenia notariusza nie mo¿e przekroczyæ kwoty
6.000 euro, poniewa¿ zgodnie z § 3 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek
taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564) nie mo¿e przekroczyæ szeciokrotnoci przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w poprzednim roku, og³aszanego dla celów emerytalnych w
Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski przez
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, stosowanego, poczynaj¹c od
drugiego kwarta³u ka¿dego roku, przez okres jednego roku.
Umowa taka nie mog³a wiêc byæ skutecznie zawarta.
Notariusz naruszy³ równie¿ art. 2 § 1, art. 17 i art. 80 § 2 pr. o not.
Obowi¹zek dokonania danej czynnoci notarialnej, zagwarantowany kar¹
umown¹ w przypadku niewykonania umowy, powoduje, ¿e wiarygodnoæ, bezstronnoæ i niezale¿noæ notariusza mo¿e byæ podwa¿ona, z czym
wi¹¿e siê zaufanie publiczne, a wiêc naruszenie art. 2 § 1 pr. o not. Przy
dokonywaniu czynnoci notarialnych notariusz jest obowi¹zany czuwaæ
nad nale¿ytym zabezpieczeniem praw i s³usznych interesów stron oraz
innych osób, dla których czynnoæ ta mo¿e powodowaæ skutki prawne
(art. 80 § 2 pr. o not.). Jakiekolwiek umowne powi¹zania zabezpieczone
na dodatek kar¹ umown¹ nasuwaj¹ podejrzenie reprezentacji interesów
jednej ze stron, zachwiane zaufanie i poczucie bezpieczeñstwa pozosta³ych uczestników czynnoci. Notariusz zgodnie z rot¹ przyrzeczenia
zawart¹ w art. 15 pr. o not. ma powierzone mu obowi¹zki wype³niaæ
zgodnie z prawem, jeli je ³amie, to sprzeniewierza siê z³o¿onemu lubowaniu, ³ami¹c art. 17 pr. o not. Zawieraj¹c powy¿sz¹ umowê, naruszy³
przepis art. 6 KEZN, który jako podstawowe zasady obowi¹zuj¹ce
notariusza wymienia  miêdzy innymi  rzetelnoæ i niezale¿noæ. Powi¹zania notariusza umow¹ z okreleniem finansowych skutków niewykonania umowy (kara umowna) wykluczaj¹ niezale¿noæ i mog¹ powodowaæ obawy co do rzetelnoci. Zawieraj¹c powy¿sz¹ umowê z Gmin¹
Miejsk¹ K., notariusz dopuci³ siê czynu nieuczciwej konkurencji, narazi³
na szwank swoj¹ niezale¿noæ, czym naruszy³ przepisy art. 17 i 25 KEZN.
Czynem nieuczciwej konkurencji jest bowiem nie tylko postêpowanie
sprzeczne z prawem, ale równie¿ z dobrymi obyczajami.
Przy wymiarze kary s¹d wzi¹³ pod uwagê nagannoæ postêpowania
notariusza oraz fakt, ¿e jest on jako osoba zaufania publicznego szcze-
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gólnie zobowi¹zana do przestrzegania prawa. S¹d uzna³, ¿e wymierzona
kara nagany spe³ni swoj¹ prewencyjn¹ rolê.
ORZECZENIE
Wy¿szy S¹d Dyscyplinarny przy Krajowej Radzie Notarialnej w Warszawie z dnia 17 wrzenia 2007 r. WSD 15/2007
Przy udziale Rzecznika Dyscyplinarnego.
Po rozpoznaniu w dniu 17 wrzenia 2007 r. sprawy notariusza z Izby
Notarialnej w K. obwinionego o naruszenie art. 2 § 1, art. 17, art. 80
§ 2 ustawy  Prawo o notariacie oraz § 6, 17 i 25 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza, a tak¿e dokonanie obrazy art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówieñ publicznych na skutek odwo³ania wniesionego przez
obroñcê obwinionego od orzeczenia S¹du Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w R. z dnia 26 kwietnia 2007 r. sygn. akt SD 1/2007.
orzeka:
 zmienia zaskar¿one orzeczenie w ten sposób, ¿e eliminuje z podstaw
skazania naruszenie art. 4 pkt 8 ustawy  Prawo zamówieñ publicznych
oraz § 25 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza. W pozosta³ej czêci
zaskar¿one orzeczenie utrzymuje w mocy.
 kosztami postêpowania za II instancjê obci¹¿a obwinionego w kwocie
1000z³ (tysi¹c z³otych).
Uzasadnienie
Orzeczeniem S¹du Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w R. z dnia 26
kwietnia 2007 r. obwiniony notariusz zosta³ uznany winnym tego, ¿e dnia
15 lutego 2005 r. w K. w trybie negocjacji bez og³oszenia, zgodnie z ustaw¹
z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówieñ publicznych, podpisa³ z Gmin¹
Miejsk¹ w K. umowê, na podstawie której zobowi¹za³ siê na okres od dnia
zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2005 r. do obs³ugi notarialnej zamawiaj¹cego w zakresie sporz¹dzania umów notarialnych, sporz¹dzania pe³nomocnictw w formie aktów notarialnych, powiadczeñ zgodnoci odpisu
z okazanym dokumentem, sporz¹dzania wypisu lub wyci¹gu z akt notarialnych lub innego dokumentu, przez co naruszy³ przepis art. 80 § 2 ustawy
 Prawo o notariacie oraz § 6, 17 i 25 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza, a tak¿e art. 4 pkt 8 ustawy  Prawo zamówieñ publicznych i za
tak przypisany czyn zosta³a orzeczona na podstawie art. 51 § 1 ustawy
z dnia 14 lutego 1991 r.  Prawo o notariacie kara nagany z jednoczesnym
obci¹¿eniem obwinionego kosztami postêpowania.
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W uzasadnieniu Uchwa³y Rady Izby Notarialnej w K. z dnia 3 czerwca
2005 r. podkrelono, ¿e obwiniony post¹pi³ wbrew z³o¿onemu przezeñ
lubowaniu, gdy¿ sprzeniewierzy³ siê zasadzie niezale¿noci i bezstronnoci oraz dopuci³ siê aktu nieuczciwej konkurencji, naruszaj¹c art. 2
§ 1, art. 17 oraz art. 80 § 2 ustawy  Prawo o notariacie oraz art. 7
§ 2 tej¿e ustawy a nadto naruszy³ § 6, 17 i 25 Kodeksu Etyki Zawodowej
Notariusza, dokonuj¹c jednoczenie obrazy art. 4 pkt 8 ustawy  Prawo
zamówieñ publicznych (zob. k. 9 akt).
Odwo³anie od powy¿szego orzeczenia z³o¿y³ na korzyæ obwinionego
jego obroñca, zaskar¿aj¹c orzeczenie S¹du Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w R. z dnia 26 kwietnia 2007 r. w ca³oci, i wniós³ o uniewinnienie
obwinionego lub przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. W odwo³aniu obroñca obwinionego podniós³ nastêpuj¹ce zarzuty:
1) naruszenie przepisów prawa materialnego (error iuris in iudicando),
a to art. 53 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.  Prawo o notariacie,
poprzez bezpodstawne przypisanie s¹dowi dyscyplinarnemu kompetencji
do dokonywania wi¹¿¹cej wszystkich notariuszy wyk³adni ustaw, której
naruszenie rodzi odpowiedzialnoæ dyscyplinarn¹;
2) naruszenie przepisów prawa materialnego (error iuris in iudicando),
a to art. 50 ustawy  Prawo o notariacie, poprzez przyjêcie ,,i¿ b³êdna
lub niepodzielana przez s¹d dyscyplinarny wyk³adnia prawa stanowi ra¿¹ce
i oczywiste naruszenie prawa;
3) naruszenie przepisów prawa materialnego (error iuris in iudicando),
a to art. 50 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.  Prawo o notariacie, poprzez
skazanie obwinionego za czyn niestanowi¹cy przewinienia dyscyplinarnego, zgodny z prawem i mieszcz¹cy siê w ramach uprawnieñ notariusza
(co jednoznacznie stwierdzi³ S¹d Najwy¿szy);
4) naruszenie przepisów prawa materialnego (error iuris in iudicando),
a to art. 4 ust 8, art. 32 i 34 ustawy  Prawo zamówieñ publicznych,
poprzez b³êdn¹ wyk³adniê art. 4 ust. 8 i art. 34, jak równie¿ niezastosowanie art. 32, i przyjêcie, i¿ w wypadku, gdy zamówienie publiczne
ma za swój przedmiot wiele czynnoci jednorazowych (a nie okresowych), to brak jest podstaw prawnych do zliczania ich wartoci, a wartoæ
zamówienia, mimo ¿e dotyczy wielu czynnoci notarialnych, okrela siê
wed³ug wartoci tylko jednej z nich;
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5) naruszenie przepisów prawa materialnego ( error iuris in iudicando), a to art. 2 § 1, art. 17 i art. 80 § 2 ustawy  Prawo o notariacie,
poprzez ich b³êdn¹ wyk³adniê, sprzeczn¹ z wyk³adni¹ S¹du Najwy¿szego
(wyrok z dnia 26.02.2004 r. III SZ 4/03, opubl. OSNP 2004/23/411)
i b³êdne przyjêcie, i¿ udzia³ w procedurze udzielenia zamówienia publicznego oraz zawarcie umowy z jednostk¹ sektora finansów publicznych
godzi w wiarygodnoæ, niezale¿noæ i bezstronnoæ notariusza;
6) b³êdne ustalenia faktyczne ( error facti) i naruszenie przepisów
postêpowania (error iuris in procedendo), a to zasady prawdy materialnej
wyra¿onej art. l § 2 k.p.k. w zw. z art. 69 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.
 Prawo o notariacie, polegaj¹ce na przyjêciu, i¿ obwiniony nie dope³ni³
obowi¹zku pieczy nad nale¿ytym zabezpieczeniem praw i s³usznych
interesów stron oraz innych osób, dla których jego czynnoæ notarialna
mog³a spowodowaæ skutki prawne;
7) b³êdne ustalenia faktyczne (error facti) przyjête za podstawê orzeczenia oraz naruszenie przepisów prawa materialnego, a to art. 58 k.c.
( error iuris in iudicando), polegaj¹ce na nieuwzglêdnieniu, i¿ mo¿liwoæ
ograniczenia niezale¿noci obwinionego by³a wy³¹czona, z uwagi na zawarte
w umowie prawo odst¹pienia oraz przez wzgl¹d na prymat przepisów
prawa nad postanowieniami umownymi;
8) maj¹c¹ wp³yw na treæ orzeczenia obrazê przepisów postêpowania
(error iuris in procedendo), w szczególnoci art. 60 ustawy  Prawo
o notariacie, poprzez przypisanie obwinionemu i wymierzenie kary za
czyn niewskazany we wniosku o ukaranie, a polegaj¹cy na zastrze¿eniu
w umowie z Gmin¹ Miejsk¹ K. kary umownej;
9) naruszenie przepisów postêpowania (error iuris in procedendo), a to
art. 424 k.p.k. w zw. z art. 69 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.  Prawo
o notariacie oraz naruszenie prawa do obrony (art. 6 k.p.k. w zw. z art.
69 wy¿ej wymienionej ustawy oraz art. 42 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej), poprzez brak nale¿ytego uzasadnienia wydanego orzeczenia oraz
niewyjanienie, jakie okolicznoci faktyczne i prawne pozwalaj¹ uznaæ,
i¿ zachowanie obwinionego stanowi³o czyn nieuczciwej konkurencji;
10) b³¹d w ustaleniach faktycznych przyjêtych za podstawê orzeczenia
(error facti), polegaj¹cy na pominiêciu przy ocenie czynu obwinionego
okolicznoci, i¿ zaproszenie do negocjacji zamawiaj¹cy wys³a³ do wszystkich notariuszy z terenu izby, a wobec tego w tym konkretnym przypadku
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zawarcie umowy w trybie negocjacji bez og³oszenia nie stanowi³o czynu
nieuczciwej konkurencji;
11) naruszenie przepisów prawa materialnego (error iuris in iudicando), a to art. 17 i 25 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza poprzez b³êdn¹
ich wyk³adniê i uznanie, ¿e czyn zgodny z prawem i uznany przez S¹d
Najwy¿szy za wyraz wspó³odpowiedzialnoci za finanse publiczne i dobro
wspólne stanowi nieuczciw¹ konkurencjê.
Zdaniem odwo³uj¹cego siê zarzut naruszenia ustawy  Prawo zamówieñ publicznych jest pozbawiony podstaw, bowiem S¹d Dyscyplinarny
nie jest w³adny, by wypowiadaæ siê, jak nale¿y interpretowaæ przepisy
prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego. Nie mo¿na karaæ za przyjêcie
odmiennej wyk³adni ni¿ ta, któr¹ reprezentuje S¹d Dyscyplinarny. Obroñca odwo³uje siê w tym przedmiocie do wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia
26 lutego 2004 r., w którym zakwestionowana zosta³a uchwa³a Krajowej
Rady Notarialnej, wypowiadaj¹ca siê w sprawie stosowania w notariacie
przepisów ustawy  Prawo zamówieñ publicznych. B³êdna wyk³adnia
prawa przez notariusza nie wyczerpuje pojêcia ra¿¹cego i oczywistego
naruszenia prawa. Obroñca w tym wzglêdzie powo³uje siê na artyku³
D. Celiñskiego opublikowany w Rejencie (2004, nr 6, s. 31).
Zdaniem obroñcy wadliwy jest pogl¹d wyra¿ony w uzasadnieniu orzeczenia, ¿e nie stosuje siê ustawy  Prawo zamówieñ publicznych, których
wartoæ nie przekracza 6000 euro, a nie jest dopuszczalne stosowanie
³¹cznej wartoci us³ug notarialnych powtarzaj¹cych siê okresowo.
Powo³any wy¿ej wyrok S¹du Najwy¿szego potwierdza uprawnienie
notariusza do udzia³u w przetargu, ale dowodzi te¿, ¿e zawarcie z jednostk¹
finansów publicznych umowy cywilnoprawnej w przedmiocie czynnoci
notarialnych nie godzi w niezale¿noæ i bezstronnoæ notariusza.
Gdy chodzi o zarzut wyra¿enia zgody we wskazanej umowie na karê
umown¹, to zarzut powy¿szy nie by³ objêty wnioskiem o ukaranie i dlatego
wyjcie poza zarzut wymaga³oby zgody obwinionego lub jego obroñcy,
a ponadto zastrze¿enie dotycz¹ce kary umownej by³o w wietle przepisów
o notariacie nierealne.
Przypisany obwinionemu zarzut nieuczciwej konkurencji pozbawiony
jest podstaw, gdy¿ przez nieuczciw¹ konkurencjê nale¿y rozumieæ postêpowanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a takie okolicznoci w sprawie nie wystêpuj¹.
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W reasumpcji odwo³uj¹cy siê podkrela, ¿e S¹d Dyscyplinarny uczyni³
obwinionemu zarzut z powodu stosowania obowi¹zuj¹cego prawa, tym
samym sam siê dopuci³ jego naruszenia.
Wy¿szy S¹d Dyscyplinarny zwa¿y³, co nastêpuje:
Odwo³ania obroñcy obwinionego w swej zasadniczej wiêkszoci nie
mo¿na uznaæ za zas³uguj¹ce na uwzglêdnienie.
Ustosunkowuj¹c siê do odwo³ania obroñcy obwinionego, nale¿y
wskazaæ ustawowe usytuowanie notariusza. Przepis art. 2 § 1 ustawy
 Prawo o notariacie stanowi, ¿e notariusz w zakresie swoich uprawnieñ
dzia³a jako osoba zaufania publicznego i korzysta z ochrony prawnej,
przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym. Przepis art. 80 § 2 wymienionej wy¿ej ustawy wymaga od notariusza czuwania przy dokonywaniu
czynnoci notarialnych nad nale¿ytym zabezpieczeniem praw i s³usznych
interesów uczestników czynnoci notarialnych oraz innych osób, dla
których owe czynnoci mog¹ powodowaæ skutki prawne. Kodeks Etyki
Zawodowej Notariusza, ucilaj¹c te obowi¹zki, stanowi w § 6, ¿e do
rzêdu podstawowych zasad, jakie obowi¹zuj¹ notariusza, zaliczana jest
jego rzetelnoæ, uczciwoæ, niezale¿noæ i bezstronnoæ, a nadto zachowanie tajemnicy zawodowej.
W obliczu powy¿szych syntetycznie ujêtych zasad zachodzi pytanie,
czy zawarcie przez notariusza umowy na warunkach okrelonych w przepisach art. 61 w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 pkt 7 u.p.z.p. z Gmin¹ Miejsk¹
w K., w której zobowi¹zuje siê do obs³ugi notarialnej Gminy, powoduje
naruszenie wskazanych wy¿ej zasad.
Zdaniem Wy¿szego S¹du Dyscyplinarnego zawarcie przedmiotowej
umowy przez obwinionego narusza te zasady, jeli siê zwa¿y na to, ¿e
notariusz, dokonuj¹c czynnoci notarialnych, musi byæ postrzegany przez
uczestników czynnoci notarialnych jako osoba niezwi¹zana w jakimkolwiek stopniu z inn¹ stron¹. Zwi¹zanie notariusza umow¹ z jedn¹ ze stron
mo¿e w odczuciu strony przeciwnej budziæ w¹tpliwoci co do bezstronnoci notariusza, tym bardziej ¿e w umowie tej zastrze¿one by³y kary
umowne, od których dopiero póniej odst¹piono.
Nie mo¿na wiêc w tym stanie rzeczy nie podzieliæ stanowiska S¹du
Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w R., ¿e jakiekolwiek umowne powi¹zania zabezpieczone na dodatek kar¹ umown¹, nasuwaj¹ podejrzenie
reprezentacji interesów jednej ze stron, zachwianie zaufania i poczucia
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bezpieczeñstwa pozosta³ych uczestników czynnoci. Notariusz zwi¹zany umow¹ tylko z jedn¹ ze stron staje siê w oczach pozosta³ych stron
jej reprezentantem, osob¹, której nie mo¿na uznaæ za niezale¿n¹ i bezstronn¹, skoro zwi¹zana jest umow¹.
Zobowi¹zanie notariusza do dokonywania zleconych mu czynnoci
notarialnych w przysz³oci manifestuje siê jako zobowi¹zanie abstrakcyjne, przez co nie pozostaje w zgodzie z istot¹ notariatu. Powy¿sza argumentacja nie pozostaje w kolizji z wyrokiem S¹du Najwy¿szego z dnia
26 lutego 2004 r. (III SZ 4/03), który powo³uje siê na maj¹c¹ wejæ w tym
czasie w ¿ycie z dniem 2 marca 2004 r. ustawê z dnia 29 stycznia 2004 r.
o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z 9 lutego 2004 r.).
Podkrelenie w tym wyroku S¹du Najwy¿szego, ¿e notariusz przy sprawowaniu swych czynnoci jest zwi¹zany obowi¹zuj¹cym prawem, a tym
samym przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, nie wyklucza
odpowiedzialnoci dyscyplinarnej notariusza w sytuacji, gdy dochodzi do
zawarcia z zamawiaj¹cym umowy na dokonywanie wielu bli¿ej niesprecyzowanych ilociowo czynnoci notarialnych, jak te¿ ich treci oraz ich
zgodnoci z istotnymi postanowieniami ustawy  Prawo o notariacie,
dotycz¹cymi przyk³adowo uiszczania przez strony op³at s¹dowych, o których mowa w art. 7 § 2 tej ustawy, które maj¹ byæ pobierane przed
sporz¹dzeniem aktu notarialnego, nie za póniej. Zatem notariusz dokonuj¹cy czynnoci notarialnych ma obowi¹zek przestrzegania przede
wszystkim ustawy  Prawo o notariacie, kieruj¹c siê wynikaj¹cymi z niej
zasadami, w tym równie¿ w pobieraniu op³at s¹dowych w ustawowym
terminie.
Odnosz¹c siê do poszczególnych zarzutów zawartych w odwo³aniu
obroñcy obwinionego, Wy¿szy S¹d Dyscyplinarny uzna³, co nastêpuje:
Zarzut, ¿e obwiniony poniós³ konsekwencje dyscyplinarne za odmienn¹
wyk³adniê prawa od przyjêtej przez S¹d Dyscyplinarny nie jest trafny,
gdy¿ zaskar¿one orzeczenie wyranie wskazuje, jakie normy prawa zosta³y
naruszone. Prawo zamówieñ publicznych stosuje siê, gdy wartoæ zamówieñ nie przekracza kwoty 6 000 euro, a nie ma podstaw do zliczenia
us³ug notarialnych, gdy¿ art. 34 pkt 1 tej ustawy stanowi o ³¹cznej wartoci
us³ug powtarzaj¹cych siê okresowo. Us³ugi notarialne nie s¹ wiadczeniem okresowym, a ka¿da czynnoæ jest wiadczeniem jednorazowym.
Umowa za nie dotyczy wiadczenia jednorazowego ani te¿ wiadczeñ
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okresowo powtarzaj¹cych siê. Argument odwo³uj¹cego siê, ¿e zastrze¿enie kary umownej by³o zastrze¿eniem pustym, jest o tyle nietrafny, ¿e
niezale¿nie od tego, czy mog³o byæ wykonane, czy te¿ nie, to jednak
wi¹za³o notariusza i mog³o mieæ wp³yw na zasadê bezstronnoci g³ównie
w odczuciu drugiej strony.
Argument zawarty w odwo³aniu, ¿e czynnoci notarialne obwinionego
zrealizowane w oparciu o zawart¹ z umawiaj¹cym siê umowê nie spowodowa³y ujemnych nastêpstw bêd¹cych wynikiem bezstronnoci i niezale¿noci obwinionego, równie¿ nie jest trafny. Nie usuwa on odpowiedzialnoci dyscyplinarnej notariusza, bowiem przepisy naruszone przez
obwinionego nie stanowi¹ przewinienia skutkowego i st¹d nie zachodzi³a
koniecznoæ podejmowania w tym wzglêdzie badañ, choæ uznaæ nale¿y,
¿e ujemne nastêpstwa dokonanej czynnoci notarialnej maj¹ ze swej natury
wp³yw na ocenê stopnia zawinienia i w konsekwencji na wymiar kary
dyscyplinarnej, której nie mo¿na zarzuciæ w niniejszej sprawie, ¿e jest
ra¿¹ca w swej surowoci.
Aczkolwiek Wy¿szy S¹d Dyscyplinarny stan¹³ w obliczu dokonania
oceny orzeczenia S¹du Dyscyplinarnego I instancji co do odpowiedzialnoci dyscyplinarnej obwinionego oraz w wietle argumentacji powo³anej
przez obroñcê obwinionego, kwestionuj¹cych zasadnoæ orzeczenia S¹du
I instancji, a nade wszystko w obliczu wyroku S¹du Najwy¿szego z 26
lutego 2004 r., powo³anego wy¿ej, to jednak wypada podnieæ, ¿e musi
byæ spe³niony kardynalny warunek, polegaj¹cy na zasadzie poprawnego
stosowania obowi¹zuj¹cego prawa. Jest to nadrzêdny obowi¹zek niepodlegaj¹cy kwestionowaniu.
W wietle wiêc powy¿szej argumentacji, wnioski odwo³uj¹cego siê
o zmianê zaskar¿onego orzeczenia przez uniewinnienie obwinionego b¹d
uchylenie zaskar¿onego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania bez wskazania przez autora jego kierunku, nie mog³y byæ
uwzglêdnione. Z podstaw zaskar¿onego orzeczenia nale¿a³o wyeliminowaæ § 25 KEZN, gdy¿ w wietle zgromadzonych w sprawie dowodów
nie dosz³o do jego naruszenia.
Z powy¿szych powodów Wy¿szy S¹d Dyscyplinarny orzek³ jak
w dyspozytywnej czêci orzeczenia.
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KASACJA
Ministra Sprawiedliwoci z dnia 10 grudnia 2007 r.,
DO IV 633-5/07,
od orzeczenia Wy¿szego S¹du Dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie
Notarialnej z dnia 17 wrzenia 2007 roku, sygn. akt WSD 15/2007
zmieniaj¹cego orzeczenie S¹du Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w R.
z dnia 26 kwietnia 2007 roku, sygn. akt SD 1/2007.
Na podstawie art. 63a § 1, art. 63b i art. 63c ustawy z dnia 14 lutego
1991 r.  Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 22, poz. 91 z pón. zm.)
zaskar¿am
w ca³oci orzeczenie Wy¿szego S¹du Dyscyplinarnego przy Krajowej
Radzie Notarialnej z 17 wrzenia 2007 roku, sygn. akt WSD 15/2007,
oraz poprzedzaj¹ce je orzeczenie S¹du Dyscyplinarnego w R. z 26 kwietnia
2007 roku, sygn. akt SD 1/2007, na korzyæ obwinionego notariusza
i orzeczeniu temu zarzucam ra¿¹ce naruszenie prawa art. 80 § 2 ustawy
 Prawo o notariacie oraz § 6, 17 i 25 Kodeksu Etyki polegaj¹ce na
b³êdnym uznaniu, i¿ podpisuj¹c w dniu 15 lutego w K., w trybie negocjacji
bez og³oszenia zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo
zamówieñ publicznych umowê z Gmin¹ Miejsk¹ K., na podstawie której
notariusz zobowi¹za³ siê do obs³ugi notarialnej gminy w zakresie sporz¹dzania umów notarialnych, sporz¹dzania pe³nomocnictw w formie aktu
notarialnego, powiadczeñ zgodnoci odpisu z okazanym dokumentem,
sporz¹dzania wypisu lub wyci¹gu z akt notarialnych lub innego dokumentu, naruszy³ dyspozycje wy¿ej wymienionych przepisów.
Podnosz¹c ten zarzut, na podstawie art. 537 § 1 i 2 k.p.k. wnoszê o:
uchylenie orzeczenia z 17 wrzenia 2007 roku Wy¿szego S¹du
Dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Notarialnej i orzeczenia z dnia 26
kwietnia 2007 roku S¹du Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w R. i uniewinnienie obwinionego, ewentualnie uchylenie orzeczenia Wy¿szego S¹du
Dyscyplinarnego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
Uzasadnienie
Orzeczeniem z dnia 26 kwietnia 2007 r. S¹d Dyscyplinarny Izby
Notarialnej w R. uzna³ obwinionego notariusza za winnego tego, ¿e dnia
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15 lutego 2005 r. w K. w trybie negocjacji bez og³oszenia zgodnie z ustaw¹
z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówieñ publicznych podpisa³ z Gmin¹
Miejsk¹ K. umowê, na podstawie której zobowi¹za³ siê na okres od dnia
zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2005 r. do obs³ugi notarialnej zamawiaj¹cego w zakresie sporz¹dzania umów notarialnych, sporz¹dzania
pe³nomocnictw w formie aktu notarialnego, powiadczeñ zgodnoci odpisu
z okazanym dokumentem, sporz¹dzania wypisu lub wyci¹gu z akt notarialnych lub innego dokumentu, tj. czynu z art. 80 § 2 pr. o not. oraz
§ 6, 17 i 25 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza, a tak¿e art. 4 pkt 8
ustawy  Prawo zamówieñ publicznych, i za to na mocy art. 51 § l pr.
o not. wymierzy³ mu karê nagany i obci¹¿y³ kosztami postêpowania.
Odwo³anie od powy¿szego orzeczenia z³o¿y³ na korzyæ obwinionego
jego obroñca, zaskar¿aj¹c orzeczenie w ca³oci i domagaj¹c siê uniewinnienia notariusza lub uchylenia zaskar¿onego orzeczenia i przekazania
sprawy do ponownego rozpoznania.
Wy¿szy S¹d Dyscyplinarny przy Krajowej Radzie Notarialnej orzeczeniem z dnia 17 wrzenia 2007 r. zmieni³ zaskar¿one orzeczenie w ten
sposób, ¿e wyeliminowa³ z podstawy skazania naruszenie art. 4 pkt 8
ustawy  Prawo zamówieñ publicznych oraz § 25 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza. W pozosta³ej czêci zaskar¿one orzeczenie utrzyma³
w mocy, a kosztami postêpowania za II instancjê obci¹¿y³ obwinionego.
W uzasadnieniu orzeczenia Wy¿szy S¹d Dyscyplinarny stwierdzi³, ¿e
art. 80 § 2 pr. o not. wymaga od notariusza czuwania przy dokonywaniu
czynnoci notarialnych nad nale¿ytym zabezpieczeniem praw i s³usznych
interesów uczestników czynnoci notarialnych oraz innych osób, dla
których owe czynnoci mog¹ powodowaæ skutki prawne.
Zdaniem Wy¿szego S¹du Dyscyplinarnego zawarcie przedmiotowej
umowy przez obwinionego notariusza z Gmin¹ Miejsk¹ w K. narusza te
zasady, albowiem notariusz, dokonuj¹c czynnoci notarialnych, musi byæ
postrzegany przez uczestników czynnoci notarialnych jako osoba niezwi¹zana w jakimkolwiek stopniu z inn¹ strona.
Wy¿szy S¹d Dyscyplinarny podkreli³, ¿e notariusz przy sprawowaniu
swych czynnoci jest zwi¹zany obowi¹zuj¹cym prawem, a tym samym
przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie wykluczaj¹ odpowiedzialnoci dyscyplinarnej notariusza w sytuacji, gdy dochodzi do zawarcia
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z zamawiaj¹cym umowy na dokonywanie wielu bli¿ej niesprecyzowanych
ilociowo czynnoci notarialnych.
Zatem notariusz dokonuj¹cy czynnoci notarialnych ma obowi¹zek
przestrzegania przede wszystkim ustawy  Prawo o notariacie, kieruj¹c
siê wynikaj¹cymi z niej zasadami.
Minister Sprawiedliwoci zwa¿y³, co nastêpuje:
Zgodnie z treci¹ art. 63b ustawy  Prawo o notariacie kasacja od
orzeczenia wydanego przez Wy¿szy S¹d Dyscyplinarny mo¿e byæ
wniesiona z powodu ra¿¹cego naruszenia prawa, jak równie¿ ra¿¹cej
niewspó³miernoci kary dyscyplinarnej.
W niniejszej sprawie dosz³o do ra¿¹cego naruszenia prawa, albowiem
naruszono przepis o takim znaczeniu dla prawid³owego rozpoznania i rozstrzygniêcia sprawy oraz uczyniono to w taki sposób, ¿e mog³o to mieæ
istotny wp³yw na treæ zaskar¿onego orzeczenia.
Niew¹tpliwie naruszenie prawa mo¿na nazwaæ ra¿¹cym, gdy jego
skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby w porównaniu z t¹, w której
znalaz³aby siê, gdyby odpowiedni przepis zastosowano w sposób prawid³owy.
W ocenie Ministra Sprawiedliwoci w niniejszej sprawie b³êdna interpretacja art. 80 § 2  Prawa o notariacie oraz przepisów Kodeksu Etyki
Zawodowej Notariusza skutkowa³a nies³usznym stwierdzeniem winy
notariusza, a w konsekwencji jego ukaraniem.
Przepis art. 80 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.  Prawo o notariacie
stanowi, ¿e notariusz przy dokonywaniu czynnoci notarialnych jest
obowi¹zany czuwaæ nad nale¿ytym zabezpieczeniem praw i s³usznych
interesów stron oraz innych osób, dla których czynnoæ ta mo¿e powodowaæ skutki prawne. Za przywo³ane w orzeczeniu przepisy Kodeksu
Etyki zamieszczone w § 6, 17 wyra¿aj¹ zasady uczciwoci, rzetelnoci,
niezale¿noci, bezstronnoci, zachowania tajemnicy zawodowej, dbania
o zachowanie powagi urzêdu i niezale¿noci.
Ponadto § 25 Kodeksu Etyki nak³ada na notariusza obowi¹zek wystrzegania siê jakichkolwiek form nieuczciwej konkurencji zawodowej.
W niniejszej sprawie brak jest dowodów uzasadniaj¹cych tezê, i¿
obwiniony notariusz, wykonuj¹c czynnoci notarialne w ramach zawartej
z Gmin¹ umowy, nie czuwa³ nad zabezpieczeniem praw i s³usznych
interesów jakiejkolwiek strony. W sprawie dosz³o wiêc do nieuzasadnio-
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nego uznania winy notariusza, polegaj¹cej na przypisaniu mu abstrakcyjnego naruszenia praw i s³usznych interesów abstrakcyjnej strony.
W istocie obwiniony notariusz poniós³ odpowiedzialnoæ dyscyplinarna za sam fakt, i¿ wzi¹³ udzia³ w procedurze udzielania zamówieñ publicznych i w ramach tej procedury podpisa³ zgodnie z przepisami prawa
umowê o wiadczenie us³ug notarialnych.
W ocenie Ministra Sprawiedliwoci w niniejszej sprawie Wy¿szy S¹d
Dyscyplinarny ra¿¹co naruszy³ przepis prawa materialnego, a mianowicie
art. 80 § 2 ustawy  Prawo o notariacie poprzez jego b³êdn¹ wyk³adniê,
sprzeczn¹ z tez¹ S¹du Najwy¿szego zaprezentowan¹ w wyroku z 26
lutego 2004 roku, III SZ 4/03, (OSNP 2004/23/411) i de facto przyj¹³,
i¿ udzia³ notariusza w procedurze udzielenia zamówienia publicznego oraz
zawarcie umowy z Gmin¹ Miejsk¹ w K, na podstawie której zobowi¹za³
siê do obs³ugi notarialnej tej jednostki, narusza interesy stron i godzi
w wiarygodnoæ, niezale¿noæ i bezstronnoæ notariusza.
Wy¿szy S¹d Dyscyplinarny bezpodstawnie stwierdzi³ równie¿, i¿
notariusz sprzeniewierzy³ siê etyce zawodowej, poprzez naruszenie regu³
okrelonych w § 6, 17, 25 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza.
Minister Sprawiedliwoci w pe³ni podziela wyra¿on¹ w wyroku S¹du
Najwy¿szego z dnia 26 lutego 2004 r., III SZ 4/03 (OSNP 2004/23/411)
tezê, i¿ notariusz jest uprawniony do udzia³u w przetargu, gdy  zgodnie
z przepisami ustawy  Prawo zamówieñ publicznych  powierzenie dokonania czynnoci notarialnych nastêpuje z trybie zamówienia publicznego.
Przepisy ustawy  Prawo zamówieñ publicznych wprowadzaj¹ obowi¹zek jej stosowania do udzielania zamówieñ publicznych, gdy przedmiotem zamówienia s¹ us³ugi, dostawy lub roboty budowlane, z zamówienia s¹ op³acane przez zamawiaj¹cego zobligowanego do stosowania
tej¿e ustawy.
Wyj¹tek w stosowaniu przepisów ustawy do us³ug prawniczych polega
jedynie na tym, ¿e zamawiaj¹cy mo¿e nie stosowaæ do udzielenia zamówienia publicznego przepisów dotycz¹cych terminów sk³adania wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu lub terminów sk³adania
ofert, wadium, zakazu ustalania kryteriów ceny ofert na podstawie
w³aciwoci wykonawcy oraz innych ni¿ dotycz¹ce wartoci zamówienia, przes³anek wyboru trybu negocjacji z og³oszeniem, negocjacji bez
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og³oszenia, zapytania o cenê, licytacji elektronicznej oraz przes³anek wyboru
trybu zamówienia z wolnej rêki i obowi¹zku informowania w tych przypadkach Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych.
Przepisy ustawy  Prawo o notariacie nie wy³¹czaj¹ stosowania
uregulowañ cytowanej wy¿ej ustawy o zamówieniach publicznych do
us³ug notarialnych.
Notariusz dzia³aj¹cy jako osoba zaufania publicznego, przy wykonywaniu swoich czynnoci jest zwi¹zany prawem, a wiêc równie¿ przepisami ustawy  Prawo zamówieñ publicznych.
Zachowanie notariusza nale¿y uznaæ za zgodne z prawem, co wyklucza jego odpowiedzialnoæ dyscyplinarn¹.
W ocenie Ministra Sprawiedliwoci dzia³anie notariusza zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa nie mo¿e dyskredytowaæ jego osoby
w powi¹zaniu z zasadami etyki, wyra¿onymi w Kodeksie Etyki Zawodowej, z których niezbicie wynika, ¿e notariat jest niezbêdnym uczestnikiem tworzenia i urzeczywistnienia struktur prawnych wolnego rynku.
Notariusz winien bowiem zapewniæ stronom bezpieczeñstwo obrotu,
stosuj¹c przepisy obowi¹zuj¹cego prawa i przestrzegaj¹c zasad etyki zawodu. Na gruncie prawa o notariacie tak¹ liniê interpretacyjn¹ wzmacnia
dodatkowo treæ art. 80 § 2 pr. o not.
Podkreliæ nadto nale¿y, i¿ notariusz nie jest stron¹ ¿adnej czynnoci
notarialnej, lecz organem, który ma czynnoci dokonaæ.
Zachowanie notariusza w ¿aden sposób nie zagra¿a³o i nie naruszy³o
interesu uczestników obrotu prawnego i by³o zgodne z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa.
O D P O W I E D Z´
Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Rady Notarialnej na kasacje
wniesione przez Ministra Sprawiedliwoci i obroñcê obwinionego notariusza od orzeczenia Wy¿szego S¹du Dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie
Notarialnej z 17 wrzenia 2007 r. (sygn. akt WSD 15/2007), zmieniaj¹cego orzeczenie S¹du Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w R. z 26 kwietnia
2007 r. (sygn. akt SD 1/2007) z wnioskiem o oddalenie obu kasacji
w ca³oci, jako pozbawionych podstaw kasacyjnych.
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Uzasadnienie
Zawarte w kasacji Ministra Sprawiedliwoci zarzuty ra¿¹cego naruszenia prawa, to jest art. 80 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.  Prawo
o notariacie oraz § 6, § 17 i § 25 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza,
jak równie¿ zarzuty zawarte w kasacji obroñcy obwinionego notariusza,
polegaj¹ce na naruszeniu prawa materialnego  art. 50 ustawy  Prawo
o notariacie, mimo wyroku S¹du Najwy¿szego z 26 lutego 2004 r., III SZ
4/03, stwierdzaj¹cego, ¿e wziêcie udzia³u w przetargu przez notariusza
na udzielenie zamówienia publicznego nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego oraz naruszenia art. 4 ust. 8, art. 32 i art. 34 ustawy z 29 stycznia
2004 r.  Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177), a nadto
naruszenie prawa procesowego w postaci naruszenia art. 439 § 1 pkt
8 k.p.k. w zw. z art. 69 ustawy  Prawo o notariacie poprzez wydanie
orzeczenia, pomimo ¿e postêpowanie dyscyplinarne co do tego samego
czynu obwinionego zosta³o ju¿ prawomocnie zakoñczone, co ma charakter bezwzglêdnej przes³anki procesowej, na podstawie których kasatorzy wnosz¹:
 Minister Sprawiedliwoci o uchylenie orzeczenia Wy¿szego S¹du
Dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Notarialnej z 17 wrzenia 2007 r.
i orzeczenia S¹du Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w R. z 26 kwietnia
2007 r. i uniewinnienie obwinionego, ewentualnie o uchylenie orzeczenia
Wy¿szego S¹du Dyscyplinarnego i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania.
 Obroñca obwinionego o uchylenie orzeczeñ S¹dów I i II instancji
i umorzenie postêpowania wobec zaistnienia okolicznoci wy³¹czaj¹cej
ciganie w postaci prawomocnego zakoñczenia postêpowania co do czynu
objêtego zaskar¿onym orzeczeniem, ewentualnie o uchylenie zaskar¿onego orzeczenia i uniewinnienie obwinionego z uwagi na oczywist¹ nies³usznoæ skazania, ewentualnie o uchylenie zaskar¿onego orzeczenia i przekazanie sprawy w³aciwemu s¹dowi do ponownego rozpoznania.
W obu przypadkach kasacje powy¿sze nie zas³uguj¹ na uwzglêdnienie.
Zdaniem Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Rady Notarialnej za bezpodstawnoci¹ obu kasacji przemawia ni¿ej przytoczona argumentacja.
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I.
Zasadniczym problemem dla okrelenia deliktu dyscyplinarnego za
przewinienie zawodowe (art. 50 pr. o not.) wobec obwinionego notariusza
jest wykazanie niedopuszczalnoci zawarcia umowy o obs³ugê notarialn¹ miêdzy Gmin¹ Miejsk¹ w K. jako zamawiaj¹cym a notariuszem
jako wykonawc¹ w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177 ze zm.). Wed³ug treci zawartej umowy notariusz zobowi¹za³ siê
w okrelonym w umowie czasie do obs³ugi notarialnej zamawiaj¹cego
w zakresie sporz¹dzenia umów notarialnych, pe³nomocnictw w formie
aktu notarialnego, powiadczeñ zgodnoci odpisu z okazanym dokumentem, sporz¹dzania wypisów i wyci¹gów z aktów notarialnych lub innych
dokumentów. Odpowied na powy¿szy problem wi¹¿e siê z szerszym
zagadnieniem dopuszczalnoci udzia³u notariusza w postêpowaniu w trybie
zamówienia publicznego przewidzianym w cyt. ustawie z 2004 r., którego
przedmiotem jest zawarcie umowy z zamawiaj¹cym o powierzenie
dokonania czynnoci notarialnych. U podstaw udzielonej odpowiedzi tkwi
zasadnicze dla prawa o notariacie instytucjonalne zagadnienie ród³a
(podstaw) dokonywanej czynnoci notarialnej. Z kolei rozwi¹zanie powy¿szego problemu wymaga okrelenia charakteru samej czynnoci notarialnej.
Poszukiwanie w³aciwych w tym wzglêdzie rozwi¹zañ wymaga przede
wszystkim gruntownej analizy instytucji prawa o notariacie przy jednoczesnym uwzglêdnieniu  co jest oczywiste  ca³okszta³tu systemu
prawnego mog¹cego odnosiæ siê tak¿e do zawodu notariusza, jak i
kompetencji organów samorz¹du notarialnego.
Trzeba od razu zauwa¿yæ, ¿e w rozwa¿anej materii jest wiele niecis³oci, a nawet nieporozumieñ bêd¹cych udzia³em zarówno czêci pimiennictwa, jak i w du¿ej mierze orzecznictwa. Oczywicie u podstaw
wszelakich rozbie¿noci i niekonsekwencji nale¿y doszukaæ siê braku
jednoznacznych rozwi¹zañ ustawowych, w tym przede wszystkim prawa o notariacie.
II.
1. Podstaw¹ wywodów kasacji jest powo³anie siê na stanowisko
wyra¿one w wyroku SN z dnia 26 lutego 2004 r., III SZ 4/03 (OSNP
2004, nr 23, poz. 411), wed³ug którego notariusz jest uprawniony do
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udzia³u w przetargu, gdy  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 92, poz. 664
ze zm.)  powierzenie wykonania czynnoci notarialnych powinno nast¹piæ w trybie zamówienia publicznego. Stanowisko to S¹d Najwy¿szy
co do zasady podtrzyma³ tak¿e na gruncie obecnej ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.  Prawo zamówieñ publicznych (z uzasadnienia cyt.
wyroku).
Nie mo¿na jednak nie zauwa¿yæ, ¿e przytoczony pogl¹d jest wyrazem
jednolitego kierunku orzecznictwa S¹du Najwy¿szego odnosz¹cego siê
przede wszystkim do uprawnieñ organów samorz¹du notarialnego w przedmiocie wyznaczenia kompetencji odnonie do stanowienia prawa
(wytycznych) choæby tylko wobec notariuszy tworz¹cych samorz¹d
notarialny (por. art. 26 § 1) oraz wykonuj¹cych swój zawód (por. art. 1
§ 1 w zw. z art. 2 § 1 i art. 79 oraz art. 80 § 2 pr. o not.). Niezmienny
kierunek tego orzecznictwa odmawia organom samorz¹du notarialnego
kompetencji dotycz¹cych uprawnieñ do stanowienia wytycznych, które
mog³yby mieæ charakter wi¹¿¹cy czy nawet interpretacyjny oraz nak³adaj¹cy obowi¹zki na notariuszy, podejmowanych wbrew stosownym
regulacjom przewidzianym w prawie o notariacie, czy te¿ wobec braku
stosownych upowa¿nieñ ustawowych (por. np. wyrok SN z dnia 8 listopada
1996 r., III SZ 3/96, OSNP 1997, nr 11, poz. 204; wyrok SN z dnia
26 lutego 2004 r., III SZ 2/03, OSNP 2004, nr 22, poz. 395).
2. Gdyby nawet podzieliæ stanowisko S¹du Najwy¿szego, i¿ uchwa³a
Krajowej Rady Notarialnej podjêta w przedmiocie Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza mo¿e mieæ jedynie charakter wypowiedzi (por. art.
40 § 1 pkt 7 pr. o not.), a nie zakazu uczestniczenia przez notariuszy
w przetargach lub konkursach na czynnoci notarialne, to trzeba zauwa¿yæ, ¿e przedmiotem kognicji S¹du Najwy¿szego w sprawie III SZ 4/
03 by³a ocena podjêtej przez KRN uchwa³y, któr¹ S¹d uchyli³ jako sprzeczn¹
z prawem (art. 47 § 2 pr. o not.). Jedynie na marginesie podjêtego
rozstrzygniêcia S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu omawianego wyroku
wypowiedzia³ siê co do uprawnienia notariusza do udzia³u w przetargu.
Podjête rozstrzygniêcie w przedmiocie oceny uchwa³y samorz¹du
notarialnego jako sprzecznej z prawem nie mo¿e oznaczaæ niezmiennego
pogl¹du S¹du Najwy¿szego w przedmiocie uprawnienia notariusza do
udzia³u w przetargu o zamówieniach publicznych w celu zawarcia w tym
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trybie umowy powierzenia dokonywania czynnoci notarialnych na rzecz
zamawiaj¹cego.
3. Z przyczyn ustrojowoprawnych prawa o notariacie zarówno KRN,
jak i przewa¿aj¹cy kierunek opinii organów samorz¹du notarialnego, a tak¿e
publikowana opinia Centrum Naukowego Notariatu s¹ przeciwne stosowaniu przepisów ustawy  Prawo zamówieñ publicznych wobec notariuszy jako wykonawców a zarazem strony umowy zawieranej z zamawiaj¹cym, której przedmiotem mia³oby byæ powierzenie dokonania
okrelonych czynnoci notarialnych na jego rzecz (stanowisko Centrum
Naukowego Notariatu zosta³o opublikowane w NPN 2003, nr 1(16),
s. 43-46).
4. Przyjêcie odmiennego stanowiska wpisuje siê w ten kierunek
orzecznictwa s¹dów ni¿szych instancji (zw³aszcza s¹dów apelacyjnych)
oraz czêci pimiennictwa traktuj¹cych notariusza jako typowego przedsiêbiorcê, obowi¹zek dokonania czynnoci notarialnych jako umowne
wiadczenie us³ug notarialnych, a samych czynnoci notarialnych jako
czynnoci typowo us³ugowych, za wynagrodzenie notariusza jako typow¹ cenê za wiadczon¹ us³ugê12. W konsekwencji stosunek miêdzy
notariuszem a stron¹ dokonywanej przez niego czynnoci uwa¿a siê za
umowny stosunek zobowi¹zaniowy podobny do umowy o wiadczenie
us³ug, a nawet umowy o dzie³o13. W wietle tego kierunku, to nie prawo
o notariacie wyznacza sytuacjê prawnoustrojow¹ notariusza oraz samorz¹du notarialnego, ale prawo gospodarcze14.
III.
1. Nietrafny wydaje siê przede wszystkim pogl¹d przyjmuj¹cy, ¿e
ród³em obowi¹zku dokonywania czynnoci notarialnych mo¿e byæ
umowa zawarta miêdzy notariuszem a stron¹ czynnoci notarialnej, a jeTak zw³aszcza wyrok SA w Warszawie z dnia 17 grudnia 1998 r., I ACa 697/98, OSA
1999, nr 10, poz. 46; M.K. K o l a s i ñ s k i, Odpowiedzialnoæ cywilna notariusza, Toruñ
2005, s. 135 i nast.
13
Tak zw³aszcza A. R e d e l b a c h, Prawo o notariacie. Komentarz, Toruñ 2002,
s. 33; M.K. K o l a s i ñ s k i, Odpowiedzialnoæ..., s. 145.
14
Por. W. B o æ, Wokó³ statusu notariusza, [w:] Rozprawy z prawa handlowego, Acta
Universitatis Wratislaviensis, Przegl¹d Prawa i Administracji, LXIV, Wroc³aw 2004, s. 9
i nast. oraz krytykê tych pogl¹dów  A. O l e s z k o, Status prawny notariusza w systemie
ustroju pañstwowego, Rejent 2005, nr 12, s. 9 i nast.).
12
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¿eli stron¹ t¹ jest zamawiaj¹cy w rozumieniu prawa zamówieñ publicznych, notariusz jest uprawniony do zawarcia przedmiotowej umowy
w trybie zamówienia publicznego, któr¹ S¹d Najwy¿szy w omawianym
wyroku z dnia 26 lutego 2004 r. okreli³ jako powierzenie dokonywania
czynnoci notarialnych. W tym kontekcie S¹d Najwy¿szy bez jakiejkolwiek analizy przepisów prawa o notariacie i ¿adnego uzasadnienia,
a nawet wbrew tej ustawie stwierdzi³, i¿: Prawo o notariacie okrela
zasady wiadczenia us³ug w zakresie dokonania czynnoci notarialnych,
powo³uj¹c siê przy tym na treæ lubowania. Jest oczywiste, ¿e prawo
o notariacie nie okrela ¿adnych zasad wiadczenia us³ug notarialnych.
Nie jest przekonuj¹ce równie¿ twierdzenie S¹du Najwy¿szego, i¿ z art.
2 § 1 pr. o not. wynika, ¿e notariusz, dzia³aj¹c jako osoba zaufania
publicznego, przy sprawowaniu swych czynnoci jest zwi¹zany równie¿
przepisami ustawy  Prawo zamówieñ publicznych, która okrela tak¿e
zasady i tryb dzia³ania zamówieñ publicznych na dokonywanie czynnoci
notarialnych.
2. Prawo zamówieñ publicznych jako sfera regulacji prawa gospodarczego nie mo¿e zmieniaæ podstaw ustrojowych notariatu. Podstawy
te okrela ustawa z dnia 14 lutego 1991 r.  Prawo o notariacie. Nawi¹zuje
w tym zakresie bezporednio do znanych i utrwalonych rozwi¹zañ, które
przewidywa³o prawo o notariacie z 1933 r. Nie ulega³o w¹tpliwoci, ¿e
notariusz jako funkcjonariusz publiczny oraz osoba zaufania publicznego
w zakresie przyznanych mu praw i obowi¹zków dzia³a jako osoba
wykonuj¹ca funkcje publiczne pañstwa, a obowi¹zek dokonywania czynnoci notarialnych jest obowi¹zkiem publicznoprawnym. Nie oznacza to,
i¿ z obowi¹zku tego nie mo¿e powstaæ roszczenie prywatnoprawne, jak
o odszkodowanie czy prawo do wynagrodzenia notariusza15. Wnikliw¹
analizê przepisów art. 2 § 1 w zw. z art. 1 § 1 pr. o not. w zakresie
statuuj¹cym, i¿ notariusz jest powo³any do dokonywania czynnoci
notarialnych dokona³ Z. Truszkiewicz16, wskazuj¹c, ¿e obowi¹zek dokonywania czynnoci notarialnych wynika bezporednio z instytucji prawa
Zob. M. A l l e r h a n d, Prawo o notariacie, Lwów 1933, s. 17, teza 11.
Z. T r u s z k i e w i c z, Tzw. przymus notarialny  podstawowy element instytucji
notariatu, [w:] III Kongres Notariuszy RP. Referaty i opracowania, red. R. Sztyk, Warszawa-Kluczbork 2006, s. 395 i nast.
15

16
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o notariacie w postaci konstrukcji przymusu notarialnego. Oznacza to,
¿e nie mo¿na sprowadzaæ notariatu do wolnego zawodu lub jeszcze
gorzej  traktowaæ notariat jako wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej17. Nie tylko, ¿e w wietle prawa o notariacie notariusz nie jest ¿adnym
us³ugodawc¹ wiadcz¹cym us³ugi notarialne, ale brak jest jakichkolwiek
podstaw do konstruowania jakiego stosunku zobowi¹zaniowego miêdzy
uczestnikami czynnoci notarialnej a notariuszem. Nie jest to zatem ¿aden
stosunek zobowi¹zaniowy umowny ani te¿ zobowi¹zanie do dokonania
czynnoci notarialnej nie powstaje z mocy ustawy. Notariat jest po prostu
instytucj¹ publiczn¹, kreowan¹ jeszcze na gruncie rozporz¹dzenia Prezydenta RP z dnia 27 padziernika 1933 r. oraz utrzyman¹ w ca³oci przez
obecne prawo o notariacie18. W tym kontekcie nale¿y w pe³ni podzieliæ
pogl¹d wyra¿ony przez G. Bieñka, i¿ notariusz nie dzia³a jako mandatariusz konkretnej strony. Tê cechê bezstronnoci notariusza uznaje siê
za najbardziej istotn¹19. W konkluzji nale¿y stwierdziæ, ¿e dopuszczenie
mo¿liwoci uczestniczenia notariusza w publicznym postêpowaniu przetargowym w celu powierzenia dokonywania czynnoci notarialnych
przez zamawiaj¹cego jako przysz³ego uczestnika czynnoci notarialnej jest
niedopuszczalne w wietle prawa o notariacie. Obowi¹zek dokonywania
czynnoci notarialnej wynika z ustroju notariatu, jako instytucji przymusu
notarialnego, i notariusz nie mo¿e zawieraæ ¿adnej umowy o wykonanie
czynnoci notarialnej (czynnoci notarialnych). Niepodwa¿alnych zasad
ustrojowych notariatu nie mo¿e zmieniaæ ani nawet modyfikowaæ prawo
gospodarcze, do którego niew¹tpliwie zaliczyæ nale¿y prawo zamówieñ
publicznych.
3. Ustrojowy status notariatu jako instytucji prawa publicznego, nak³adaj¹cy na notariusza ustawowy obowi¹zek dokonywania czynnoci
Tak zw³aszcza E. D r o z d, Czynnoci notarialne z elementem zagranicznym w obrocie
nieruchomociami. Zagadnienia wybrane, [w:] II Kongres Notariuszy RP. Referaty i opracowania, red. A. Oleszko, R. Sztyk, Poznañ-Kluczbork 1999, s. 11.
18
Por. W.L. J a w o r s k i, Reforma notariatu, Kraków 1929; E. D r o z d, Odpowiedzialnoæ notariusza w wypadku niewa¿nej (bezskutecznej) czynnoci prawnej, [w:] III Kongres..., s. 79.
19
G. B i e n i e k, W sprawie nowych uprawnieñ notariusza, [w:] III Kongres..., s. 16;
A. O l e s z k o, Ustawowy obowi¹zek bezstronnoci notariusza, Rejent 2007, nr 10, s. 9
i nast.
17
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notarialnych, o ile nie zachodz¹ przes³anki i podstawy do odmowy jej
dokonania (art. 81 pr. o not.), nie oznacza, ¿e w ustawowo wyznaczonych granicach notariusza nie mo¿na uwa¿aæ za osobê podejmuj¹c¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹ jako przedsiêbiorca dzia³aj¹cy na w³asny rachunek (por. art. 5 pr. o not) i odpowiedzialnoæ (por. art. 49 cyt. ustawy).
Jednak¿e wyznaczenie granic dla tej dzia³alnoci nie mo¿e oznaczaæ traktowania notariusza jako przedsiêbiorcy, którego dzia³alnoæ nastawiona
jest na zysk, a wynagrodzenia notariusza jako ceny za wiadczone us³ugi
z zachowaniem zasady konkurencyjnoci przy wyborze dokonuj¹cego
czynnoci notarialnych, której jednym z kryteriów jest wynagrodzenie
notariusza za dokonane czynnoci (z uzasadnienia cyt. wyroku SN z dnia
26 lutego 2004 r.).
4. Traktowanie niektórych zawodów prawniczych w zakresie wiadczonych us³ug jako dzia³alnoci gospodarczej, jak np. adwokatów, poredników nieruchomoci, a nawet w pewnych sytuacjach notariuszy
jako przedsiêbiorców, nie jest nowym zagadnieniem w orzecznictwie
wspólnotowym20.
W polskim pimiennictwie odnonie do statusu prawnego notariusza
zapomina siê jednak, ¿e okrelenie przedsiêbiorcy oraz dzia³alnoci gospodarczej traktuje siê w prawie wspólnotowym jako pojêcia samoistne,
kszta³towane dla potrzeb danej instytucji, jak np. podatku VAT od wynagrodzenia notariusza czy te¿ udzia³u notariusza w europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych, która to dzia³alnoæ traktowana jest
jako non profit i zabrania wrêcz cz³onkom tego zgrupowania wykonywania zawodu, poniewa¿ celem tego ugrupowania nie jest osi¹ganie zysków
dla siebie, a mimo to dzia³alnoæ ta traktowana jest jako dzia³alnoæ
gospodarcza21.
20
Por. opiniê prawn¹ J. T a l l i n e a u, Zawody publicznego zaufania w prawie wspólnotowym oraz w prawodawstwie pañstw cz³onkowskich (zawody prawnicze i zwi¹zane
z nimi instytucje samoreguluj¹ce), zrealizowan¹ na rzecz Kancelarii Sejmu RP
(www.ukie.gov.pl.).
21
Por. rozp. Rady z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania
interesów gospodarczych Nr 2137/85/EWG oraz ustawê z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spó³ce europejskiej  Dz.U. Nr 62, poz.
551 ze zm.); por. tak¿e A. O l e s z k o, P. M i k o ³ a j c z y k, Zasady funkcjonowania europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych z udzia³em notariuszy, Rejent 2007,
nr 12, s. 29-38.
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5. Zasada konkurencyjnoci odnonie do dokonywania czynnoci
notarialnych nie mo¿e dotyczyæ wyboru notariusza tylko przez zamawiaj¹cego, a s³u¿y wszystkim uczestnikom czynnoci notarialnej, za wynagrodzenia notariusza w ¿adnym wypadku nie mo¿na traktowaæ jako
ceny za us³ugê czy te¿ wyboru oferty za najni¿sz¹ cenê dokonywanego
w trybie przetargowym. Konkurencyjnoæ w zawodzie notariusza powinna przejawiaæ siê w jakoci dokonywanej czynnoci notarialnej oraz
w gwarancji pewnoci obrotu prawnego. Konkurencyjnoæ, w porównaniu do innych tzw. wolnych zawodów musi ust¹piæ podstawowej zasadzie funkcjonowania notariat, jak¹ jest wspomniana ju¿ zasada bezstronnoci dzia³alnoci notariusza22. Jak trafnie zauwa¿a E. Drozd, wynagrodzenie
notariusza nie ma charakteru op³aty za dokonan¹ czynnoæ notarialn¹ jako
wiadczonej us³ugi, poniewa¿ dokonanie czynnoci notarialnej nie jest
czynnoci¹ z zakresu prawa prywatnego, lecz publicznego. Poprawniejsze brzmienie art. 5 pr. o not. powinno stwierdzaæ, ¿e notariusz za dokonan¹
czynnoæ pobiera taksê notarialn¹ wed³ug zasad wskazanych w tym
przepisie23.
6. Z tych wzglêdów samorz¹d notarialny jest uprawniony traktowaæ
zachowanie obwinionego notariusza jako delikt dyscyplinarny wyczerpuj¹cy znamiona przewinienia zawodowego (art. 1 § 1 w zw. z art. 80 § 2
i art. 50 pr. o not.). Negatywne stanowisko organów samorz¹du notarialnego wobec uczestnictwa notariuszy w publicznym przetargu przewidzianym w cyt. ustawie z 2004 r. by³o przedmiotem wielokrotnych
dyskusji i szkoleñ prowadzonych przez rady izb notarialnych oraz przedmiotem wielu publikacji sygnowanych przez samorz¹d notarialny. W takiej
sytuacji obwiniony notariusz nie mo¿e zas³aniaæ siê brakiem znajomoci
problemu. Wbrew kasacji chodzi nie tyle o oczywist¹ i ra¿¹c¹ obrazê
prawa o notariacie, ile o dopuszczenie siê przewinienia zawodowego
w rozumieniu art. 50 in princ pr. o not., które nie zawsze wymaga, a¿eby
zachowanie to w sposób oczywisty i ra¿¹cy narusza³o przepisy prawa
o notariacie.
22
Por. wyrok S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 18 wrzenia 2007 r.,
XVIII Ama 125/2006, Rejent 2007, nr 10, s. 187.
23
Por. R. G i ¿ o w s k i, Prawny charakter wynagrodzenia notariusza za jego czynnoci zawodowe, PN 1931, nr 1, s. 15; E. D r o z d, Odpowiedzialnoæ notariusza..., s. 7980.
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Wreszcie godzi siê podkreliæ, odnosz¹c siê do zarzutu podniesionego
w odwo³aniu obroñcy obwinionego, dotycz¹cego naruszenia prawa
procesowego, to jest art. 439 i art. 8 k.p.k. w zw. z art. 69 pr. o not.,
¿e wydanie orzeczenia przez Wy¿szy S¹d Dyscyplinarny z dnia 17 wrzenia
2007 r., w nastêpstwie odwo³ania od orzeczenia S¹du Dyscyplinarnego
Izby Notarialnej w R., nie spowodowa³o naruszenia powy¿szych przepisów. Powaga bowiem rzeczy os¹dzonej (res iudicata) zachodzi w sytuacji
to¿samoci czynów. Tymczasem czyn przypisany orzeczeniem S¹du
Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w R. z dnia 15 lutego 2007 r., zakwalifikowany z art. 80 § 2 pr. o not. i naruszenia § 6, 17 i 25 Kodeksu
Etyki Zawodowej Notariusza nie jest to¿samy z czynem przypisanym
obwinionemu orzeczeniem S¹du Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w K.
z dnia 16 grudnia 2005 r., zakwalifikowanym z art. 7 § 2 pr. o not. Choæ
oba powy¿sze czyny wyrastaj¹ z jednego ród³a, to jednak nie s¹ identyczne i nie poddaj¹ siê zakwalifikowaniu ich jako czynów to¿samych.
Tym bardziej ¿e naruszaj¹ inne prawnie chronione dobra. Nie mo¿na wiêc
tego zarzutu obroñcy obwinionego uznaæ za skuteczny.
WYROK
S¹du Najwy¿szego z dnia 27 marca 2008 r. (SDI 4/08)
przy udziale Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Rady Notarialnej w sprawie notariusza obwinionego z art. 80 § 2 ustawy  Prawo o notariacie i in.
po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 27 marca 2008 r.
kasacji, wniesionych przez obroñcê obwinionego oraz przez Ministra
Sprawiedliwoci od orzeczenia Wy¿szego S¹du Dyscyplinarnego przy
Krajowej Radzie Notarialnej w Warszawie z dnia 17 wrzenia 2007 r.,
sygn. akt WSD 15/2007 zmieniaj¹cego orzeczenie S¹du Dyscyplinarnego
Izby Notarialnej w R. z dnia 26 kwietnia 2007 r., sygn. akt SD 1/2007
I. uchyla zaskar¿one orzeczenie oraz zmienione nim orzeczenie S¹du
Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w R. i uniewinnia notariusza od przypisanego mu przewinienia dyscyplinarnego,
II. kosztami postêpowania dyscyplinarnego w sprawie, w tym wydatkami postêpowania kasacyjnego w zrycza³towanej wysokoci 20
(dwudziestu) z³ obci¹¿a samorz¹d notarialny.
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Uzasadnienie
Notariuszowi rzecznik dyscyplinarny zarzuci³ pope³nienie przewinienia
dyscyplinarnego, polegaj¹cego na tym, ¿e w dniu 15 lutego 2005 r. w K.
w trybie negocjacji bez og³oszenia na podstawie ustawy  Prawo zamówieñ publicznych, podpisa³ umowê z Gmin¹ Miejsk¹ K. na okres do dnia
15 grudnia 2005 r., w której zobowi¹za³ siê do obs³ugi notarialnej zamawiaj¹cego w zakresie sporz¹dzania umów notarialnych, pe³nomocnictw
w formie aktu notarialnego, powiadczeñ zgodnoci odpisów dokumentów, sporz¹dzania wypisów, odpisów lub wyci¹gów z akt notarialnych
lub innych dokumentów, a w umowie tej m.in. zezwoli³ na p³atnoæ op³aty
s¹dowej od dokonywanych czynnoci w terminie 7 dni od daty zawarcia
aktu notarialnego, czym post¹pi³ wbrew z³o¿onemu lubowaniu, gdy¿
sprzeniewierzy³ siê zasadzie niezale¿noci i bezstronnoci oraz dopuci³
siê aktu nieuczciwej konkurencji, naruszaj¹c art. art. 2 § 1, 17, 80 § 2 i 7
§ 2 prawa o notariacie oraz § 6, 17 i 25 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza,
a tak¿e dokona³ obrazy art. 4 pkt 8 prawa zamówieñ publicznych.
Orzeczeniem S¹du Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w K. z dnia 16
grudnia 2005 r. obwiniony zosta³ uznany za winnego tego, ¿e w okresie
15 lutego do 27 lipca 2005 r. w umowach, w których stron¹ nabywaj¹c¹
by³a Gmina Miejska K., zezwoli³ na p³atnoæ op³aty s¹dowej od dokonywanych czynnoci w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy notarialnej, czym dopuci³ siê naruszenia art. 7 § 2 ustawy  Prawo o notariacie
i na podstawie art. 51 § 1 tej ustawy wymierzono mu karê upomnienia.
W drugim punkcie swego orzeczenia S¹d Dyscyplinarny stwierdzi³,
¿e w pozosta³ym zakresie uniewinnia obwinionego od pozosta³ych stawianych zarzutów. Kosztami postêpowania obci¹¿y³ notariusza.
Od tego orzeczenia odwo³anie wniós³ jedynie rzecznik dyscyplinarny,
ale tylko w zakresie punktu drugiego, to jest od orzeczenia o uniewinnieniu.
Orzeczeniem z dnia 5 czerwca 2006 r. Wy¿szy S¹d Dyscyplinarny
przy Krajowej Radzie Notarialnej w Warszawie uchyli³ orzeczenie s¹du
pierwszej instancji w zaskar¿onej czêci i w tym zakresie przekaza³ sprawê
do ponownego rozpoznania.
Konsekwencj¹ tego rozstrzygniêcia by³o uprawomocnienie siê orzeczenia S¹du Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w K. w zakresie przypisania obwinionemu przewinienia z art. 7 § 2 pr. o not. i wymierzenia kary
upomnienia.
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Po ponownym rozpoznaniu sprawy S¹d Dyscyplinarny Izby Notarialnej w R. (któremu sprawa zosta³a przekazana) orzeczeniem z dnia 26
kwietnia 2007 r. uzna³ notariusza za winnego tego, ¿e dnia 15 lutego w K.
w trybie negocjacji bez og³oszenia zgodnie z ustaw¹  Prawo zamówieñ
publicznych podpisa³ z Gmin¹ Miejsk¹ K. umowê, na podstawie której
zobowi¹za³ siê w okresie do dnia 15 grudnia 2005 r. do obs³ugi notarialnej
zamawiaj¹cego, w zakresie sporz¹dzania umów notarialnych, sporz¹dzania pe³nomocnictw w formie aktów notarialnych, powiadczeñ zgodnoci
odpisów dokumentów, sporz¹dzania wypisu lub wyci¹gu z akt notarialnych lub innego dokumentu, przez co naruszy³ art. 80 § 2 pr. o not. oraz
§ 6, 17 i 25 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza, a tak¿e art. 4 pkt 8
u.p.z.p.; za tak opisany czyn wymierzono obwinionemu karê nagany.
To orzeczenie zaskar¿one zosta³o przez obroñcê notariusza.
Po rozpoznaniu tego odwo³ania Wy¿szy S¹d Dyscyplinarny przy
Krajowej Radzie Notarialnej w Warszawie orzeczeniem z dnia 17 wrzenia
2007 r. zmieni³ orzeczenie S¹du I instancji w ten sposób, ¿e wyeliminowa³
z podstawy skazania naruszenie art. 4 pkt 8 u.p.z.p. oraz § 25 Kodeksu
Etyki Zawodowej Notariusza, w pozosta³ej czêci zaskar¿one orzeczenie
utrzymuj¹c w mocy oraz obci¹¿aj¹c obwinionego kosztami postêpowania
odwo³awczego.
Orzeczenie s¹du II instancji zaskar¿one zosta³o kasacjami obroñcy
notariusza oraz Ministra Sprawiedliwoci.
Obroñca obwinionego podniós³ w kasacji ca³y szereg zarzutów:
1) ra¿¹cego naruszenia prawa procesowego  art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k.,
poprzez wydanie orzeczenia, pomimo ¿e postêpowanie dyscyplinarne co
do tego samego czynu obwinionego zosta³o ju¿ prawomocnie zakoñczone,
2) ra¿¹cego naruszenia prawa materialnego  art. 50 ustawy  Prawo
o notariacie, poprzez wydanie orzeczenia skazuj¹cego za udzia³ obwinionego w przetargu na udzielenie zamówienia publicznego i podpisanie umowy
cywilnoprawnej, pomimo i¿ czyn ten nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego, co expressis verbis wyra¿one zosta³o w wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 26 lutego 2004 r., III SZ 4/03 (OSNP 2004/23/411), uchylaj¹cego uchwa³ê Krajowej Rady Notarialnej w sprawie zakazu udzia³u
notariuszy w przetargach lub konkursach na czynnoci notarialne,
3) naruszenia prawa materialnego  art. 4 ust. 8, art. 32 i art. 34
u.p.z.p., poprzez b³êdn¹ wyk³adniê tych przepisów,
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4) wymierzenia obwinionemu kary dyscyplinarnej ra¿¹co niewspó³miernej  ra¿¹co surowej.
W oparciu o tak sformu³owane zarzuty obroñca wniós³ o uchylenie
orzeczeñ s¹dów obu instancji i umorzenie postêpowania, ewentualnie, po
uchyleniu, o uniewinnienie notariusza b¹d te¿ o przekazanie sprawy do
ponownego rozpoznania w³aciwemu s¹dowi. Nadto obroñca z³o¿y³
wniosek o zas¹dzenie kosztów procesu.
Minister Sprawiedliwoci podniós³ w kasacji jeden zarzut: ra¿¹cego
naruszenia prawa  art. 80 § 2 pr. o not. i § 6, 17 i 25 Kodeksu Etyki
 polegaj¹cego na b³êdnym uznaniu, ¿e notariusz, podpisuj¹c w dniu 15
lutego 2005 r. umowê z Gmin¹ Miejsk¹ K., naruszy³ dyspozycje wskazanych przepisów.
Minister Sprawiedliwoci wniós³ o uchylenie zaskar¿onego wyroku
oraz zmienionego nim wyroku s¹du I instancji i uniewinnienie obwinionego, ewentualnie o uchylenie wyroku s¹du odwo³awczego i przekazanie
sprawy do ponownego rozpoznania.
W pisemnej odpowiedzi na obie kasacje Rzecznik Dyscyplinarny
Krajowej Rady Notarialnej wnios³a o oddalenie obu kasacji w ca³oci,
jako pozbawionych podstaw kasacyjnych .
Na rozprawie kasacyjnej obroñca obwinionego i sam notariusz oraz
Rzecznik Dyscyplinarny podtrzymali stanowiska wyra¿one w pismach
procesowych.
S¹d Najwy¿szy rozwa¿y³, co nastêpuje:
Obie kasacje, w zakresie podniesionego zarzutu ra¿¹cego naruszenia
prawa materialnego (art. 80 § 2 ustawy  Prawo o notariacie) by³y zasadne
i zas³ugiwa³y na uwzglêdnienie w sposób najdalej id¹cy, to jest przez
uchylenie zaskar¿onego wyroku oraz zmienionego nim wyroku S¹du
Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w R. i uniewinnienie notariusza od przypisanego mu tymi orzeczeniami przewinienia dyscyplinarnego.
W pierwszym jednak rzêdzie nale¿y siê odnieæ do podniesionego
w kasacji obroñcy zarzutu wyst¹pienia w sprawie bezwzglêdniej przyczyny odwo³awczej  res iudicata  jako ¿e podzielenie jego trafnoci
bezprzedmiotowym czyni³oby jakiekolwiek dalsze rozwa¿ania. Zarzut ten
nie by³ zasadny.
Zagadnienie jednoci i wieloci czynów w prawie karnym materialnym
nale¿y do z³o¿onych i wywo³uj¹cych liczne kontrowersje. Dodatkowo
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potêguj¹ siê one na gruncie przewinieñ dyscyplinarnych, typizowanych
w ustrojowych ustawach dotycz¹cych poszczególnych zawodów, które,
jak ustawa  Prawo o notariacie, nie zawieraj¹ odes³ania do rozwi¹zañ
kodeksu karnego (czêci ogólnej), a jedynie do przepisów kodeksu
postêpowania karnego.
Jednak¿e w realiach tej sprawy zagadnienie jednoci czy wieloci czynów
w przedstawionym obwinionemu zarzucie nie by³o nadmiernie skomplikowane. Porównanie opisu czynu przedstawionego w zarzucie z opisem
czynu przypisanego notariuszowi w punkcie pierwszym orzeczenia S¹du
Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w K. z dnia 16 grudnia 2005 r. nie
pozwala na inny wniosek ni¿ wykluczaj¹cy ich to¿samoæ. O ile bowiem
istota zarzutu odnosi³a siê do podpisania przez notariusza samej umowy
w trybie ustawy  Prawo zamówieñ publicznych, o tyle czyn przypisany
dotyczy³ sporz¹dzanych przez obwinionego poszczególnych umów,
w których naruszono art. 7 § 2 pr. o not. Wprawdzie i w opisie zarzutu
równie¿ wskazano na to naruszenie, ale wy³¹cznie jako jeden z elementów
sk³adowych zarzuconego zawodowego przewinienia dyscyplinarnego, co
do zasady polegaj¹cego wszak na podpisaniu samej umowy z Gmin¹
Miejsk¹ K. W³anie od tego zachowania, ocenionego przez s¹d I instancji
jako odrêbny czyn (na co wskaza³ tak¿e wprost w uzasadnieniu),
w punkcie drugim swojego orzeczenia uniewinni³ obwinionego. Ten tylko
zakres zaskar¿ony zosta³ przez rzecznika dyscyplinarnego i po uchyleniu
orzeczenia, w³anie w zaskar¿onej czêci toczy³o siê dalsze postêpowanie. Opis i kwalifikacja czynu przypisanego obwinionemu po ponownym rozpoznaniu sprawy orzeczeniem S¹du Dyscyplinarnego Izby
Notarialnej w R. z dnia 26 kwietnia 2007 r. pominê³y oczywicie element
dotycz¹cy naruszenia art. 7 § 2 pr. o not. Wprawdzie Wy¿szy S¹d
Dyscyplinarny w uzasadnieniu swego orzeczenia ewidentnie b³êdnie powo³a³
siê na kwestiê dotycz¹c¹ naruszenia art. 7 § 2 pr. o not. (s. 5  wobec
uprzedniego prawomocnego jej rozstrzygniêcia), ale przecie¿ to uchybienie nie mo¿e wp³yn¹æ na ocenê samej czêci dyspozytywnej orzeczeñ
s¹dów obu instancji i przes¹dzaæ o jednoci czynu, w taki sposób, jak
ujmowa³ to skar¿¹cy.
Wobec powy¿szego nale¿y stwierdziæ, ¿e argumentacja obroñcy
notariusza, ¿e to ju¿ pierwszy punkt orzeczenia z dnia 16 grudnia 2005 r.
rozstrzygn¹³ o ca³ym stawianym obwinionemu zarzucie, na podzielenie
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nie zas³ugiwa³a. Wydaje siê, ¿e bardziej zasadne by³oby rozwa¿anie, czy
ten pierwszy punkt orzeczenia nie przekroczy³ granic stawianego zarzutu,
ale ta kwestia pozostaæ musi poza granicami obecnych rozwa¿añ, jako
¿e nie tego orzeczenia dotyczy kasacja.
Przejæ zatem nale¿y do omówienia zasadniczych zarzutów zawartych
w kasacjach Ministra Sprawiedliwoci i obroñcy notariusza, a dotycz¹cych naruszenia prawa materialnego poprzez uznanie, ¿e podpisanie przez
obwinionego umowy cywilnoprawnej z Gmin¹ Miejsk¹ K. w trybie ustawy
 Prawo o zamówieniach publicznych stanowi przewinienie zawodowe,
naruszaj¹ce art. 80 § 2 pr. o not. oraz w § 6 i 17 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza.
Podnosz¹c ten zarzut, zarówno Minister Sprawiedliwoci, jak i obroñca obwinionego powo³ali siê na wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 26 lutego
2004 r., III SZ 4/2003 (OSNP 2004/23/411). Wyrok ten zapad³ po rozpoznaniu skargi Ministra Sprawiedliwoci na uchwa³ê Krajowej Rady
Notarialnej z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie zakazu uczestniczenia
przez notariuszy w przetargach lub konkursach na czynnoci notarialne.
Uchwa³a ta zosta³a uchylona, a S¹d Najwy¿szy wyrazi³ stanowisko, ¿e
notariusz jest upowa¿niony do udzia³u w przetargu, gdy  zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (...)  powierzenie dokonania czynnoci notarialnych powinno
nast¹piæ w trybie zamówienia publicznego. Stanowisko to wyra¿one
zosta³o wprawdzie na gruncie dawnej ustawy o zamówieniach publicznych, jednak¿e  na co wprost wskazano ju¿ w uzasadnieniu cytowanego
wyroku  zachowuje ono swoj¹ aktualnoæ tak¿e po wejciu w ¿ycie
z dniem 2 marca 2004 r. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo
zamówieñ publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
Wy¿szy S¹d Dyscyplinarny w uzasadnieniu swego orzeczenia wprost
zadeklarowa³, ¿e przypisanie przedmiotowego przewinienia dyscyplinarnego notariuszowi nie pozostaje w kolizji z wyrokiem S¹du Najwy¿szego z dnia 26 lutego 2004r., bez szerszego wyjaniania tego stanowiska
(s. 5). Z kolei Rzecznik Dyscyplinarny KRN w odpowiedzi na kasacje,
konsekwencje i znaczenie tego wyroku S¹du Najwy¿szego stara³a siê
ograniczyæ wy³¹cznie do samego faktu uchylenia uchwa³y Krajowej Rady
Notarialnej (s. 4 odpowiedzi), zupe³nie pomijaj¹c opublikowana tezê, która
wszak leg³a u podstaw takiego, a nie innego rozstrzygniêcia. W pog³êbio-
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nych rozwa¿aniach na temat istoty zawodu notariusza i charakteru czynnoci notarialnych, Rzecznik stara³a siê wykazaæ, ¿e notariusz jednak nie
powinien uczestniczyæ w postêpowaniach przetargowych i wi¹zaæ siê
z jedn¹ ze stron przysz³ych czynnoci notarialnych, a samorz¹d notarialny jest uprawniony traktowaæ zachowanie obwinionego notariusza jako
delikt dyscyplinarny wyczerpuj¹cy znamiona przewinienia zawodowego
(s. 9). Argumentacja zawarta w odpowiedzi na kasacje stanowi³a niew¹tpliw¹ kontestacjê stanowiska S¹du Najwy¿szego wyra¿onego w wyroku
z 26 lutego 2004r. i zapewne zmierza³a do poddania ponownej ocenie tego
zagadnienia. Autorka odpowiedzi nie dostrzeg³a jednak, ¿e rozstrzygniecie
niniejszej sprawy wcale nie jest zale¿ne od podzielenia b¹d zanegowania
tezy wyroku z dnia 26 lutego 2004 r. Rozstrzygniecie to bowiem zapaæ
musi na innej p³aszczynie, zwi¹zanej ze stron¹ podmiotow¹ odpowiedzialnoci dyscyplinarnej.
Wyrok S¹du Najwy¿szego, rzecz jasna, ród³em prawa byæ nie mo¿e.
Tym niemniej  w niezmienionym stanie prawnym  ka¿dy obywatel,
który post¹pi w sposób zgodny z orzeczeniem tego S¹du, musi mieæ pe³ne
podstawy do zasadnego przekonania, ¿e nie tylko postêpuje zgodnie
z obowi¹zuj¹cym prawem, ale w szczególnoci, i¿ takie jego zachowanie
nie mo¿e byæ ocenione jako jakiekolwiek przewinienie, w tym choæby
zawodowe  dyscyplinarne. Sytuacja stoj¹ca w kolizji z powy¿sz¹ tez¹,
wszak oczywista, wyst¹pi³a w stosunku do notariusza. W swych wyjanieniach od pocz¹tku postêpowania obwiniony powo³ywa³ siê na wyrok
S¹du Najwy¿szego z dnia 26 lutego 2004 r., jako podstawê podjêcia
decyzji o podpisaniu umowy z Gmin¹ Miejsk¹ K. w trybie ustawy 
Prawo o zamówieniach publicznych. Ju¿ sama opublikowana teza tego
wyroku wprost stwierdza³a uprawnienie notariusza do udzia³u w przetargu i zgodnie z ni¹ post¹pi³ notariusz. Ra¿¹co zatem narusza³o prawo
materialne uznanie przez S¹dy Dyscyplinarne obydwu instancji notariusza
za winnego pope³nienia przewinienia zawodowego, polegaj¹cego na podpisaniu w trybie ustawy  Prawo o zamówieniach publicznych umowy
z Gmin¹ Miejsk¹ K., w której zobowi¹za³ siê do obs³ugi notarialnej
zamawiaj¹cego. Przyjêtych w kwalifikacji prawnej orzeczeñ S¹dów Dyscyplinarnych przepisów art. 80 § 2 pr. o not. oraz § 6 i 17 KEZN obwiniony
nie naruszy³, skoro dzia³a³ w ramach uprawnienia jednoznacznie okrelonego i wskazanego przez S¹d Najwy¿szy.
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W tym stanie rzeczy kasacje obroñcy notariusza oraz Ministra Sprawiedliwoci uznaæ nale¿a³o za zasadne. Ich uwzglêdnienie implikowa³o
uchylenie zaskar¿onego orzeczenia Wy¿szego S¹du Dyscyplinarnego oraz
zmienionego nim orzeczenia S¹du Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w R.
Jednoczenie, wobec oczywistej nies³usznoci skazania notariusza w rozumieniu art. 537 § 2 k.p.k., nale¿a³o orzec o jego uniewinnieniu od
przypisanego przewinienia dyscyplinarnego.
Konsekwencj¹ tego rozstrzygniêcia by³o obci¹¿enie kosztami postêpowania w sprawie samorz¹du notarialnego  art. 67 § 1 i art. 69 pr.
o not. w zw. z art. 632 k.p.k., przy czym koszty te, rzecz jasna, nie
mog¹ obejmowaæ tej czêci, która zwi¹zana by³a z prawomocnym
ukaraniem obwinionego orzeczeniem z dnia 16 grudnia 2005 r., które to
orzeczenie pozostawa³o poza spraw¹, w której ostatecznie zapad³ wyrok
S¹du Najwy¿szego uniewinniaj¹cy notariusza.
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