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Wstęp

Notariat Drugiej Rzeczypospolitej nie stanowił dotychczas przedmiotu głębszych badań, 
choć jego dzieje budzą duże zainteresowanie nie tylko nauki prawa, lecz także współcze
snych notariuszy praktyków, sięgających po kilkudziesięciu latach istnienia Państwowych 
Biur Notarialnych do ważnych zasad ukształtowanych w okresie międzywojennym. Brak 
syntetycznego opracowania, wykorzystującego w szerszym zakresie literaturę przedmiotu, 
źródła normatywne i inne, w tym archiwalne, widoczny jest nie tylko w zakresie - pomija
nej najczęściej historii notariatu w czasie obowiązywania prawa pozaborczego - lecz rów
nież w odniesieniu do lat po unifikacji podstaw prawnych działania w 1933 roku. 

Celem niniejszego opracowania jest monograficzne ujęcie dziejów notariatu polskiego 
w latach 1918-1939, obejmujące, obok analizy normatywnych podstaw ustrojowych, także 
istotne zagadnienia praktyczne, widoczne na tle ich stosowania. Stan badań, zasługujący na 
szersze omówienie wobec pozornej obfitości opracowań, najczęściej jednak wycinkowych, 
drobnych i bardzo drobnych przedstawiony został w pierwszym rozdziale pracy. Zrozumie
nie problemów prawnych i praktycznych okresu międzywojennego, tak jak w wypadku 
innych instytucji prawnych Drugiej Rzeczypospolitej nie było w pełni możliwe bez ukaza
nia tła historycznego. Istotną rolę odegrały zwłaszcza zmiany dokonane w XIX wieku, gdy 
w państwach zaborczych kształtowały się zasady nowoczesnego notariatu publicznego, 
wprowadzone w życie i stosowane przez wiele lat, do końca 1933 roku, także na ziemiach 
polskich. Zagadnieniom tym poświęcony został również osobny rozdział. 

Właściwa materia opracowania - dzieje notariatu Drugiej Rzeczypospolitej - wobec 
istotnej cezury, jaką stanowiło wydanie w 1933 roku w formie rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej ogólnopolskiego prawa o notariacie, które zastąpiło obowiązujące do tej 
pory ustawodawstwo odziedziczone po okresie zaborów, wymagała uwzględnienia kryte
rium chronologicznego. Istota zagadnień prawnych i praktycznych ukazana została przy 
wykorzystaniu kryterium rzeczowego, umożliwiającego analizę m. in. takich zagadnień, jak: 
status prawny notariuszy, kwalifikacje zawodowe, zasady mianowania, nadzór i odpowie
dzialność notariuszy, samorząd i organizacje oraz stowarzyszenia, jak również współpraca 
różnych środowisk notariuszy. Dla zilustrowania różnic w poszczególnych częściach kraju, 
konieczne było omówienie zakresu czynności, wykonywanych przez notariuszy w całym 
omawianym okresie, wynikających w znacznej części z obowiązującego, nie w pełni prze
cież ujednoliconego prawa materialnego cywilnego. 

Pierwszy, niemal szesnastoletni okres przed unifikacją prawa o notariacie przedstawiony 
został w rozdziałach II1-VIII. Oprócz wymienionych wyżej zagadnień i zasad ustrojowych 
notariatu w poszczególnych dzielnicach (dawnych zaborach) osobno zostały omówione 
istotne problemy wieloletnich prac nad ujednoliceniem prawa o notariacie i jego projekty, 
których szczegóły nie były dotychczas bliżej przypominane. 

W rozdziałach IX-XIV przedstawiona została całość problematyki notarialnej w okresie 
po unifikacji. Obok zasad ustrojowych, omówionych według analogicznego do zastosowa
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nego w rozdziałach poświęconych poprzedniemu okresowi kryterium rzeczowego, ukazane 
zostały także problemy praktyczne. Zakończenie zawiera syntetyczne podsumowanie 
i ocenę dziejów oraz dorobku instytucji w okresie międzywojennym. 

Przy relacjonowaniu kolejnych zagadnień została wykorzystana cała literatura przed
miotu oraz źródła, zarówno drukowane, jak i archiwalne. Obszerny materiał normatywny 
z czasów zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej, obejmujący ustawodawstwo, akty wykonaw
cze, okólniki ministerialne, wzbogacony został o akty wydawane przez samorząd notarial
ny, zarówno w skali ograniczonej przed unifikacją do Małopolski, jak też na terenie całego 
kraju od 1934 roku. Obok tych, które opublikowane zostały w czasopismach prawniczych, 
zwłaszcza poświęconych zagadnieniom notariatu i hipoteki, wykorzystano również źródła 
odnalezione podczas kwerendy archiwalnej.

Autorka wyraża nadzieję, że dokonane przez nią opracowanie dziejów notariatu Drugiej 
Rzeczypospolitej uzupełni stan badań nad historią instytucji i prawa w Polsce w okresie 
międzywojennym.



Rozdział I

STAN BADAŃ NAD NOTARIATEM DRUGIEJ 
RZECZYPOSPOLITEJ

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Zainteresowanie dziejami prawa i wymiaru sprawiedliwości w Drugiej Rzeczypospolitej 
sprawia, iż coraz mniej obszarów badawczych nie zostało dotychczas opracowanych. Do 
ważnych instytucji, które nie posiadają do tej pory monografii, a także nie stanowiły 
przedmiotu bardziej kompleksowych badań należy do dziś notariat. Luka dotyczy nie tylko 
okresu międzywojennego: notariat polski, mimo długich tradycji nie cieszył się dotychczas 
zainteresowaniem współczesnej historii prawa.

W 1933 roku, po raz pierwszy w dziejach niepodległego państwa polskiego, skodyfiko- 
wane i ujednolicone zostały przepisy, regulujące zasady działania notariatu publicznego'. 
W historii tej instytucji, działającej od XIX stulecia na terenach ziem polskich na podstawie 
obcego ustawodawstwa, rozpoczęła się nowa epoka. Z rangi i przełomowego znaczenia 
prawa o notariacie z 1933 roku zdawano sobie sprawę w okresie międzywojennym, speł
niało ono istotną rolę także i później. Stworzenie pierwszego polskiego prawa o notariacie 
nie byłoby jednak możliwe bez inspiracji i aktywnej, twórczej współpracy polskich notariu
szy okresu międzywojennego. Ich działalność w całym okresie istnienia Drugiej Rzeczypo
spolitej, nie tylko pod rządami rozporządzenia z 1933 roku, pomogła stworzyć tradycję 
podstawowych zasad i rozwiązań ustrojowych, żywą także w okresie powojennym notariatu 
państwowego. O sile tej tradycji, a także o znaczeniu rozporządzenia z 1933 roku świadczy 
fakt, iż jego podstawowe rozwiązania strukturalne i modelowe w wielu wypadkach posłu
żyły jako wskazówka w toku prac legislacyjnych nad ustawą prawo o notariacie z dnia 
14 lutego 1991 roku2.

Mimo iż przekształcenia ustrojowe współczesnego notariatu polskiego, dokonane na 
początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, zwracają uwagę na korzenie historyczne tej 
instytucji, to jednak dzieje notariatu na ziemiach polskich nie doczekały się dotychczas

1 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. Prawo o notariacie. 
Dz. U. RP nr 84, poz. 609, rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 stycznia 1934 r.

R. Sztyk, Zasady modelowe i ustrojowe notariatu [w:] / Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej 
Polskiej. Księga pamiątkowa pod red. A. Oleszko i R. Sztyka, Kluczbork 1994 (dalej: ¡Kongres 
Notariuszy RP), s. 273, 296; C. Salagierski, Krajowa Rada Notarialna - 5 lat działalności, „Rejent”, 1996, 
nr 4-5, s. 80.
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większego zainteresowania ze strony współczesnej nauki historii prawa. Starsze opracowa
nia, zwłaszcza poświęcone notariatowi w dawnej Polsce, straciły po części swą aktualność 
z uwagi na upływ czasu. Podobnie ocenić należy w znacznej części prace powstałe w okre
sie Drugiej Rzeczypospolitej, poświęcone ówczesnym rozwiązaniom. Większość wśród 
nich stanowiły prace drobne, poświęcone wybranym problemom, zaś ich wartość meryto
ryczna nie zawsze spełnia dzisiejsze kryteria naukowe. Obszerniejsze, stojące niekiedy na 
wysokim poziomie, komentarze do prawa o notariacie z 1933 roku tworzone dla celów 
bieżącej praktyki także nie mogą być uznane za wyczerpujące źródło wiedzy.

Na brak kompleksowego opracowania historii notariatu polskiego zwracano w ostatnich 
latach kilkakrotnie uwagę . Konieczność ukazywania historycznego rozwoju, ewolucji 
i ciągłości instytucji, przynosząca wymierne korzyści także bieżącej praktyce, nie budzi 
w nauce wątpliwości . Choć podstawowym celem niniejszego opracowania jest ukazanie 
dziejów notariatu w Drugiej Rzeczypospolitej, to warto zwrócić uwagę, że na opracowanie 
czekają także inne okresy jego działania na ziemiach polskich.

Przekształcenia współczesnego notariatu polskiego, jego tzw. reprywatyzacja i oparcie 
na nowych podstawach prawnych, nawiązujących po części do rozwiązań i tradycji przed
wojennych, spowodowały zainteresowanie części autorów przedwojennym, jednolitym 
prawem o notariacie z 1933 roku. Najnowsze prace nie wyczerpują jednak całego proble
mu, tym bardziej iż w zasadzie pominięto w nich znacznie dłuższy w dziejach Drugiej Rze
czypospolitej, trwający aż do 1 stycznia 1934 roku, okres obowiązywania odziedziczonych 
po okresie zaborów, zróżnicowanych systemów organizacji notariatu. Zarys historii nie 
może ograniczać się do analizy samych tylko podstaw prawnych działania notariatu w la
tach 1918-1939. Każda bowiem instytucja może zostać przedstawiona jedynie poprzez 
ukazanie jej praktycznego funkcjonowania, zilustrowanie jej działania. W odniesieniu do 
polskiego notariatu międzywojennego próby takiej dotychczas nie podejmowano.

Wiele obszarów badawczych z dziejów notariatu w Polsce nigdy dotąd nie znalazło za
interesowania bądź też doczekało się opracowań częściowych, niekiedy o dawno minionej 
aktualności . Notariat stawał się przedmiotem badań bardziej historycznych niż histoiycz-

3 M.in. M. Kuryłowicz, Historyczne początki notariatu europejskiego [w:] / Kongres Notariuszy RP,
s. 95, idem, Rzymskie przepisy o dokumentach i czynnościach notarialnych, „Rejent”, 1996 nr 4—5 s. 34- 
44; A. Oleszko, recenzja z A. Korobowicz, Sądownictwo Królestwa Polskiego 1876-1915, „Rejent”, 1996, 
nr 1, s. 209; idem Ustrój polskiego notariatu, Kraków 1999, s. 21; W. Witkowski, Notariat w .¥17- 
XVlll-wiecznej Polsce, „Rejent”, 1994, nr 10, s. 42.

4 (...) instytucja pozbawiona swych korzeni historycznych, choćby najbardziej znacząca w praktyce 
pozostaje praktycznym rzemiosłem bez tradycji, M. Kuryłowicz, Rzymskie przepisy o dokumentach 
i czynnościach notarialnych..., s. 34.

5 M.in. A. Niemirowski, Bibliografia powszechna notariatu, Warszawa 1884, idem, Notaryat 
hiszpański. Fragment z dziejów prawodawstwa tego kraju, Warszawa 1887, idem, Przegląd ustaw 
notaryalnych obowiązujących obecnie w Europie, Warszawa 1880 oraz Szkic dziejowy notaryatu od 
czasów najdawniejszych aż do dni naszych przez dr IV. Pappafavę w tłum. A. Niemirowskiego, Warszawa 
1884; J.W. Bandtkie, O notaryacie dawnieyszym i nowszym w Polszczę, „Pamiętnik Warszawski”, 1815,
t. III, s. 327-347, 413-444; H. Drzewiecki, Zarys dziejów notariatu w Polsce, Warszawa 1927, O izbach 
notarjalnych, Warszawa 1927, Studia i materiały do dziejów notariatu w Polsce, cz. I , II, Warszawa 
1928, a także m.in. Nieco z historii izb notarialnych w Polsce, „Przegląd Notarialny”, (dalej: PN,) 1934, 
nr 6, s. 10, O źródłach do dziejów notariatu w Polsce, PN, 1934, nr 18, s. 14, Z dziejów notariatu w Polsce 
porozbiorowej, PN, 1935, nr 15-16, s. 336-337; S. Mikucki, Początki notariatu publicznego w Polsce, 
Warszawa 1936, idem. Mianowanie notariuszy publicznych imperiali auctoritate w diecezjach 
krakowskiej i lwowskiej w wieku XV [w:] Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, 1.1, Kraków 
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no-prawnych, a w konsekwencji z mniejszym zainteresowaniem śledzono historię instytucji, 
prawnych podstaw i zasad jej działania, koncentrując się raczej na analizie od strony doku
mentu i kancelarii niż samych notariuszy . Przedstawienie stanu badań nad dziejami nota
riatu na ziemiach polskich we wszystkich okresach wykracza poza ramy wytyczone niniej
szemu opracowaniu, warto jednak zwrócić uwagę na wybrane prace, które ukazały się po 
II wojnie światowej. Brak nowszych opracowań poświęconych dziejom notariatu na zie
miach polskich w XIX wieku zaważył być może w pewnym stopniu na małej liczbie prac 
poświęconych działaniu notariatu w Drugiej Rzeczypospolitej, w oparciu o przepisy poza- 
borcze do końca 1933 roku.

Na konieczność zintensyfikowania badań nad rozwojem zarówno polskiego, jak 
i europejskiego zwracano uwagę w ostatnich latach . Apele te nie pozostały bez echa 
i przyniosły szereg nowych, często cennych opracowań. Ich zwiększająca się liczba świad
czy o wciąż rosnącym zainteresowaniu historią notariatu. Przegląd ważniejszej polskiej 
literatury przedstawił niedawno M. Kuryłowicz . Historią notariatu w średniowiecznej 
Polsce zajął się K. Skupieński. Szeroką porównawczą analizę przedwojennego rozporzą
dzenia o notariacie z 1933 roku z obowiązującymi współcześnie rozwiązaniami przedstawił 
A. Oleszko, omawiając obecny ustrój polskiego notariatu , zaś bibliografię notariatu na 
ziemiach polskich i wybranych prac europejskich w okresie międzywojennym zestawił 
w syntezie dziejów prawa S. Płaza .

Opublikowane zostały także rozprawy i artykuły, poświęcone zarówno historycznym 
początkom notariatu europejskiego, w tym zwłaszcza rzymskiego , jak i historii notariatu 
w dawnej Polsce13. Zwrócono uwagę na wybrane zagadnienia w okresie rozbiorów, przy 
czym dotychczas widoczne jest większe zainteresowanie ziemiami, które weszły w skład 
zaboru austriackiego14. Szereg opracowań poświęcono organizacji notariatu w Drugiej * S. 

1938, s. 289-321, oraz Remarques sur les origines du notariat public en Pologne, „Revue Historique 
de Droit Français et Etranger”, XVI, Paris 1937.

M. Kuryłowicz, Historyczne początki..., s. 95.
Patrz wyżej: przypis nr 3.
M. Kuryłowicz, Z historiografii polskiego notariatu, „'Rejent”, 1999, nr 8, s. 66-77.
K. Skupieński, Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce. Lublin 1997.
A. Oleszko, Ustrój polskiego notariatu, Kraków 1999.
S. Plaża, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 3, Okres międzywojenny, Kraków 

2001, s. 729 i n.
M.in. M. Kuryłowicz, Historyczne początki..., s. 95-113, idem, Notariat w europejskiej kulturze 

prawnej, [w:] 11 Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań-Kluczbork 1999, s. 135-156 oraz 
Rzymskie przepisy..., s. 34—44.

M.in. A. Janik, Notariusze publiczni promowani w Akademii Zamojskiej w latach 1607-1767, 
Studia żródłoznawcze 1977, t. 22; W. Witkowski, Notariat w XVI-XVlll-wiecznej Polsce (w związku 
z kształceniem notariuszy publicznych w Akademii Zamojskiej), „Rejent”, 1994, nr 10, s. 26-42.

M.in. D. Malec, Notariat w Departamencie Krakowskim Księstwa Warszawskiego oraz w Rzeczy
pospolitej Krakowskiej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” (dalej: CPH), 2001, t. LIII, z. 2, s. 185-202; 
I. Homola-Skąpska, Z dziejów krakowskiego notariatu w okresie autonomii galicyjskiej, I Kongres 
Notariuszy RP, s. 37-58; S. Kozak, Obraz notariatu w Galicji w świetle austriackich ustaw notarialnych 
z 1855 i 1871 r., Prace Historyczno-Archiwalne (dalej: Pr. Hist.-Arch.), t. 5, 1997, s. 107-123, idem, 
Reprezentatytwność galicyjskich akt notarialnych z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu, 
„Archeion”, t. 98, 1997, s. 45-65, idem. Notariusze rzeszowscy i ich kancelarie w latach 1859-1918, 
Pr. Hist.-Arch., t. 8, 1999, s. 37-71 oraz Dziewiętnastowieczne akta notarialne: stan badań, Zeszyty 
Naukowe WSP w Rzeszowie. Historia, z. 7, 1998, s. 193-207; syntetyczne ujęcie historii notariatu 
w Krakowie także jako obszerne hasło w opracowaniu D. Malec [w:l Encyklopedia Krakowa, Kraków 
2000, s. 667-668.
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Rzeczypospolitej . Na uwagę zasługuje znacznie wykraczające sw^szczegółowością po
nad inne podręczniki i syntezy historii prawa opracowanie S. Płazy . Dokładnym pozna
niem korzeni historycznych swego zawodu zainteresowani są także sami notariusze, czego 
dowodem mogą być publikacje artykułów o charakterze historycznym w miesięczniku 
„Rejent”, wydawanym przez Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej . Pod
kreślić należy fakt, iż wśród współczesnych badaczy widoczne jest zainteresowanie źródła
mi, w tym zwłaszcza aktami notarialnymi . Wciąż w zbyt małym stopniu zajmowano się 
dziejami notariatu i samych notariuszy w okresie II wojny światowej: większość dotychcza
sowych opracowań stanowią krótkie relacje z czasów tuż powojennych, wyjątkowo proble
mem zajęli się współcześni badacze . Na opracowanie czeka także zamknięty już okres 
państwowego notariatu: część dotychczasowych opracowań utraciła swą aktualność, histo
ryczna ocena okresu powojennego wciąż nie znajduje dużego zainteresowania .

Notariat Drugiej Rzeczypospolitej wciąż nie doczekał się monografii, ukazującej rze
czywisty obraz jego funkcjonowania w tym ważnym dla dziejów państwa i prawa polskiego 
okresie. Wprawdzie po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku poświęcone jego proble
mom publikacje zaczęły pojawiać się coraz częściej, to jednak mimo pozornej obfitości 
tekstów, poświęconych różnym zagadnieniom organizacji i działania notariatu na ziemiach 
polskich trudno uznać istniejący stan przedwojennych opracowań za zadowalający.

Szczególnie widoczna jest istotna luka w zakresie działania notariatu w latach 1918— 
1933, a zatem na podstawie pozostawionych w mocy i w istotny sposób zróżnicowanych 
w poszczególnych dzielnicach kraju przepisach odziedziczonych po okresie zaborów. Nie 
ukazano w pełni różnic ustrojowych w organizacji notariatu w poszczególnych dzielnicach 
kraju, nie przedstawiono działania instytucji w długim, szesnastoletnim okresie działania do

15 M.in. T. Grajner, Wpływ projektów ustawy notarialnej powstałych w Drugiej Rzeczypospolitej na 
ostateczny kształt prawa o notariacie, „Rejent”, 1999, nr 6—7, s. 192-202; D. Malec, Podstawowe zasady 
ustroju polskiego notariatu w świetle projektów i opinii z lat 1918-1933, CPH, t. LII, 2000, z. 1-2, s. 127- 
150, tejże, Z dziejów notariatu w II Rzeczypospolitej. Problem tzw. przymusu notarialnego, „Rejent”, 
2000, nr 9, s. 181-205 oraz Kwalifikacje zawodowe notariuszy w // Rzeczypospolitej. Problemy teorii 
i praktyki, „Rejent”, 2001, nr 10, s. 150-174.

16 Ś. Plaża, op.cit., s. 729-753.
17 M.in. R. Sztyk, Aplikanci i asesorzy notarialni, „Rejent”, 1996, nr 7-8, s. 214-220, idem, Archiwum 

notarialne, „Rejent”, 1996, nr 6, s. 187-192, a także publikacje źródeł, m.in. Z kart historii notariatu, 
„Rejent”, 1995, nr 10, s. 97 oraz nr 12, s. 94-95, oraz inne, m.in. Pomoc dla wdów i sierot po 
notariuszach, „Rejent”, 1996, nr 1, s. 106-107, Z kart historii notariatu. Stypendia notarialne. Regulamin 
notarialny, „Rejent”, 1996, nr 9, s. 198-201, Marian Kurman - chluba i ozdoba zawodu notariusza, 
„Rejent”, 1996, nr 10, s. 210-220.

M.in. patrz wyżej: prace S. Kozaka, a także A. Dziedziuk, Akta notariuszy w zasobie Archiwum 
Państwowego w Przemyślu, Przemyśl 1994; J. Szumski, Akta hipoteczne i notarialne do 1939 r. z terenu 
województwa łomżyńskiego, Studia Łomżyńskie, t. 5, 1996, s. 103-107; R. Kuwałek, Żydzi łęczyńscy 
wiatach 60-tych XIX w. w świetle akt notarialnych, „Merkuriusz Łęczyński”, nr 8, 1995, s. 9-14; 
J. Kazimierski, Akty notarialne i ich znaczenie dla badań historycznych XIX w., Studia Zródłoznawcze IV, 
1959; H. Krajewska , Akta notariuszy w Archiwum Państwowym w Łodzi jako źródło do historii kin i życia 

filmowego miasta, „Archeion”, 86, 1989, s. 81-88.
19 A. Wrzyszcz, Notariat w Generalnym Gubernatorstwie (1939-1945) - stan prawny, „Rejent”, 1997, 

nr 11, s. 159-171; R. Sztyk, Zaprzestanie działalności samorządu notarialnego w okresie okupacji 
niemieckiej, „Rejent”, 1997, nr 6, s. 163-165.

20 Nieliczne w ostatnich latach prace m.in. R. Sztyk, Upaństwowienie majątku izb notarialnych, 
„Rejent”, 1996, nr 10, s. 207-209, idem, Geneza upaństwowienia notariatu, „Rejent”, 1997, nr 1, s. 144— 
147; J. Grzybczyk, Notariat śląski w okresie po II wojnie światowej, „Rejent”, 1997, nr 9, s. 172-175; 
krótki rys historyczny notariatu powojennego także A. Oleszko, Ustrój polskiego notariatu, s. 43-51. 
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chwili unifikacji. W zasadzie nie wykorzystano dotychczas także materiałów archiwalnych 
pozostałych po organach samorządu notarialnego na ziemiach dawnego zaboru austriackie
go, gdzie nieprzerwanie, w całym okresie międzywojennym, samorząd ów istniał, spełniając 
istotną rolę mobilizującą środowisko do podjęcia wysiłków na rzecz unifikacji prawa 
o notariacie. W niepełnym stopniu omówiona została działalność organizacji, stowarzyszeń 
i zrzeszeń grupujących polskich notariuszy w tym okresie, w tym zwłaszcza Zrzeszenia 
Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych istniejącego na terenie dawnego zaboru rosyjskiego od 
1917 roku, które wspólnie z małopolskim samorządem notarialnym odegrało istotną rolę 
integrującą środowisko podczas wieloletnich starań o jednolite prawo o notariacie . Brak 
opracowania widoczny jest tym bardziej że w tym właśnie okresie, tworzyły się podstawy 
przyszłego prawa o notariacie z 1933 roku. Bez doświadczeń zdobytych w ciągu pierw
szych piętnastu lat istnienia niepodległego państwa polskiego, ożywionej działalności sa
mych notariuszy, powstanie ordynacji notarialnej z 1933 roku w tym kształcie byłoby 
utrudnione. Pomijanie dziejów notariatu w latach 1918-1933 zniekształca w związku z tym 
obraz instytucji w całym okresie międzywojennym.

Sytuacja polityczna, w jakiej znalazła się po II wojnie światowej Polska, nie sprzyjała 
zajmowaniu się historią instytucji, która w nowym kształcie ustrojowym zerwała całkowicie 
związki z notariatem Drugiej Rzeczypospolitej2 . Nie powstała w związku z tym żadna 
synteza dziejów instytucji w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a zainteresowanie 
autorów polskim notariatem w tym okresie stało się większe dopiero w ostatnich latach.

O początkach Zrzeszenia m.in. M. Rumian, Zrzeszenie Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych 
w Warszawie. Z pierwszego dziesięciolecia istnienia, PN, 1925, nr 1-2, s. 108-120.

Ustawa z dnia 25 maja 1951 r. Prawo o notariacie, Dz. U. nr 36, poz. 276, weszła w życie 1 stycznia 
1952 r.

Historia prawa w Polsce..., cz. 3, s. 729-753, dla porównania: Historia państwa i prawa Polski 
1918-1939, cz. II, pod red. F. Ryszki, Warszawa 1968, notariatowi poświęcono niespełna dwie strony 
(s- 53-54), z pominięciem jego dziejów przed unifikacją.

S. Breyer, Z dziejów notariatu w okresie międzywojennym, Zeszyty Problemowo-Analityczne, 1972, 
nr 23, s. 66-74.

A. Oleszko, op.cit.
^Kraków 1929.

O problemach notariatu W.L. Jaworski pisał m.in. Reforma notariatu w Austrii, Kraków 1904, 
O potrzebie notariatu, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”, Kraków 1921, O rozwój notariatu, PN, 
1925, nr 3-4.

Wiedzę na temat notariatu Drugiej Rzeczypospolitej w niewielkim stopniu przybliżają 
także podręczniki akademickie i syntezy historii prawa, wyjątkiem wśród nich jest opraco
wanie S. Płazy . Zarys dziejów instytucji w okresie międzywojennym przedstawił 
S. Breyer, jednak jego praca, choć zawiera szereg ważnych ustaleń, z uwagi na niewielkie 
rozmiary nie wyczerpuje tematu nawet w części . Cennym opracowaniem poświęcającym 
wiele uwagi rozwiązaniom prawa o notariacie z 1933 roku, zwłaszcza w aspekcie porów
nawczym z obecnymi rozwiązaniami, jest Ustrój polskiego notariatu A. Oleszki23.

Jedyną polską przedwojenną monografią poświęconą notariatowi (poza komentarzami 
do rozporządzenia z 1933 roku) była Reforma notariatu W.L. Jaworskiego . Ważna praca, 
której znaczenie doceniano także w następnych latach, poświęcona została zasadom ogól
nym i ustrojowym działania współczesnego notariatu publicznego, zawierała projekty jego 
reformy i nowej organizacji, jednolitej w skali całego kraju. W osobie Jaworskiego, od lat 
współpracującego ściśle z krakowskim kolegium notarialnym znanego polityka, niekwe
stionowanego autorytetu naukowego, polscy notariusze zyskali już wcześniej znakomitego 
orędownika w ich staraniach o stworzenie ustawy likwidującej różnice dzielnicowe .



16

Szczegółowa analiza stanu badań nad notariatem w Polsce w okresie międzywojennym 
przedstawiona zostanie niżej na podstawie podziału na dwa ważne okresy w dziejach pol
skiego notariatu przedwojennego: okres I - do ujednolicenia prawa o notariacie w 1933 
roku, okres II - obowiązywania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
27 października 1933 roku, tj. od 1 stycznia 1934 roku do wybuchu II wojny światowej. 
Bibliografię ważniejszych pozycji, poświeconych notariatowi Drugiej Rzeczypospolitej 
w całym okresie, zestawił ostatnio S. Płaza28.

28 S. Płaza, op.cit.
19 S. Płaza, op.cit., s. 729-732.
30 Ustrój polskiego notariatu, którego autor skoncentrował się na analizie rozporządzenia z 1933 r.
31 T. Graj ner, Wpływ projektów ustawy notarialnej powstałych w Drugiej Rzeczypospolitej na 

ostateczny kształt prawa o notariacie, „Rejent”, 1999, nr 6-7, s. 192-202.
32 D. Malec, Podstawowe zasady ustroju polskiego notariatu w świetle projektów i opinii z lat 1918- 

1933. CPH, t. LII, 2000, z. 1-2, s. 127-150; idem, Kwalifikacje zawodowe notariuszy 
w 11 Rzeczypospolitej. Problemy teorii i praktyki, „Rejent”, 2001, nr 10, s. 150-174 oraz Z dziejów 
notariatu w II Rzeczypospolitej. Problem tzw. przymusu notarialnego, „Rejent”, 2000, nr 9, s. 181-205.

2. NOTARIAT POLSKI W LATACH 1918-1933

Zróżnicowane dzielnicowe zasady działania notariatu w Polsce w latach 1918-1933 nie 
zostały dotychczas omówione nawet w dostatecznym stopniu. Istniejąca, wyraźna luka 
dotyczy zarówno omówienia normatywnych zasad ustrojowych, jak również oceny prak
tycznego, rzeczywistego funkcjonowania instytucji w poszczególnych dzielnicach kraju. 
W pierwszych piętnastu latach istnienia Drugiej Rzeczypospolitej ukazała się zaledwie 
jedna obszerna monografia poświęcona notariatowi, wymieniona wyżej Reforma notariatu 
W.L. Jaworskiego, w niewielkim stopniu odnosząca się do istniejącego stanu rzeczy i po
święcona w całości założeniom doktrynalnym oraz projektom organizacji notariatu i samo
rządu notarialnego, proponowanym przez jej autora. W okresie powojennym nie poświęca
no tym zagadnieniom zbyt wiele miejsca: podręcznikowy rys historii notariatu w Polsce 
w latach 1918-1933 przedstawił S. Płaza2 , w mniejszym stopniu omówił ją A. Oleszko30 31 32. 
Po części poświęcono nieco uwagi wybranym zagadnieniom tego okresu w artykule 
T. Grajnera ukazującym problemy wpływu projektów ustawy na ostateczny kształt rozpo
rządzenia z 1933 roku oraz D. Malec, która zajęła się podstawowymi zasadami ustroju 
notariatu, kwalifikacjami zawodowymi notariuszy oraz tzw. przymusem notarialnym . 
Krótką charakterystykę zawiera także wspomniana wyżej praca S. Breyera.

Pozostałe opracowania dotyczące tego okresu powstały jeszcze w latach międzywojen
nych i składają się na nie z reguły niewielkie objętościowo prace, o zróżnicowanym pozio
mie merytorycznym, poświęcone zwłaszcza wybranym zagadnieniom praktycznym działa
nia notariatu na podstawie przepisów pozaborczych.

Większość z nich powstawała z inicjatywy samych notariuszy. Od 1922 roku w Krako
wie zaczął ukazywać się „Przegląd Notarialny”, początkowo jako dwumiesięcznik, następ
nie jako kwartalnik, a później, po przeniesieniu w 1933 roku redakcji do Warszawy, jako 
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dwutygodnik33. Szybko stał się ważnym forum dyskusyjnym dla omawiania najważniej
szych problemów działania notariatu. Od roku 1931, z inicjatywy Związku Pracowników 
Notariatu i Hipoteki, zaczęło ukazywać się w Warszawie kolejne, ważne czasopismo: „No- 
tariat-Hipoteka”, które w zamiarze jego twórców miało służyć zwłaszcza podniesieniu 
poziomu notariatu na terenach Polski centralnej. Czasopisma te stanowią cenne, nie do 
końca wykorzystane źródło wiedzy o notariacie międzywojennym także w następnych la
tach. Oprócz zróżnicowanych tematycznie artykułów zawierały ważne, bieżące wiadomości 
z życia notariatu, listy notariuszy w poszczególnych rejonach, informacje o działalności 
organów samorządu i organizacji oraz stowarzyszeń zawodowych, poglądy i opinie samych 
notariuszy. Z uwagi na zniszczenia wojenne substancji archiwalnej stanowią często jedyne 
dostępne obecnie źródło danych statystycznych, informacji na temat działalności poszcze
gólnych środowisk. Opracowania poświęcone sprawom notarialnym ukazywały się ponadto 
w całym okresie międzywojennym we wszystkich niemal czasopismach prawniczych, m.in. 
„Gazecie Sądowej Warszawskiej”, „Palestrze”, „Nowej Palestrze”, „Czasopiśmie Adwo
katów Polskich”, „Czasopiśmie Adwokatów Polskich. Dział Województw Zachodnich”, 
„Głosie Adwokatów”, „Głosie Prawa”. Zainteresowanie nauki prawa oraz innych zawodów 
prawniczych (z wyjątkiem adwokatury) sprawami notariatu w latach 1918-1933 z reguły 
nie było jednak zbyt duże.

Utworzony zgodnie z uchwałą Krakowskiego Kolegium Notarialnego z dnia 30 X 1921 r. oraz za 
z8°d^ Izb Notarialnych w Przemyślu i Lwowie, red., Wstęp, PN, 1922, nr 1, s. 1.

Warszawa 1922, także W. Miszewskiego, S. Goldsteina, W. Przedpełskiego, W. Zywickiego, 
O. Federowicza i S. Frankenstein-Sieczkowskiego Ustawa postępowania sądowego cywilnego 
obowiązująca w okręgach apelacyjnych warszawskim, lubelskim i wileńskim (z przytoczeniem 
jurysprudencji i ustaw związkowych oraz dodaniem przepisów dotyczących organizacji sądownictwa 
tudzież skorowidza), Warszawa 1923.

Warszawa 1930, publikacja zawierała m.in. ustawę notarialną, ustawy hipoteczne, kodeks cywilny 
Królestwa Polskiego oraz Kodeks Napoleona wraz z orzecznictwem kasacyjnym oraz wzory aktów 
hipotecznych i notarialnych, także Notariat, hipoteka, akty. Suplement za czas od 26 maja 1930 r., 
Warszawa 1932.

Ustawy w sprawach sądownictwa niespornego obowiązujące na Ziemiach Zachodnich 
Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 1925; Ordynacja adwokacka obowiązująca w okręgach sądów 
apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu oraz Górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach, 
Poznań 1925.

Procedura cywilna. Zarys obowiązujący na ziemiach b. zaboru pruskiego i na Górnym Śląsku, 
Poznań 1923-1925.

S. Muczkowski, Austriacka ustawa notaryalna z dnia 25 lipca 1871 r. historycznie i porównawczo 
objaśniona przez Stefana Muczkowskiego, Kraków 1887.

M.in. W.L. Jaworski, Reforma notariatu, s. 96-98; tzw. projekt małopolskich izb notarialnych, 
maszynopis, AP1I, sygn. R. Not. 29.

Z większych objętościowo opracowań tego okresu wymienić należy zestawienia obo
wiązujących przepisów dzielnicowych. Dla terenu dawnego zaboru rosyjskiego były to 
m.in. W. Miszewskiego Ustawa notarialna obowiązująca w okręgach sądów apelacyjnych 
Warszawskiego, Lubelskiego i Ziem Wschodnich oraz M. Kurmana Notariat, hipoteka, 
akty . Przepisy regulujące zasady działania notariatu na ziemiach dawnego zaboru pru
skiego znalazły się w pracach m.in. T. Zajączkowskiego oraz B. Stelmachowskiego . Nie 
ukazało się żadne wydawnictwo zawierające przepisy z terenów dawnego zaboru austriac
kiego, gdzie wobec ciągłości tradycji organów samorządu korporacyjnego zachował aktual
ność komentarz S. Muczkowskiego do austriackiej ustawy z 1871 roku . Zawarte w nim 
poglądy odnaleźć można w wielu publikacjach z lat 1918- 1933J . Zestawienia ważniej
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szych obowiązujących przepisów publikowano także cyklicznie w „Przeglądzie Notarial
nym” , zawierał je także, ukazujący się od 1933 roku, rocznik - kalendarz notariatu

Mimo zróżnicowanych podstaw działania podejmowano próby stworzenia wspólnego 
kodeksu etycznego dla polskich notariuszy . Spośród problemów szczegółowych zajmo
wano się m.in. zagadnieniem statusu notariusza w poszczególnych dzielnicach , zakresem 
czynności notarialnych , kwestią języka urzędowego w notariacie . Dużo miejsca zajmo
wały problemy opłat i stawek notarialnych . Szereg artykułów poświęcono zagadnieniom 
wykonalności aktu notarialnego .

Istotnym problemem, wywołującym w omawianym okresie wielkie zainteresowanie, nie 
tylko notariuszy, ale także adwokatów, zwłaszcza na ziemiach południowej Polski, były 
podejmowane z inicjatywy notariuszy małopolskich próby wprowadzenia na tych terenach 
przymusu notarialnego w zakresie czynności prawnych dotyczących nieruchomości. Zagad
nienie to, posiadające bardzo obfitą, przedwojenną literaturę przedstawione zostało w ostat
nim czasie przez autorkę niniejszego tekstu Walka o przymus notarialny zaogniła stosun
ki między notariuszami i adwokatami, powodując ponowne zainteresowanie problemem 
dopuszczalności łączenia zawodów notariusza i adwokata . Wzajemny stosunek notariatu

40 M.in. M. Kurman, Przegląd ustawodawstwa polskiego, wchodzącego w zakres czynności 
notarialnych i hipotecznych, PN, 1933, nr 3-14.

W. Natanson, Rocznik-kalendarz notariatu i hipoteki na rok 1933, Warszawa 1933; idem. Rocznik 
notariatu 1934, Warszawa 1934.

42 M. Kurman, Zarys regulaminu etycznego dla rejentów, PN, 1923, nr 5-6, s. 3-9, idem, Z zarysu 
regulaminu etycznego, „Notariat-Hipoteka”, 1932, nr 16, s. 2; W.N., Pod znakiem etyki zawodowej, 
„Notariat-Hipoteka” (dalej: Not.-Hip.), 1932, nr 16, s. 1-2.

43 M.in. N.N., Stanowisko prawne notariusza w b. zaborze rosyjskim, GSW, 1924; Z.P., Notariat 
i pracownicy notarialni na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej. Szkic historyczno-dogmatyczny ustroju 
notariatu i organizacji pracowników notarialnych na obszarze ziem zachodnich, Not.-Hip., 1932, nr 10, 
s. 271-272; A. Zathey, Przepisy dyscyplinarne dla notariuszy ziem zachodnich, „Czasopismo Adwokatów 
Polskich. Dział Województw Zachodnich”, 1931, nr 5-8, s. 49-55.

44 M.in. S. Grzybowski, Notariat a zakres działania sądów, PN, 1927, nr 3, s. 281-287; A. Rybiański, 
Notariat a zakres działania sądów, PN, 1926, nr 7, s. 267-277.

M.in. bez autora, O języku urzędowania notariuszów, PN, 1925, nr 1-2, s. 153-159; T. Janiszewski, 
Język urzędowy w sądach, prokuraturze i notariacie, „Czasopismo Adwokatów Polskich”, 1924, nr 10; 
J. Sławski, Przyjęcie aktów notarialnych i sądowych osób władających tylko językiem niemieckim, 
„Czasopismo Adwokatów Polskich. Dział Województw Zachodnich” (dalej; Czas. Adw. Pols. DWZ), 
1929, nr 7-9, s. 57-61; M. Winnickij, Prawa ukraińskiej mowy w notariacie, ,-Żytja i Prawa”, 1933.

46 Spore zainteresowanie wywoływały sprawy opłat stemplowych, m.in. S. Landau, Odpowiedzialność 
notariuszów za niedobory stemplowe, GSW, 1920, s. 314; J. Lada, Zaświadczenia notarialne a opłata 
stemplowa od nich, GSW, 1931, nr 90, s. 140; o innych opłatach m.in. M. Kurman, Z potrzeb notariatu, 
PN, 1924, nr 2-3; M. Balicki, Opłaty kancelaryjne od wyciągów metrykalnych, Not.-Hip., 1933, nr 3; 
J. Horszowski, Wynagrodzenie notariuszów w b. zaborze rosyjskim za współdziałanie przy wymiarze 
¿poborze podatków komunalnych od czynności notarialnych, PN, 1929, nr 1; B.D., Chaos w Małopolsce 
na tle pobierania opłat komunalnych, Not.-Hip., 1932, nr 16.

M.in. J.S., Na marginesie art. 527 k.p.c. Rozwój historyczny instytucji wykonalności aktu 
notarialnego, Not.-Hip., 1933, nr 2; W. Teleśnicki, Akt notarialny a tytuł egzekucyjny, ibidem, nr 20; 
J. Bekerman, O mocy dowodowej dokumentów notarialnych, GSW, 1933, nr 11.

D. Malec, Z dziejów notariatu w II Rzeczypospolitej. Problem tzw. przymusu notarialnego, tam 
także ważniejsza literatura.

M.in. B. Jacobsohn, W sprawie prac przedwstępnych dla usamodzielnienia notariatu w b. dzielnicy 
pruskiej, PN, 1925, nr 1-2, s. 84-87; W. Róg, Kwestia łączenia notariatu z adwokaturą, Lwów 1925; 
Projekt rozporządzenia Prezydenta RP w przedmiocie częściowej zmiany przepisów o notariacie na 
Ziemiach Zachodnich, Czas. Adw. Pol. DWZ, 1927, nr 6, s. 71-74; J. Kręglewski, Uwagi nad 
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i adwokatury interesował również Komisję Kodyfikacyjną podczas prac nad prawem 
o adwokaturze, w których ostatecznie zwyciężył pogląd o konieczności wyłączenia dopusz
czalności łączenia obu zawodów . Pojawiły się także koncepcje podziału wynagrodzenia 
za zredagowanie dokumentu między adwokata i notariusza, do których powracano w na
stępnych latach, o czym poniżej.

Wśród wymienionych wyżej przykładowo opracowań, często poświęconych bardzo 
szczegółowym zagadnieniom przeważały prace drobne, często nieprzedstawiające istotnej 
wartości merytorycznej. Inaczej ocenić należy publikacje m.in. M. Kurmana, J. Glassa, 
S. Grzybowskiego, S. Breyera, W. Natansona, niekiedy wyraźnie odbiegające poziomem od 
wielu pozostałych prac. Wyraźnie dostrzegalny jest brak kompleksowych opracowań uka
zujących oblicze notariatu w poszczególnych dzielnicach, zasady jego działania, aktywność 
poszczególnych ośrodków i ludzi, ich przygotowanie fachowe, rzeczywistą działalność 
zawodową w długim, piętnastoletnim okresie obowiązywania przepisów pozaborczych51 * *.

uzasadnieniem projektu rozporządzenia w sprawie odłączenia notariatu od adwokatury, ibidem, s. 140- 
^ ’̂50^" Oleśnicki, Notariat czy adwokatura, Not.-Hip., 1933, nr 18, s. 7-9, nr 28, s. 4—6.

M.in. J. Glass, Stosunek wzajemny notariatu i adwokatury w przyszłym ustawodawstwie polskim, 
GSW, 1928, nr 7, s. 98-99, nr 8, s. 113-116; J. Kręglewski, Z powodu artykułu Jakuba Glassa 
pt. stosunek wzajemny notariatu i adwokatury w przyszłym ustawodawstwie polskim, GSW, 1928, s. 484- 
486.

Częściowo zagadnienia te omówiła D. Malec, Kwalifikacje zawodowe notariuszy w II Rzeczy
pospolitej..., s. 150-174, tam także ważniejsza literatura przedmiotu.

T. Grajner, Wpływ projektów ustawy notarialnej powstałych w Drugiej Rzeczypospolitej na 
ostateczny kształt prawa o notariacie z 1933 r., „Rejent”, 1999, nr 6-7, s. 192-202; D. Malec, 
Podstawowe zasady ustroju polskiego notariatu w świetle projektów i opinii z lat 1918-1933, CPH, 2000, 
t- LII^z. 1-2, s. 127-150.

J4 S. Płaza, op.cit., s. 732-734.
J. Światopełk-Zawadzki, Projekt ustawy notarialnej. Warszawa 1917; S. Landau, Projekt ustawy 

notariatu z przepisami przechodniemi i taryfą. Warszawa 1917.
56 Ustawa notariatu, PN, 1922, nr 1, s. 9-39, nr 2, s. 3-45.
J7 Reforma notariatu, s. 169-258.

Projekt ustawy notarialnej opracowany przez referenta, członka Komisji Kodyfikacyjnej Jakuba 
Glassa na podstawie wytycznych uchwalonych przez podkomisją przygotowawczą. Komisja Kodyfikacyjna 
RP, Sekcja Postępowania Cywilnego, Warszawa 1930, 1.1, z. 7; Projekt ustawy notarialnej uchwalony 
w Pierwszym czytaniu przez podkomisją notarialną Komisji Kodyfikacyjnej, Komisja Kodyfikacyjna RP, 
Podkomisja Notarialna, Warszawa 1933, z. 1.

Projekt ustawy notarialnej ustalony przez stalą Delegacją notariatu R.P., PN, 1933, nr 1, s. 9-44.

Analiza piśmiennictwa z lat 1918-1933 pozwala na wyciągnięcie wniosku, że istniejący 
wówczas, zróżnicowany stan prawny traktowany był przez notariuszy jako tymczasowy. 
Większą aktywność i bardziej twórcze podejście zaobserwować można było w dziedzinie 
przygotowań do opracowania nowego prawa o notariacie. Także i ten zakres tematu nie 
został dotychczas w wystarczającym stopniu opracowany, choć w ostatnim czasie ukazały 
się wspomniane wyżej prace T. Grajnera i D. Malec, poświęcone wybranym zagadnieniom 
kodyfikacji międzywojennego prawa notarialnego: wpływowi poszczególnych projektów na 
rozporządzenie z 1933 roku oraz podstawowym zasadom ustrojowym notariatu 
w projektach i piśmiennictwie z lat 1918-1933 . Zarys przebiegu prac kodyfikacyjnych 
został także przedstawiony przez S. Płazę . W starszej, międzywojennej literaturze po
święconej tym zagadnieniom wyróżnić można było kilka nurtów zainteresowań. Publiko
wano kolejne projekty prawa o notariacie, począwszy od najstarszych z 1917 roku54 * 56 *, po
przez m.in. projekt krakowskiego notariusza S. Góry , W.L. Jaworskiego , projekty opra
cowane w ramach Komisji Kodyfikacyjnej , czy projekt Stałej Delegacji Notariatu58. Choć
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59każdy z nich został w pewnym stopniu skomentowany , to nie zanalizowano ich
kompleksowo - najpełniej omówiono projekty W.L. Jaworskiego oraz powstałe w Komi
sji Kodyfikacyjnej projekty J. Glassa .

Nie przedstawiono dotychczas także dokładnego przebiegu wieloletnich prac w samej 
Komisji Kodyfikacyjnej, choć etapy kolejnych dyskusji nad poszczególnymi rozwiązaniami 
zasługują na większą uwagę . Nie podsumowano również działalności samych notariuszy, 
zwłaszcza małopolskich izb notarialnych i warszawskiego Zrzeszenia Notariuszy i Pisarzy 
Hipotecznych, w zakresie organizowania środowiska dla wyrażenia poglądów i postulatów 
odnośnje do projektów prawa o notariacie . Dorobek kolejnych ogólnopolskich zjazdów 
notariuszy i pisarzy hipotecznych w Krakowie (1922) oraz Warszawie (1923), wpływ jaki 
wywarły na ewolucję poglądów w sprawie przyszłej, ogólnopolskiej ustawy notarialnej 
także wymagają podsumowania. Nie wykorzystano dotychczas materiałów archiwalnych, 
dotyczących wymienionych problemów, np. bogatych archiwaliów pozostałych po krakow
skiej Izbie Notarialnej, odgrywającej ważną rolę inspirującą środowisko w omawianym 
zakresie .

Ważną grupę publikacji związanych z pracami nad ustawą o notariacie stanowią opinie 
poszczególnych środowisk notarialnych, także wymagające bliższej analizy i podsumo
wania , podobnie jak rozproszone poglądy odnośnie do zasad ustrojowych, w tym m.in. 
określenie statusu notariusza, zagadnienia samorządu notarialnego, opracowane dotychczas 
tylko w podstawowym zakresie . * * * * * * * *

59 Także w powojennej literaturze, por. T. Grajner, op.cit.; D. Malec, Podstawowe zasady...
60 M.in. St. S., Reforma notariatu, PN, 1929, nr 4, s. 354-357; S. Breyer, Kilka uwag o organizacji 

notariatu według projektów prof. dr W.L. Jaworskiego, PN, 1930, nr 1, s. 1-13; I. Dębicki, Uwagi nad 
reformą notariatu, PN, 1930, nr 2, s. 160-184; w najnowszej literaturze A. Oleszko, op.cit., m.in. s. 128— 
131.

M.in. J. Glass, Niektóre zagadnienia przyszłej polskiej ustawy notarialnej, PN, 1930, z. 1, s. 48-64, 
idem, Kandydaci notarialni w Małopolsce a przyszła ustawa notarialna, PN, 1931, nr 2, s. 203-204 oraz 
Rzut oka na polską ustawą notarialną, PN, 1933, nr 10, s. 20-26; L. Peiper, W sprawie projektu ustawy 
notarialnej z r. 1931, „Głos Prawa”, 1931; B. Śląski, Uwagi do projektu ustawy notarialnej, GSW, 1931, 
nr 25, s. 343-347; S. Breyer, Organizacja notariatu wedle projektu ustawy notarialnej uchwalonego przez 
Komisją Kodyfikacyjną, PN, 1933, nr 1, s. 45-51; bez autora, Zasady ustroju notariatu według projektu 
unifikacyjnego, PN, 1933, nr 4, s. 2-3; red., Postępowanie notarialne według projektu unifikacyjnego, PN, 
193T nr 5, s. 9-11; T. Grajner, op.cit., D. Malec, Podstawowe zasady...

Relacje z obrad w końcowym etapie prac kodyfikacyjnych publikowano w czasopiśmie „Not.-Hip., 
m.in. red., Ustawa notarialna w Komisji Kodyfikacyjnej, ibidem, 1931, nr 8, s. 3-5; red., Dyskusja nad 
art. 1 w podkomisji notarialnej Komisji Kodyfikacyjnej, ibidem, 1932, nr 2, s. 4; red., Dyskusja 
szczegółowa w Komisji Kodyfikacyjnej, ibidem, 1932, nr 4, s. 3-5, nr 5-6, s. 3-8.

M.in. zagadnienia zjazdów notariuszy i pisarzy hipotecznych, opinie małopolskich izb notarialnych 
i notariuszy, D. Malec, Podstawowe zasady..., s. 132-137, tam także ważniejsza literatura przedwojenna.

M.in. opinie notariuszy o projektach ustawy notarialnej, korespondencja z Komisją Kodyfikacyjną, 
maszynopis kwestionariusza zasad ustawy, APII, sygn. R. Not. 29, 36, 351-352 i inne.

M.in. J. Łada, Uwagi zrzeszenia notariuszów oddziału łódzkiego nad projektem ustawy notarialnej, 
opracowane przez sekretarza tegoż zrzeszenia, GSW, 1919, s. 75, 83, 98, 108, 120, 133, 147, 154; Opinia 
przemyskiej Izby notarialnej odnośnie projektu polskiej unifikacyjnej ustawy notarialnej, PN, 1931, nr 4, 
s. 415—425; Opinia lwowskiej Izby notarialnej o projekcie nowej ustawy notarialnej, PN, 1932, nr 1, s. 4- 
37; Opinia krakowskiej Izby notarialnej. Uwagi nad projektem polskiej ustawy notarialnej, PN, 1931, 
s. 273-275.

M.in. red., Na marginesie istotnych zagadnień przyszłego ustroju notariatu polskiego, Not.-Hip., 
1931, nr 7, s. 3-7; W.N., Punkt wyjścia - art. I. Przyczynek do zagadnienia określenia stanowiska 
notariusza w ustawie notarialnej, Not.-Hip., 1932, nr 2, s. 1-4; D. Malec, Podstawowe zasady..., s. 131— 
145.
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W trakcie wieloletnich przygotowań do ujednolicenia prawa o notariacie, poza sprawa
mi wyżej wymienionymi, zainteresowanie niektórych autorów koncentrowało się zwłaszcza 
wokół kilku grup zagadnień szczegółowych, kluczowych zdaniem środowiska dla przyszłej 
ustawy. Zaostrzający się w latach dwudziestych w Małopolsce konflikt między notariatem 
a adwokaturą zwrócił uwagę na wady (rzadziej zalety) łączenia obu tych zawodów67 * *. Zain
teresowanie budziła m.in. przyszłość osób uprawnionych według dotychczasowych przepi
sów do zastępowania notariuszy w poszczególnych dzielnicach , sprawy zabezpieczenia 
interesów starszych notariuszy , czy zwłaszcza wspomniany wyżej problem przymusu 
notarialnego w projektach prawa o notariacie.

M.in. D. Eichenholz, O zespolenie adwokatury z notariatem, „Głos Adwokatów”, 1926, nr 2, s. 46- 
50, S. Tempski, Stosunek notariatu do adwokatury w przyszłej polskiej ustawie notarialnej, „Czasopismo 
Adwokatów Polskich”, 1927; J. Glass, Stosunek wzajemny..., op.cit.', J. Kręglewski, Uwagi nad 
uzasadnieniem projektu rozporządzenia..., op.cit.', idem, Zpowodu artykułu Jakuba Glassa..., op.cit.', 
A. Rybiański, Ku współdziałaniu notariatu i adwokatury w Małopolsce, PN, 1933, nr 14, s. 17-21; red., 
Stosunki adwokatury i notariatu w Małopolsce, PN, 1933, nr 13, s. 23.

M.in. M. Kowalewski, Zastępstwo notariusza w okręgach kaliskim i wrocławskim, PN, nr 13, s. 10-
11, D. Malec, Kwalifikacje zawodowe..., ibidem, ważniejsza literatura przedwojenna.

7o M.in., red., Sprawa notariuszy starszego pokolenia w Małopolsce, PN, 1933, nr 8, s. 12.
I. Dębicki, Notariat kilku państw w Europie, Stanach Zjednoczonych Ameryki i Japonii, Kraków 

1928.
M.in. J. Glass, Notariat we Francji, PN, 1933, nr 2, s. 127-136; idem, Ustrój notariatu w kilku 

ważniejszych państwach europejskich. Notariat we Włoszech, PN, 1933, nr 3, s. 12-14; idem, Notariat 
w Austrii. Notariat w Hiszpanii, PN, 1933, nr 4, s. 28-31; idem, Notariat w Niemczech, PN, 1933, nr 5, 
s. 53-56; Notariat za granicą. Notariat niemiecki na przełomie chwili, PN, 1934, nr 2, s. 20; Z. Gargas, 
Notariusze publiczni w Ameryce, GSW, 1925, s. 519; E.S., Reforma ustawy notarialnej w Austrii, PN, 
• 927, nr 1, s. 49-52, idem, Sprawa reformy notariatu w Niemczech, PN, 1928, nr 1, s. 144-148; St.St., 
Uwagi o projekcie czechosłowackiej ordynacji notarialnej, PN, 1927, nr 4, s. 423—431.

Przygotowania środowiska do opracowania nowego prawa o notariacie spowodowały 
także zainteresowanie prawem innych krajów. Niewielką monografię poświęcono omówie
niu notariatu zagranicznego70, przybliżaniem zasad działania notariatu w innych krajach 
zajmowano się także w drobniejszych artykułach, m.in. J. Glassa oraz innych autorów71.

3. NOTARIAT W LATACH 1934-1939

Wraz z wejściem w życie nowego, jednolitego w skali całego kraju prawa o notariacie 
z 1933 roku rozpoczął się kolejny, ważny etap w dziejach polskiego notariatu. Bibliografia 
prac, poświęconych samemu rozporządzeniu z dnia 26 października 1933 roku, jak i pro
blemom związanym z jego stosowaniem jest bogatsza niż opracowania z poprzedniego 
okresu. Pomimo tego, stan badań nad notariatem i jego działaniem na podstawie nowych, 
zunifikowanych podstaw trudno uznać za w pełni zadowalający. Kilkuletni okres funkcjo
nowania nowego prawa o notariacie w Drugiej Rzeczypospolitej nie został dotychczas 
kompleksowo podsumowany. Wciąż nie powstała monografia, która, oprócz zanalizowania 
podstaw pełnych prawnych działania, ukazałaby także rzeczywisty obraz notariatu w latach 
1934-1939, jego problemy praktyczne, stan osobowy, działalność organów samorządu, 
istniejących w tym czasie na terenie całego kraju,' czy też organizacji grupujących notariu
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szy polskich. Nie oceniono także w jakim stopniu zachowane w mocy liczne przepisy przej
ściowe opóźniały pełne wejście w życie wszystkich zasad rozporządzenia z 1933 roku .

W znacznym stopniu problemy podstaw prawnych działania notariatu w latach 1934— 
1939 ukazał w najnowszej literaturze A. Oleszko , koncentrujący się wszakże na zagadnie
niach porównawczych z obowiązującym obecnie prawem o notariacie. Podręcznikową 
charakterystykę prawa o notariacie, wzbogaconą obszernymi danymi bibliograficznymi 
przedstawił S. Płaza . Krótki rys historyczny i ogólną ocenę rozporządzenia zawiera także 
wspominany wyżej artykuł S. Breyera , a w pewnym stopniu W. Żmudzińskiego . Wpły
wowi projektów na ostateczny kształt rozporządzenia z 1933 roku poświęcił wspomniany 
wyżej artykuł T. Grajner, zagadnienia podstawowych zasad prawa o notariacie, kwalifikacji 
zawodowych notariuszy oraz przymusu notarialnego omówiła D. Malec. Wybranymi za
gadnieniami związanymi z funkcjonowaniem rozporządzenia o notariacie zajął się także 
R. SztyK . Przypominano sylwetki niektórych notariuszy okresu międzywojennego, m.in. 
B. Leśmiana i M. Kurmana . O docenianiu ważnych aspektów historii notariatu świadczy 
także stała rubryka w miesięczniku „Rejent”, gdzie publikowane są zarówno obszerniejsze 
artykuły, jak i drobniejsze prace poświęcone wybranym problemom historycznym . 
W wymienionych wyżej powojennych pracach nie wyczerpano jednak wszystkich proble
mów, w tym zwłaszcza związanych z praktycznym stosowaniem rozporządzenia 
z 1933 roku.

Brak monograficznego ujęcia całości problematyki notarialnej pod rządami rozporzą
dzenia z 1933 roku jest dostrzegalny, tym bardziej że także literaturę przedwojenną trudno 
uznać za w pełni wyczerpującą te zróżnicowane zagadnienia. Krótki, zaledwie nieco ponad 
pięcioletni, okres obowiązywania rozporządzenia do chwili wybuchu II wojny światowej 
nie pozwolił na powstanie prac o szerszym zakresie, analizujących zarówno jego przepisy, 
jak i oceniających praktyczne problemy jego stosowania.

Wkrótce po opublikowaniu, a następnie od 1 stycznia 1934 roku po wejściu w życie 
ogólnopolskiego prawa o notariacie, zaczęły ukazywać się komentarze do nowych przepi
sów. Stanowią one do dziś jedyne kompleksowe opracowania całości problemów, wynika
jących z norm rozporządzenia z 1933 roku. Warto wymienić wśród nich m.in. obszerne 
prace M. Allerhanda, wspólne opracowanie J. Glassa i W. Natansona, komentarz do czyn
ności notarialnych S. Szera z przedmową M. Kurmana, jednego z wybitniejszych polskich

72 M.in. w art. 131-132 wprowadzono na okres 10 lat prawo zastępowania notariuszy przez 
dotychczasowych pracowników kancelarii na terenie dawnego zaboru rosyjskiego, zaliczanie na poczet 
aplikacji notarialnej okresu zatrudnienia w innych zawodach prawniczych, utrzymano dotychczasowy 
podział notariuszy na tych ziemiach.

73 A. Oleszko, op.cit.
74 S. Płaza, op.cit., s. 744-753.

S. Breyer, Z dziejów notariatu..., s. 73-74.
76 W. Żmudziński, Rys historyczny polskiego notariatu [w:] 1 Kongres Notariuszy RP, s. 359-361, to 

samo także Notariat polski, bez miejsca i daty wydania, pod red. T. Kurzycy.
M.in. Z kart historii notariatu. Archiwum notarialne; Aplikanci i asesorzy notarialni, „Rejent”, 

1996& nr 6, s. 187-193; nr 7-8, s. 214-220.
Wspomnienie, „Rejent”, 1996, nr 7-8, s. 221-224; M. Sawczuk, Wielki poeta notariuszem 

w Hrubieszowie i Zamościu (Bolesław Leśmian), „Rejent”, 2000, nr 4, s. 163-172; bez autora, Marian 
Kurman - chluba i ozdoba zawodu notariusza, „Rejent”, 1996, nr 10, s. 210-220.

M.in. Okólnik prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 7 maja 1935 r. oraz 31 maja 1935 r., 
„Rejent”, 1995, nr 12, s. 94-96; red., Pomoc dla wdów i sierot po notariuszach, „Rejent”, 1996, nr 1, 
s. 106-107; red. Z kart historii notariatu. Stypendia notarialne. Regulamin notarialny, „Rejent”, 1996, 
nr 9, s. 198-201.
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80notariuszy I połowy XX wieku . Prawo o notariacie M. Allerhanda oparte zostało na 
bogatej bazie źródłowej, zaś komentarz J. Glassa i W. Natansona zasługuje na uwagę także 
z powodu istotnej roli spełnianej przez J. Glassa podczas prac Komisji Kodyfikacyjnej nad 
prawem o notariacie. Wymienione komentarze, wobec wczesnego momentu ich powstania, 
koncentrowały się jednak głównie na analizie nowego stanu normatywnego: samego rozpo
rządzenia z 1933 roku oraz pierwszych rozporządzeń wykonawczych. Nie można na ich 
podstawie ocenić praktyki, która niekiedy wybierała inne rozwiązania od zaproponowanych 
przez autorów.

Dla pełnego zobrazowania pierwszego polskiego prawa o notariacie konieczne jest tak
że uwzględnienie wszystkich przepisów wykonawczych, które ukazały się do wybuchu 
II wojny światowej, licznych okólników ministerialnych oraz wydawanych przez prezesów 
poszczególnych sądów apelacyjnych. Duże znaczenie praktyczne miało także niewykorzy
stane do dziś orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Najwyższego Trybunału Administra
cyjnego, dotykające często spraw o zasadniczym znaczeniu ustrojowym . Interesujące, 
także do dziś niewykorzystane źródło stanowią stenogramy posiedzeń parlamentarnych, na 
których dyskutowane były sprawy, związane z funkcjonowaniem notariatu, zwłaszcza przy 
okazji debat nad budżetem Ministerstwa Sprawiedliwości. Relacje z posiedzeń sejmu 
i senatu, niekiedy opatrzone komentarzami, publikowano często w „Przeglądzie Notarial
nym” . Dopiero dokładna analiza wymienionych źródeł pozwoli na dokonanie oceny, czy 
• w jakim stopniu zmodyfikowane zostały w praktycznym stosowaniu zasady rozporządze
nia z 1933 roku.

Oprócz komentarzy, po wejściu w życie nowego prawa o notariacie publikowano jego 
przepisy wraz z rozporządzeniami wykonawczymi i przepisami związkowymi83 *, wkrótce 
ukazało się kolejne wydanie pracy M. Kurmana Notariat, hipoteka, akty . Charakterystykę 
rozporządzenia zawierała również praca S. Gołąba Organizacja sądów powszechnych*5 *. 
Dla ówczesnej praktyki znaczenie miała także praca K. Werkowskiego Praktyka notarialna 
i hipoteczna^. Obcojęzyczne publikacje prawa o notariacie miały przybliżyć jego zasady 
za granicą87. W 1939 roku, wobec pięcioletniego okresu obowiązywania rozporządzenia 
o notariacie, ukazały się wydawnictwa jubileuszowe, m.in. Księga Pamiątkowa Lubelskiej 

M. Allerhand, Prawo o notariacie, Lwów 1934; J. Glass, W. Natanson, Prawo o notariacie, 
Warszawa 1934; S. Szer, Prawo o notariacie. Komentarz do czynności notarialnych. Warszawa 1934.

M.in. wyrok NTA z dnia 23 IX 1936 r., 1. rej. 8852/34 w sprawie podatku od lokali od kancelarii 
notarialnych, odnoszący się do istoty stanowiska notariusza, PN, 1937, nr 2, s. 23, wyrok SN, 1. rej. 3 K 
1069/37, określający zakres ochrony prawnej rad notarialnych, Orzecznictwo Sądów Polskich 1938, 
poz. 399, wyrok SN (zasada prawna), 1. rej. 2 K 732/37, ustalający zakres odpowiedzialności karnej 
notariusza w wypadku przestępstw urzędniczych, PN, 1938, nr 13-14, s. 35.

M.in. red., Budżet Ministerstwa Sprawiedliwości w Komisjach Izb Ustawodawczych, PN, 1937, nr 2, 
s- 26—28; red., Sprawy notarialne w izbach ustawodawczych, PN, 1939, nr 5, s. 3; red., Z rozprawy 
budżetowej w senacie, PN, 1939, nr 6, s. 2-3; red., Na widowni publicznej. Sprawy notarialne w debacie 
budżetowej — kilka uwago „rejormatorstwie" - ciągle... balony próbne, PN, 1939, nr 7, s. 4.

M.in. J. Basseches, Prawo o notariacie (Rozp. Prez. Rzplitej z 27 X 1933. Dz. U. R. P., Nr 84, 
poz. 609) oraz rozporządzenia wykonawcze, Lwów 1934; N. Garfunkel, Prawo o notariacie. 
Rozporządzenia wykonawcze, przepisy związkowe, Kraków 1934; bez autora, Prawo o notariacie z 27 X 
I933*r. z dokładnym skorowidzem, Lwów 1934.

Warszawa 1934.
’’Kraków 1938, s. 107-115.
87 Warszawa 1934.

W tłumaczeniu J. Glassa, Lol polonaise du 27 octobre 1933 sur le notariat, Warszawa 1938.
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Izby Notarialnej^. Nadal ukazywał się Rocznik notarialny^. Nakładem Izb Notarialnych 
RP ukazał się opracowany także przez W. Natansona Wykaz źródeł wykładni, będący kon
spektowym skorowidzem ważniejszych tekstów opublikowanych w „Przeglądzie Notarial
nym” w latach 1934-193 890 91 * 93 * 95 96. Doceniając znaczenie wydawnictwa, zwracano już wówczas 
uwagę na celowość opracowania kompleksowej bibliografii notariatu polskiego, a także 
opracowanie całokształtu dotychczasowego orzecznictwa . Postulat ten do dziś nie został 
zrealizowany.

Księga Pamiątkowa Lubelskiej Izby Notarialnej, Lublin 1939.
W. Natanson, Rocznik notarialny, Warszawa 1935.

W. Natanson, Prawo o notariacie. Wykaz źródeł wykładni według roczników Przeglądu 
Notarialnego za lata 1934-1938, Warszawa 1939.

91 J.F., recenzja: W. Natanson, Prawo o notariacie 1934-1938. Wykaz źródeł wykładni, Warszawa 
1939, „Przegląd Prawa i Administracji”, 1939, nr 2.

95 PN, 1934, nr 5, s. 19.
93 M.in. wypowiedzi ministra i wiceministra sprawiedliwości, prezesów sądów apelacyjnych, prezesa 

Prokuratorii Generalnej RP, profesorów uniwersytetów polskich, członków Komisji Kodyfikacyjnej, PN, 
1937, nr 3—4, s. 3-19.

99 Red., 15 lat: 1922-1937. Warunki-ludzie-tworzywo, PN, 1937, nr 3-4, s. 20-27.
95 M.in. red., Pięciolecie prawa o notariacie. Zarys programu pracy na rok 1939, PN, 1939, nr 1, 

s. 4-5; W. Natanson, Pięć lat (1934-1938) współdziałania Rad Notarialnych, ibidem, s. 6-10; S. Stein, Po 
pięciu latach, PN, 1939, nr 3—4, s. 52-55; red., Pierwsze pięciolecie współdziałania międzyizbowego Rad 
Notarialnych, PN, 1939, nr 9-10, s. 9-16.

96 Wcześniej krytyczną ocenę przedstawi] m.in. S. Stein, Prawo o notariacie w świetle dwuletniej 
próby życia, PN, 1936, nr 3—4, s. 3-10.

Na pozostałe opracowania z okresu międzywojennego składają się głównie rozproszone 
teksty, publikowane w „Przeglądzie Notarialnym”, „Notariacie-Hipotece” oraz w wielu 
czasopismach prawniczych tego okresu. Periodyki wydawane przez notariuszy, do których 
dołączył w 1938 roku „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, stanowią cenne, niewykorzystane 
dotychczas w pełni źródło wiedzy o notariacie, zwłaszcza od 1934 roku. Publikowano 
w nich także sprawozdania wszystkich rad notarialnych, często wraz z istotnymi danymi 
statystycznymi; ich okólniki, zarządzenia i obwieszczenia, opinie i stanowiska zajmowane 
w ważniejszych sprawach. Ogłaszano także orzecznictwo sądów, dotyczące spraw notarial
nych; relacje z debat parlamentarnych, poświęconych choćby po części notariatowi; infor
macje i sprawozdania poświęcone współpracy między organami samorządu notarialnego. 
„Przegląd Notarialny” stał się dzięki porozumieniu prezesów i wiceprezesów izb notarial
nych centralnym organem polskiego notariatu, w tym organem promulgacyjnym dla za
mieszczanych w nim w dziale urzędowym zawiadomień i obwieszczeń . Z inicjatywy 
„Przeglądu Notarialnego” i na jego łamach przeprowadzono ankietę pod hasłem Współcze
sny notariat polski , starano się podsumować dotychczasowe osiągnięcia (1922-1937) , 
a w 1939 roku pierwszy, pięcioletni okres obowiązywania nowego prawa o notariacie . 
Warto zauważyć, iż publikacje te stanowią do dziś jedyną próbę oceny dorobku pięciolecia 
obowiązywania prawa o notariacie, jednak z uwagi na jubileuszowy charakter nie porusza
no w nich wielu istotnych problemów, a teksty, w dużej częścrgisane przez samych notariu
szy, miały odświętny, niekiedy nawet apologetyczny charakter .

Charakteryzując zawartość czasopism notarialnych w omawianym okresie, należy 
stwierdzić także stały wzrost wartości merytorycznej publikowanych prac, coraz większe 
zainteresowanie innymi zagadnieniami poza samym prawem o notariacie i jego praktycz-
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97 nym stosowaniem, w tym zwłaszcza problemami kodyfikacji prawa prywatnego . Dotych
czasowy charakter zmieniło pismo „Notariat-Hipoteka”, stając się w pełni organem związ
ku zawodowego pracowników notariatu. Niekiedy udostępniał swe łamy dla tekstów 
o charakterze publicystycznym, czjsto ostro sformułowanych, poruszających aktualne pro
blemy z życia notariatu polskiego . Podobny charakter miały z reguły zamieszczane w nim 
artykuły wstępne* .

W pierwszych miesiącach po opublikowaniu, a następnie wejściu w życie rozporządze
nia z 1933 roku większość opracowań w czasopismach prawniczych poświęcano, co zro
zumiałe, analizie i objaśnianiu bądź to całego, nowego prawa o notariacie, bądź poszcze
gólnych jego artykułów, zwłaszcza budzących największe wątpliwości. Wśród ogólnych 
opracowań wymienić należy wartościowe prace m.in. J. Glassa , W. Natansona , 
S. Steina , poruszające istotne zagadnienia ogólne i podstawowe zasady ustroju notariatu, 
uzupełnione tekstami m.in. T. Kostórkiewicza, K. Werkowskiego, oraz drobniejszymi 
z reguły L. Sumoroka, A. Akerberga, M. Moczulskiego . Ważnymi problemami przepi
sów wprowadzających oraz przechodnich zawartych w nowym prawie o notariacie zajął się 
m.in. 1. Rosenblatt , wnikliwej analizie poddawano zagadnienia przepisów językowych 
w notariacie u .

Wkrótce zainteresowano się innym ważnym problemem praktycznym: interpretacją 
art. 82 prawa o notariacie, wprowadzającego przymus notarialny w zakresie umów dotyczą
cych obrotu nieruchomościami. Zainteresowanie tematem nie słabło do końca okresu mię
dzywojennego . Nieco miejsca poświęcono także innym ustawom, wprowadzającym

M.in. T. Wojciechowski, Prawo o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, Not.-Hip.. 1934, 
nr 5, s. 37; J.K. Malicki, Kodeks handlowy a praktyka notarialna, Not.-Hip., 1934, nr 17, s. 133-134; red., 
Projekt prawa rzeczowego, PN, 1937, s. 4; M. Lisiewski, Hipoteka i księgi wieczyste w projekcie prawa 
rzeczowego, PN, 1938, nr 2, s. 8-12; J. Korzonek, Księgi wieczyste w projekcie prawa rzeczowego, PN, 
1938&nr 3^1, s. 6-10.

M.in. A. Rżewski, Nominacja na notariusza, Not.-Hip., 1934, nr 4, s. 30-31, idem, Obrazki z życia 
notariatu, Not.-Hip., 1934, nr 7, s. 60.

M.in. J.K. Malicki, Problemy notariatu, Not.-Hip., 1934, nr 11, s. 81-82, idem, Wobronie zawodu 
notarialnego, Not.-Hip., 1934, nr 13-14, s. 97-98; Z.K.N., Ku uwadze p. ministra sprawiedliwości, Not.- 
Hip., 1934, nr 27-28, s. 259-260.

100 J. Glass, Rzut oka na polską ustawę notarialną, PN, 1933, nr 10, s. 20-26; idem, Na marginesie 
charakterystyki prawa o notariacie, PN, 1933, nr 14, s. 9.

W. Natanson, Prawo o notariacie w zestawieniu systematycznym, PN, 1933, nr 11, s. 6-8, nr 12, 
s. 7-8, nr 13, s. 8-9, PN, 1934, nr 4, s. 8-12, nr 24, s. 9-10; idem, Stanowisko notariusza na tle 
ustrojowym według polskiego prawa o notariacie, PN, 1934, nr 7, s. 7-9.

S. Stein, Ogólna charakterystyka nowej ustawy notarialnej, PN, 1933, nr 12, s. 2-6, idem, Kilka 
słów odpowiedzi w sprawie pewnych formalności z prawa o notariacie, PN, 1934, nr 1, s. 3-4.

M.in. T. Kostórkiewicz, Konstytucja notariatu polskiego, PN, 1933, nr 13, s. 4, idem. Stanowisko 
aplikanta i asesora notarialnego w świetle polskiego prawa o notariacie, PN, 1934, nr 17, s. 10-11;
K. Werkowski, Wobec nowego prawa notarialnego, GSW, nr 4; L. Sumorok, Rzut oka na prawo 
o notariacie, „Wileński Przegląd Prawniczy”, 1934, nr 2; A. Akerberg, Z zagadnień praktyki notarialnej, 
„Wiadomości Prawnicze”, 1934, nr 2; M. Moczulski, O właściwości terytorialnej notariusza, PN, 1934, 
nr 19, s. 10-12; red., Kilka słów o wątpliwościach w nowem Prawie o Notariacie, Not.-Hip., 1934, nr3, 
s. 19-20, nr 4, s. 28; Z. Szymkowiak, Kilka słów o Polskiej Ordynacji Notarialnej, ibidem, s. 21; 
Z. Sieńko, Postanowienia ogólne prawa o notariacie, Not.-Hip., 1934, nr 6, s. 42.

104 I. Rosenblatt, Przepisy wprowadzające prawo o notariacie, PN, 1934, nr 1, s. 8-10.
105 M.in. K. Wolny, Przepisy językowe w notariacie, PN, 1934, nr 15-16, s.19-24; J. Glass, Jeszcze 

w sprawie przepisów językowych w notariacie, PN, 1938, nr 10, s. 10-11.
100 D. Malec, Z dziejów notariatu w Drugiej Rzeczypospolitej..., s. 195-205, tamże ważniejsza 

literatura.
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wymóg formy notarialnej ad solemnilatern 07. Artykuły, często o polemicznym, ostrym 
charakterze, poświęcone zagadnieniom przymusu notarialnego dominowały liczebnie wśród 
prac poświęconych problematyce notarialnej, nie tylko w „Przeglądzie Notarialnym” czy 
„Notariacie-Hipotece”, ale także w czasopismach adwokatów. Wprowadzenie przymusu 
notarialnego w zakresie, wynikającym z art. 82 prawa o notariacie ponownie zaogniło sto
sunki między notariatem a palestrą.

Już w pierwszym roku obowiązywania rozporządzenia o notariacie coraz częściej za
częto zajmować się ważnymi, szczegółowymi problemami praktycznymi. Liczne, najczę
ściej drobne i bardzo drobne prace prezentowały zróżnicowany poziom merytoryczny. 
Z uwagą przyglądano się sytuacji osób uprawnionych na mocy poprzednio obowiązujących 
przepisów do zastępowania notariuszy, sytuacji byłych kandydatów notarialnych z dawnego 
zaboru austriackiego ° . Zagadnienia te, pozostające w istotnym związku z problemem 
kwalifikacji niezbędnych do objęcia stanowiska notariusza, omówiła niedawno autorka 
niniejszego tekstu . Poruszano również m.in. istotne kwestie różnych form odpowiedzial
ności notariusza , budzące większe zainteresowanie zwłaszcza przy okazji poruszających 
środowisko postępowań dyscyplinarnych . Wśród licznych zagadnień praktycznych, które 
zainteresowały przedwojennych autorów wymienić można m.in. także problemy związane 
z prowadzeniem kancelarii notarialnej , stosowaniem tzw. prawa ubogich . Zaintereso
wanie budziły rozmaite zagadnienia związane z aktem notarialnym, m.in. wypisy i odpisy, 
forma aktów, dopuszczalność skrótów, problemy czynności z udziałem osób niepiśmien
nych, dopuszczalnym zakresem stosowania maszyn do pisania przez notariuszy

107 M.in. J. Tomkiewicz, J. Bloch, Forma notarialna w przepisach kodeksu handlowego o spółkach 
z ograniczoną odpowiedzialnością, PN, 1934, nr 21, s. 7-10.

M.in. J.K. Malicki, Rada Notarialna a zastępcy notariuszów, Not.-Hip., 1934, nr 4, s. 25-26; idem, 
Interpretacja art. 131 prawa o notariacie a regulamin Rady Notarialnej, Not.-Hip., 1934, nr 5, s. 33-35; 
F. Górski, Prawa nabyte byłych kandydatów notarialnych, PN, 1934, nr 21, s. 6-7; m., Kwalifikowanie 
zastępców notariuszów, Not.-Hip., 1934, nr 9, s. 68-69; J.M., W sprawie zastępstwa notariusza, Not.- 
Hip., 1934, nr 10, s. 73-74; T. Wojciechowski, Kilka uwag o liście zastępców, ibidem, s.77, idem. Czy 
zastępcom notariuszów przysługują uprawnienia asesorów notarialnych z art. 20 prawa o notariacie, 
Not.-Hip., 1934, nr 12, s. 92; Z. Sz., O zastępstwo notariuszów na obszarze Ziem Zachodnich, Not.-Hip., 
1934, nr 16, s. 122-123; A. Blok, Prywatno-prawne skutki „wyznaczania" asesora, PN, 1938, nr 19, s. 9- 
12.

109 D. Malec, Kwalifikacje zawodowe..., s. 169-172.
J. Sławski, Kilka uwag o dochodzeniach dyscyplinarnych prowadzonych przez organy samorządu 

notarialnego, PN, 1934, nr 9, s. 4-5; K. Wolny, Odpowiedzialność cywilna notariusza. Próba 
interpretacji art. 43 prawa o notariacie, PN, 1934, nr 7, s. 4-6; K. Żuromski, O obowiązkach 
i odpowiedzialności notariusza, PN, 1934, nr 21, s. 2-5; red., Odpowiedzialność notariusza za tzw. fałsz 
intelektualny, PN, 1936, nr 8, s. 176; B. Matecki, Odpowiedzialność notariusza z przepisów dekretu 
dewizowego, PN, 1938, nr 10, s. 12-13; K. Zabłocki, Odpowiedzialność notariusza z dekretu dewizowego, 
PN, 1938, nr 3—4, s. 34; red., Tezy z orzeczeń notarialnych sądów dyscyplinarnych, PN, 1938, nr 19, 
s. 15-16.

111 M.in. red., Przyczynek do odpowiedzialności notariusza, PN, 1937, nr 19, s. 2; red., Dalsze odgłosy 
sprawy „rówieńskiej", PN, 1938, nr 9, s. 206.

2 A.K. Limanowski, O praktycznym sposobie prowadzenia kancelarii notarialnej, PN, 1934, nr 15- 
16; Z. Szymkowiak, Ochrona prawna kancelarii notarialnej, Not.-Hip., 1934, nr 5, s. 36-37; M. Balicki, 
O archiwach notarialno-hipotecznych, Not.-Hip., 1934, nr 20, s. 176.

113 M.in. M. Moczulski, Prawo ubogich w notariacie. Uwagi do art. 34 p. 6 prawa o notariacie, PN, 
1934^ nr 17, s. 9; red., Prawo ubogich w postępowaniu notarialnym, PN, 1938, nr 7-8, s. 29.

M.in.: J. Sławski, Forma zewnętrzna aktów notarialnych na podstawie prawa o notariacie, PN, 
1934, nr 1, s. 5-6; S. Stein, Kilka słów odpowiedzi w sprawie pewnych formalności z prawa o notariacie, 
ibidem, s. 3—4; M. Drwięga, Forma zewnętrzna aktów notarialnych. Uwagi do artykułu Jana Sławskiego,
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Osobnym nurtem zainteresowań środowiska były w latach 1934-1939 sprawy związane 
z kształceniem przyszłych notariuszy, zarówno podczas studiów prawniczych, jak również 
problemy kształcenia aplikantów notarialnych . Emocje wywoływały także sprawy nomi
nacji na stanowiska notariuszy oraz problemy asesorów i aplikantów, w całym okresie ape
lowano o właściwą obsadę personalną kancelarii . Sprawy te budziły duży niepokój, 
zwłaszcza wobec polityki kadrowej stosowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
i stworzonych przez przepisy nowego prawa o notariacie możliwości mianowania osób 
niespełniających wszystkich ustawowych wymogów kwalifikacyjnych. Powracano także do 
ważnych zagadnień etyki zawodowej (zwłaszcza po podjęciu odpowiednich prac w tym 
zakresie przez konferencję prezesów i wiceprezesów rad notarialnych) oraz społecznej roli 
notariuszy . Zastanawiano się w związku z tym nad dopuszczalnością tworzenia spółek 
notarialnych, powstających m.in. we Lwowie" .

Komentowano obszernie projekty zmian taksy notarialnej, dostrzegając w planach jej 
obniżenia zamach na samodzielność finansową notariuszy . Sprawy związane ze statusem

PN, 1934, nr 2, s. 5; J. Glass, Jeszcze w sprawie pewnych formalności, ibidem, s. 6; idem. Jeszcze 
w sprawie formy zewnętrznej aktów notarialnych, ibidem, s. 12; Z. Szymkowiak, Forma czynności 
w świetle prawa o notariacie, Not.-Hip., 1934, nr 6, s. 43, B. Bazilewicz, Podpis za niepiśmiennego lub 
nie mogącego pisać w świetle kodeksu zobowiązań i prawa o notariacie, Not.-Hip., 1934, nr 11, s. 82-83; 
S. Jot, Obecność świadków a odciski palców na akcie notarialnym, ibidem, s. 83; Z. Sieńko, Art. 75 prawa 
o notariacie a art. 113 kodeksu zobowiązań, Not.-Hip., 1934, nr 16, s. 123; K. Wolny, Wypisy i odpisy 
w polskim prawie o notariacie, PN, 1937, nr 19, s. 3-10; M. Allerhand, Wypisy i odpisy aktów 
notarialnych, PN, 1938, nr 11-12, s. 7-21.

115 M.in. T. Kostórkiewicz, Stanowisko aplikanta i asesora notarialnego w świetle polskiego prawa 
o notariacie, PN, 1934, nr 17, s. 10-11; W. Natanson, Kształcenie zawodowe aplikantów notarialnych, 
PN, 1934, nr 22, s. 2-3; red., Zagadnienie aplikacji notarialnej (o zasadę przymusu przyjmowania 
aplikantów), PN, 1938, nr 9, s. 10-11; red., Zaliczalność pracy w notariacie na poczet aplikacji, PN, 
1938, nr 7-8, s. 35-36; J. Pawłowicz, Zasady kształcenia aplikantów notarialnych, PN, 1939, nr 9-10, 
s. 37-39.

116 M.in. A. Rżewski, Nominacja na notariusza, Not.-Hip., 1934, nr 4, s. 30-31; red., 
Nieprawdopodobne a jednak prawdziwe. Zawód, do którego kwalifikacje posiada zarówno b. minister jak 
i b. piekarz. Rzecz o notariatach w Polsce, „Ilustrowany Kurier Codzienny” z dnia 17 grudnia 1937 r.; 
K. Chyliński, O praktyczne stosowanie art. 21 pr. o not.., PN, 1938, nr 3-4, s. 36; T. Nawrocki, Jeszcze 
w sprawie składu osobowego notariatu, ibidem, s. 37; idem, O właściwą obsadę kancelarii notarialnych, 
PN, 1938, nr 22, s. 9-13; J. Pawłowicz, Położenie asesorów notarialnych w Malopolsce, PN, 1939, nr 2, 
s. 36-37; S. Stein, Po pięciu latach, PN, 1939, nr 3-4, s. 52-55.

117 M.in. T. Kasparek, Podwaliny zawodu i etyki notariusza, PN, 1935, nr 2, s. 26-27; A. Rżewski, 
Zadania społeczne notariusza w Polsce, Not.-Hip., 1936, nr 6-7, s. 61-64; red., W przededniu walnych 
zgromadzeń, PN, 1938, nr 10, s. 2-5; red., O wysoki poziom etyki zawodowej, PN, 1938, nr 18, s. 3-5.

M.in. T. Zubowicz, „Spółki" czy samodzielny notariusz, PN, 1935, nr 13-14, s. 13-14; 
H. Wardęski, Głos przeciwko „kolektywizacji", PN, 1935, nr 17, s. 14; Sprawozdanie Rady Notarialnej 
w Warszawie za rok 1934-1935, PN, 1935, nr 11-12, s. 19; B. Trzos, Odpowiedź notariatu lwowskiego, 
PN, 1935, nr 23, s. 5-8, idem, Urojony „kartel" na tle rzeczywistości lwowskiej, PN, 1936, nr 9, s. 13-14; 
J. Glass, O spółkach notarialnych, PN, 1936, nr 2, s. 11-12; W. Nowiński, O spółkach notarialnych, 
ibidem, s. 36-37; red., Kartel notariuszy, „Gazeta Polska” z dnia 22 marca 1936 r.

119 M.in. J.K. Malicki, O powagę stanowiska notarialnego, Not.-Hip., 1934, nr 6, s. 41-42; idem, 
W przededniu obniżenia taksy notarialnej, Not.-Hip., 1934, nr 9, s. 65-66; red., Kilka ustaleń i założeń 
w sprawie taksy notarialnej, PN, 1934, nr 8, s. 2-6; W.D. Paszkowski, Projekty aktów notarialnych 
i taksa notarialna, PN, 1934, nr 24, s. 3-5; red., Przepisy o wynagrodzeniu notariuszów w jednolitej 
wykładni międzyizbowej, PN, 1936, nr 7, s. 13-15; T. Wojciechowski, Nowa taksa notarialna, Not.-Hip., 
1936, nr 1, s. 1-5; B. Kołaczyński, W sprawie nowej taksy notarialnej, Not.-Hip., 1936, nr 2, s. 20; red., 
Wobec zapowiedzi obniżenia taksy notarialnej, PN, 1938, nr 2, s. 3-8; red., W przededniu ponownego 
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materialnym stanowiły w całym okresie dwudziestolecia międzywojennego przedmiot du
żego zainteresowania, różnice poglądów na tym tle prowadziły do ożywionych polemik 
w wielu, nie tylko notarialnych czasopismach prawniczych . Dużą wagę przykładano do 
zasad i koncepcji ubezpieczenia notariuszy, w tym przymusowego ubezpieczenia na wypa
dek śmierci lub niezdolności do pracy , funduszów zapomogowych itd. “ Po zajadu 
w 1938 roku Zaolzia zainteresowano się również sytuacją notariuszy na tych terenach ' . 
Analizowano przepisy ograniczające swobodny obrót nieruchomościami na terenie pasa 
granicznego, zwłaszcza w związku z jego poszerzeniem w 1938 roku “ . Brakowało jednak 
opracowań kompleksowych, zawierających głębszą analizę nowego prawa o notariacie, 
którego przepisy zmieniły przecież istotnie pozycję notariuszy polskich, a także zakres 
wykonywanych przez nich czynności i sam sposób ich wykonywania.

Stałym od początku istnienia Drugiej Rzeczypospolitej nurtem zainteresowań były za
gadnienia notariatu za granicą, na bieżąco komentowano przepisy nowych europejskich 
ustaw oraz ich istotniejszych nowelizacji, relacjonowano działalność zagranicznych orga
nów samorządu, a także stowarzyszeń i organizacji notariuszy

obniżenia taksy notarialnej, PN, 1938, nr 7-8, s. 5-6; red., Sprawa obniżenia taksy notarialnej, PN, 1938, 
nr 9, s. 2-3.

M.in. red., W obliczu nowego ustalenia, PN, 1935, nr 1, s. 2; red., Położenie notariatu w świetle 
kilku założeń i cyfr, PN, 1935, nr 3-4, s. 50-53; red., Nowa karta bytu notariatu, PN, 1935, nr 22, s. 2-3; 
red., Ustalenie stanowisk notariuszy, GSW, 1935, nr 3; W.D., Co piszą..., Not.-Hip., 1935, nr 5, s. 59-60; 
W. Dąbrowski, Jakżyjemy, Not.-Hip., 1935, nr 12-13, s. 140-142, nr 15, s. 167-169; T. Wojciechowski , 
Notariat na równi pochyłej, Not.-Hip., 1937, nr 17-19, s. 206, 210; P. Zubowicz, Kilka spostrzeżeń 
z zakresu spraw zawodowych, PN, 1937, nr 17-18, s. 39-42; C. Znamierowski, Postulaty, „Gazeta Polska” 
z dnia 24 czerwca 1939 r.; red., Sytuacja profesorów a... dochodowość notariatu, PN, 1939, nr 11-14, 
s. 71; red., Psychoza i rzeczywistość w dziedzinie dochodowości notariatu, PN, 1939, nr 15-16, s. 9-12.

M.in. S. Jurkiewicz, O ubezpieczeniu przymusowym notariuszów. Istota sprawy i projekt 
załatwienia, PN, 1935, nr 10, s. 13-17; idem. Sprawa ubezpieczenia notariuszów na drodze do 
ostatecznego załatwienia, PN, 1936, nr 3-4, s. 16-19; S. Esden Tempski, Ubezpieczenie notariuszów 
w ujęciu izby poznańskiej, PN, 1935, nr 13-14, s. 22-24; red., Międzyizbowe ubezpieczenie notariuszy, 
PN, 1936, nr 9, s. 17; A. Rżewski, Kilka luźnych uwag w sprawie ubezpieczenia notariuszów, PN, 1936, 
nr 15-16, s. 19; I. Żaki, Ubezpieczenie notariuszów według systemu izby lwowskiej, PN, 1937, nr 9-10, 
s. 11-19; Regulamin urzędowania kuratorium funduszu zapomogowego izby poznańskiej, PN, 1937, nr 24, 
s. 22; red., Pierwszy w Polsce dom notariatu (Dom Funduszu Rentowego Lwowskiej Izby Notarialnej), PN, 
1938^ nr 19, s. 17; red., Ubezpieczenie notariuszów, PN, 1939, nr 15-16, s. 32-33.

M.in. red., Fundusz zapomogowy lubelskiej izby notarialnej, PN, 1937, nr 13-14, s. 24.
123 M.in. J. Nartowski, Na Śląsku Zaolziańskim, PN, 1938, nr 21, s. 3-5, PN, 1938, nr 23-24, s. 12- 

13; red., Stan prawny na ziemiach odzyskanych. Prawo o notariacie na Śląsku Zaolziańskim, PN, 1938, 
nr 22, s. 2; red., Dni Lublina: 10-11 grudnia 1938 r. XX konferencja prezesów i wiceprezesów R.N., 
ibidem, s. 4-5; red., Stanowiska notariuszy na Zaolziu, ibidem, s. 7.

124 M.in. red., Tragedia pasa granicznego, PN, 1937, nr 22, s. 3-10; P., Obrót nieruchomościami na 
granicach państwa, Not.-Hip., 1937, nr 7-8, s. 63-64; T.W., Obrót nieruchomościami w pasie 
granicznym, Not.-Hip., 1937, nr 11-14, s. 125-129; red., W zachodnim pasie granicznym. Sprawozdanie 
ze zjazdu notariuszów izby poznańskiej, PN, 1938, nr 1, s. 19-21; red., XIX konferencja prezesów 
i wiceprezesów R.N., PN, 1938, nr 18, s. 6-7; T. Dorożała, Pas graniczny, Not.-Hip., 1938, nr 23-24, 
s. 223-224.

125 M.in. W. Reichert, Ubezpieczenie notarialne w Austrii. Nowela z dnia I lutego 1934 r., PN, 1934, 
nr 11, s. 9-12; red., Notariat za granicą. Ze stowarzyszenia narodowego notariuszów Francji, PN, 1934, 
nr 9, s. 20-21; red., Zjazd delegatów izb notarialnych w Austrii, PN, 1934, nr 18, s. 23-24; 
Z. Szymkowiak, Notariat w innych państwach, Not.-Hip., 1935, nr 11, s. 128-129, nr 12-13, s. 144-145, 
nr 14, s. 158, nr 15, s. 171; W.N., Kongresy notariuszów Francji i Belgii - 1935 r., PN, 1935, nr 13-14, 
s. 3-7, nr 15-16, s. 3-5; L.L., Nowe niemieckie prawo notarialne na tle polskiego prawa o notariacie, 
GSW, 1937; red., Nowa niemiecka ustawa notarialna, PN, 1937, nr 11, s. 22, nr 15-16, s. 25;
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Zdziwienie może budzić także fakt, iż pod rządami nowego prawa nie interesowano się 
w większym stopniu ważkimi teoretycznymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem 
samorządu notarialnego. Najobszerniejszą i najgłębiej analizującą te problemy pracą pozo
stawała wciąż Reforma notariatu W.L. Jaworskiego, choć autorzy ogólnopolskiego prawa 
o notariacie w niewielkim stopniu podzielali jego poglądy. Z chwilą wejścia w życie no
wych przepisów rozważanie na temat m.in. form samorządu, niezbędnego zakresu działal
ności, który należało pozostawić organom samorządu zawodowego, przestały budzić więk
sze zainteresowanie autorów. Jednocześnie informowano jednak szeroko środowisko na 
temat działalności poszczególnych rad notarialnych, publikowano ich uchwały, sprawozda
nia, obszerne relacje z walnych posiedzeń, zawierające cenne dane o działalności korpora
cyjnej . Podobnie, nie zanalizowano licznych opinii i dokonywanej przez poszczególne 
rady wykładni budzących wątpliwości przepisów prawa o notariacie . Źródła te, mimo ich 
dostępności, nie zostały dotychczas w pełni wykorzystane. Dostarczają istotnych informacji 
nie tylko na temat działalności organów samorządu, których istnienie wynikało wprost 
z przepisów nowego prawa o notariacie. Relacjonują także, często bardzo dokładnie, funk
cjonowanie organów pozaustawowych, służących współpracy ogólnopolskiej rad notarial
nych, takich jak Konferencje Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych czy Sekretariat 
Międzyizbowy, działających od 1934 roku i zastępujących brak organów o zasięgu ogólno
krajowym* 126 127 128 129. Konferencje dokonywały często jednolitej wykładni ważnych zasad oraz 
przepisów prawa o notariacie, m.in. dotyczących niedopuszczalności jednoczesnego urzę
dowania notariusza i zastępcy, rozporządzenia o wynagrodzeniu notariuszy, zasad tajemni
cy zawodowej, ustalenia jednolitej formy początku i zakończenia aktu notarialnego . 
Wymienione źródła zasługują niewątpliwie na głębszą analizę i podsumowanie, umożli
wiające ocenę faktycznego zakresu działania organów samorządu notarialnego w Drugiej 
Rzeczypospolitej.

H. Chudziński, Ustrój notariatu Wolnego Miasta Gdańska, PN, 1939, nr 9-10, s. 17-19; red., Doroczny 
XLVkongres notariuszów Francji, PN, 1939, nr 11-14, s. 10.

126 M.in. red.. Prace korporacyjne notariatu według sprawozdań rad notarialnych 1936/37, PN, 1937, 
nr 17-18, s. 43—45; red., Walne zgromadzenia izb notarialnych, PN, 1937, nr 12, s. 13-20, nr 13-14, 
s. 19-23; red., Rady notarialne w roku 1937/38 (sprawozdawczy zarys działalności), PN, 1938, nr 15-16, 
s. 31-34; red., Walne zgromadzenia izb notarialnych, PN, 1938, nr 11-12, s. 1-5, nr 13-14, s. 12-27; red., 
Rady notarialne w kadencji 1939-1940, PN, 1939, nr 11-14, s. 8-9; red., Walne zgromadzenia izb 
notarialnych, PN, 1939, nr 11-14, s. 55-65.

127 M.in. Uchwala Rady Notarialnej m> Warszawie w sprawie stosowania taksy, PN, 1934, nr 4, s. 6; 
Uchwala Rady Notarialnej w Katowicach w sprawie należności taryfowych, ibidem, s. 6-7; Z opinii 
prawnych Rady Notarialnej w Krakowie, PN, 1934, nr 12, s. 15-16; Opinia Rady Notarialnej w Krakowie 
w sprawie wykładni postanowienia art. 12 § 3 pr. o not., PN, 1938, nr 6, s. 11-12.

121 W.N., O współdziałaniu izb notarialnych, PN, 1934, nr 4, s. 2-3; W. Natanson, Pięć lat (1934- 
1938) współdziałania Rad Notarialnych, PN, 1939, nr 1, s. 6-10; red., Pierwsze pięciolecie współ
działania międzyizbowego rad notarialnych, PN, 1939, nr 9-10, s. 9-16.

129 M.in. red., Równoczesność urzędowania notariusza i zastępcy, PN, 1938, nr 6, s. 12-13; red., 
Pierwsze pięciolecie..., s. 9-16.

Analiza literatury międzywojennej skłania do wniosku, iż problemy funkcjonowania 
notariatu interesowały w zasadzie tylko środowisko notariuszy. Niezbyt często po 
1934 roku zabierali głos przedstawiciele uniwersyteckiej nauki prawa, choć jednocześnie 
zauważyć należy podjęcie współpracy samorządu notarialnego z uniwersytetami w Krako
wie i Lwowie dla wprowadzenia nauki o notariacie, jako przedmiotu studiów uniwersytec
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kich. Wykłady, a także seminaria i ćwiczenia, prowadził od 1930 roku na Uniwersytecie 
Jana Kazimierza we Lwowie M. Allerhand, zaś w Krakowie od 1934 roku S. Gołąb .

Środowiskiem najwnikliwiej obserwującym przekształcenia notariatu polskiego w całym 
okresie dwudziestolecia międzywojennego byli adwokaci. Zainteresowanie to nie osłabło 
także po wejściu w życie rozporządzenia z 1933 roku. Zagadnieniami wywołującymi żywą 
dyskusję były, jak wyżej wspomniano, zwłaszcza problemy związane z zakresem przymusu 
notarialnego. Postępująca pauperyzacja adwokatury skłaniała do wysuwania coraz bardziej 
radykalnych postulatów. Domagano się m.in. ograniczenia lub nawet zniesienia istniejącego 
przymusu notarialnego, podziału wynagrodzenia między adwokatem a notariuszem, w wy
padku aktów zredagowanych przez adwokatów, wysuwano nawet żądania upaństwowienia 
notariatu . Kolejną falę publikacji przyniosły prace nad nowelizacją prawa o adwo
katurze130 131 132.

130 Red., Nauka o notariacie jako przedmiot studiów akademickich, PN, 1934, nr 4, s. 137; T.K., 
Zakończenie ćwiczeń na Uniwersytecie Jagiellońskim, ibidem', M. Allerhand, Wykłady o notariacie na 
Uniwersytecie Lwowskim, PN, 1934, nr 7, s. 164; A. Oleszko, op.cit., s. 17-19.

131 M.in. W.D. Paszkowski, Projekty aktów notarialnych i taksa notarialna, PN, 1934, nr 24, s. 3-5; 
A. Glasner, Redagowanie aktów a taryfa ustawowa, „Głos Adwokatów”, 1935, nr 5, s. 324-328; 
K. Kraushar, Postulat zmiany taksy notarialnej od aktów redagowanych przez adwokatów, „Palestra”, 
1935, s. 62-64; idem, Jeszcze w sprawie taksy notarialnej od projektów aktów redagowanych przez 
adwokatów, ibidem, s. 148; Memoriał Rady Adwokackiej we Lwowie w sprawie postulatów palestry, 
„Palestra”, 1936, s. 644-647; M. Buczkowski, O upaństwowienie notariatu i zniesienie instytucji 
komorników, „Nowa Palestra”, 1936, nr 4, s. 146-152.

132 M.in. red., Notariat a reforma adwokatury, PN, 1935, nr 9, s. 21; L. Peiper, W przedmiocie reformy 
ustroju adwokatury, „Głos Adwokatów”, 1935, nr3, s. 62-65; W. Dorożyński, Reforma ustroju czy 
materialna odbudowa adwokatury, „Głos Adwokatów”, 1935, nr 4, s. 123-126; L. Geldwerth, Wolność 
i niezawisłość adwokatury a projekt nowelizacji prawa o ustroju adwokatury, „Głos Adwokatów”, 1936, 
nr 9-10, s. 261-264; K. Kraushar, Sprawa reformy ustroju adwokatury, „Palestra”, 1938, s. 174; red., 
Ostatnie dane z sesji parlamentarnej. Prawo o ustroju adwokatury, PN, 1938, nr 7-8, s. 150.

Wymienione wyżej najważniejsze prace, poświęcone zróżnicowanym zagadnieniom 
działania notariuszy, nie wyczerpują całej literatury międzywojennej. Lista wszystkich 
tytułów imponować może swymi rozmiarami. Należy jednak pamiętać, iż większość z nich 
stanowiły opracowania drobne i bardzo drobne, o zróżnicowanym poziomie merytorycz
nym, często wbrew imponującym tytułom bardzo pobieżne. Odbijały się w nich najważniej
sze problemy, nurtujące środowisko notariuszy, stąd w wielu wypadkach pozbawione były 
niezbędnej bezstronności oceny i nacechowane subiektywizmem. Niekiedy publicystyczny 
charakter dominował nad rzeczową analizą. Choć stanowią cenne źródło, ukazujące wyraź
nie oczekiwania, dążenia, a często codzienne kłopoty notariatu, nie wypełniają luki w za
kresie badań nad jego historią. Prac o szerszym zakresie, solidniejszej podstawie źródłowej 
nie było natomiast zbyt wiele.

Przedstawiony wyżej przegląd ważniejszych prac poświęconych notariatowi w okresie 
międzywojennym wskazuje, że wobec niewielkiego - choć ostatnio stale rosnącego - zain
teresowania historią notariatu Drugiej Rzeczypospolitej, wciąż oczekuje on na pełne, mo
nograficzne opracowanie swych dziejów, oparte na szerokiej bazie źródłowej. Pomijanie 
w dotychczasowych badaniach wielu wskazanych wyżej problemów powoduje, że wiedza 
zarówno na temat jego ustroju, jak też rzeczywistego działania wciąż jest ograniczona. 
Szczególnie widoczna luka obejmuje długi okres 1918-1933, mimo jego wagi dla dalszych 
dziejów instytucji. Dla uzyskania pełnego obrazu instytucji, konieczne jest także przedsta
wienie tworzących ją ludzi. W wypadku polskiego notariatu ich rola była szczególnie zna
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cząca, bez takich postaci, jak: m.in. J. Glass, M. Kurman, S. Landau, B. Okołowicz, 
T. Starzewski, S. Stein, Z. Hubner i wielu innych droga do ogólnopolskiego prawa notarial
nego zapewne jeszcze wydłużyłaby się.

4. ŹRÓDŁA

Rzetelna monografia nie może pominąć jako swej podstawy bazy źródłowej. 
W wypadku notariatu znaczną jej część stanowią liczne źródła drukowane. Oprócz ustawo
dawstwa, zarówno odziedziczonego po zaborcach, jak i polskich aktów prawnych, zmie
niających i w pewnym stopniu ujednolicających zastany w chwili odzyskania niepodległości 
stan prawny w zakresie ustroju notariatu, w niniejszej pracy wykorzystano liczne inne usta
wy, rozporządzenia i zarządzenia, zarówno adresowane bezpośrednio, jak też pośrednio do 
notariuszy i ich działalności. Analiza ustawodawstwa objęła także całość wydanych do 
prawa o notariacie z 1933 roku przepisów wykonawczych, dotychczas nieomówionych 
w literaturze. Wśród źródeł drukowanych duże znaczenie miały liczne okólniki ministerial
ne, publikowane w „Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości” w całym okre
sie międzywojennym. Cennym materiałem, również wcześniej niewykorzystanym, okazało 
się orzecznictwo sądowe, zarówno Sądu Najwyższego i Najwyższego Trybunału Admini
stracyjnego, dotyczące spraw notarialnych, ogłaszane m.in. w „Orzecznictwie sądów pol
skich”, „Orzecznictwie Sądów Najwyższych w sprawach podatkowych i administracyj
nych”, czy „Zbiorze wyroków Najwyższego Trybunału Administracyjnego”. Podobne zna
czenie miały wykorzystane w pracy orzeczenia sądów apelacyjnych, często publikowane 
w czasopismach prawniczych w całym okresie międzywojennym. Interesujących informacji 
dostarczyły również sprawozdania stenograficzne z posiedzeń sejmu i senatu, zwłaszcza 
tych, które obejmowały dyskusję nad budżetem Ministerstwa Sprawiedliwości, podczas 
których przedstawiano szereg ważnych dla notariatu opinii i stwierdzeń. Danych statystycz
nych o działalności notariuszy w poszczególnych latach i częściach kraju dostarczyły mate
riały zgromadzone w Archiwum Państwowym w Krakowie, a jako uzupełnienie posłużyły 
kolejne „Roczniki Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej”

Szczególne znaczenie wśród drukowanych źródeł zajmują te, które dokumentują dzia
łalność samorządu, a w okresie do końca 1933 roku także stowarzyszeń i zrzeszeń notariu
szy. Sprawozdania z posiedzeń organów uchwałodawczych oraz wykonawczych publiko
wane były od początku istnienia „Przeglądu Notarialnego”. Wśród drukowanych w nim 
źródeł znajduje się także większość najistotniejszych okólników rad notarialnych z okresu 
1934-1939, relacjonowano przebieg kolejnych Konferencji Prezesów i Wiceprezesów oraz 
publikowano ich uchwały. „Przegląd Notarialny”, dzięki świadomej akcji, stał się od po
czątku w dużym stopniu pismem nie tylko o cennej roli informującej, lecz także wręcz 
organem promulgacyjnym samorządu, co oficjalnie potwierdzono w 1934 roku. Choć do
kumentacja w nim zawarta obrazuje w pełni i bardzo szczegółowo praktyczne działanie 
notariatu, nie zwalnia to autora całkowicie z obowiązku sięgnięcia do innych źródeł, w tym 
zwłaszcza archiwalnych. *

133 Od 1930 r. wydawnictwo zmieniło nazwę na Mały Rocznik Statystyki.
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Dla badaczy dziejów wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony i pomocy prawnej 
w okresie Drugiej Rzeczypospolitej istotnym problemem okazuje się często brak źródeł 
archiwalnych, zniszczonych lub utraconych podczas 11 wojny światowej, często wciąż nie
dostępnych. Choć straty te dotknęły w dużym stopniu również archiwalia notarialne, m.in. 
archiwum Izby Notarialnej w Warszawie zniszczone w znacznym stopniu podczas powsta
nia warszawskiego, obfitość zachowanego materiału zmusiła autorkę do jego ogranicze
nia134 135. Bogaty, obejmujący ponad 20 metrów bieżących zespół akt krakowskiego notariatu 
w Archiwum Państwowym w Krakowie okazał się niezwykle cennym źródłem dokumentu
jącym szczegółowo nie tylko działalność tutejszego samorządu oraz notariuszy, lecz zawie
rającym również ważne akty dotyczące pozostałych terenów. W zasobach znajdują się także 
cenne dokumenty współpracy całego małopolskiego samorządu notarialnego, zwłaszcza 
w okresie przed unifikacją, pozwalające na dokładne prześledzenie praktycznego funkcjo
nowania wszystkich izb małopolskich (Kraków, Lwów, Przemyśl) do końca 1933 roku. 
Oprócz okólników i uchwał organów krakowskich z tego okresu zachowały się odpowied
nie akty pozostałych izb i kolegiów, dokumentujące ich własną działalność. Współpraca 
z warszawskim Zrzeszeniem Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych przyniosła ożywioną 
korespondencję, zawierającą odpisy uchwał, statutu zrzeszenia, relacjonującą zmiany we 
władzach, działalność Delegacji Notariatu i Hipoteki. W zespole akt znajdują się także 
protokoły obrad Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych oraz Sekretariatu 
Międzyizbowego, a także odpisy licznych okólników, komunikatów, sprawozdań i innych 
materiałów pozostałych rad notarialnych z okresu 1934-1939. Źródła te uzupełniają mate
riały drukowane w „Przeglądzie Notarialnym” i pozwalają na pełną charakterystykę działal
ności samorządu w okresie międzywojennym.

134 O stratach wojennych m.in. warszawskiej izby Z. Hubner, Izba Notarialna-Warszawa, PN, 1947, 
1.1, z. 2-3, s. 241-246.

135 Na potrzebę powstania takich monografii wskazują pierwsze próby ukazywania historii izb 
notarialnych, por. J. Florkowski, J. Rzączyński, Historia Izby Notarialnej w Lublinie, „Rejent”, 2001, nr 5, 
s. 13-25.

Ramy zakreślone dla niniejszego opracowania, będącego próbą ukazania oblicza całego 
notariatu polskiego, nie pozwoliły na wykorzystanie wszystkich interesujących źródeł ar
chiwalnych i zmusiły autorkę do ich selekcji. Wykraczająca poza plan badawczy, pogłębio
na charakterystyka poszczególnych ośrodków mogłaby stać się przedmiotem osobnych 
opracowań, opierając się na zachowanych materiałach, działających w Drugiej Rzeczypo
spolitej izb i rad notarialnych

Jak wyżej wspomniano, praca nie została ograniczona do samych tylko zagadnień 
ustrojowych i organizacyjnych, które - choć bardzo ważne - nie mogłyby zobrazować 
w pełni dziejów notariatu polskiego w okresie międzywojennym. Ograniczona 
z konieczności charakterystyka notariatu na ziemiach polskich pod zaborami, stanowi, 
zdaniem autorki, niezbędne wprowadzenie do omawianych w dalszej części pracy zagad
nień. Podstawowe zagadnienia ustrojowe i organizacyjne posłużyły jako ramy do analizy 
sytuacji notariuszy Drugiej Rzeczypospolitej w okresie przed unifikacją oraz po niej. Uka
zanie różnic w zakresie czynności notariuszy wymagało także sięgnięcia do obowiązujących 
wówczas przepisów prawa cywilnego materialnego, choć zagadnienie to - z uwagi na jego 
złożoność wykraczającą znacznie poza opracowanie poświęcone dziejom notariatu - nie 
zostało szerzej rozwinięte. W konstrukcji pracy nie można było pominąć kryterium chro
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nologicznego, wobec przełomowej cezury wyznaczonej opublikowaniem, a następnie 
wprowadzeniem w życie jednolitego prawa o notariacie. Analiza okresu do końca 
1933 roku musiała uwzględnić także istotne kryterium geograficzne, jako konsekwencję 
obowiązywania w obrębie dawnych zaborów dotychczasowego prawa.





Rozdział II

NOTARIAT NA ZIEMIACH POLSKICH 
POD ZABORAMI

1. NOTARIAT KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO I KRÓLESTWA 
POLSKIEGO

Dziejów notariatu polskiego na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego w latach 1918— 
1933 nie można omówić i zrozumieć w należytym stopniu bez krótkiego rysu historycznego 
instytucji na tych terenach. Jest on uzasadniony tym bardziej, że stan dotychczasowych 
badań nad notariatem w XIX wieku i na początku XX wieku nie jest dostateczny1.

1 Por. wyżej, stan badań nad notariatem.
2 W. Sobociński, Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964, s. 254-255; 

6 czerwca 1807 r. uregulowano w 97 paragrafach postępowanie w sprawach urządzeń aktowych, 
A. Heylman, Historia organizacji sądownictwa w Królestwie Polskim, 1.1, Warszawa 1861, s. 155.

Brak zaufania widoczny by) nawet wśród najbliższych współpracowników ministra sprawiedliwości, 
F. Lubieńskiego, który wspominał, że jeden z jego doradców, Dmochowski, krytykując notariat, oprócz 
wielu naukowych uwag przedkładał niebezpieczeństwo z notaryuszów, tranzakcyj przed nimi robionych. 
Tłomaczyłem się, że co dotyczę najpotrzebniejszych dla wiadomości ogółu dziel prawnych,

Tradycje notariatu na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego, a przede wszystkim daw
nego Królestwa Polskiego, były bardzo duże, sięgające czasów Księstwa Warszawskiego. 
Wówczas, w 1808 roku, wprowadzona została na tych terenach francuska organizacja nota
riatu, zawarta w ustawie notarialnej z 25 ventôse (16 marca) 1803 roku, obowiązująca do 
chwili wprowadzenia w 1875 roku nieco zmodyfikowanej dla tych ziem rosyjskiej ustawy 
notarialnej z 1866 roku. Ta ostatnia, stosowana już wcześniej w wersji podstawowej na 
pozostałych terenach dawnego zaboru rosyjskiego (ziemie zabużańskie), obowiązywała 
w dzielnicach centralnych i wschodnich do chwili wejścia w życie ogólnopolskiego prawa 
o notariacie z 1933 roku.

Wprowadzenie w Księstwie Warszawskim publicznego notariatu poprzedzone zostało 
wydaniem w 1807 roku, jeszcze w okresie Komisji Rządzącej, przepisów normujących 
postępowanie w działaniach dobrowolnego sądownictwa. Jednocześnie w powiatach po
wołano jako organy pomocnicze sądów ziemiańskich pisarzy aktowych, upoważnionych do 
samodzielnego działania w drobniejszych sprawach .

Po wejściu w życie Kodeksu Napoleona instytucja notariatu stała się w Księstwie ko
nieczna, wobec przewidzianego w nim dla wielu czynności prawnych wymogu sporządzania 
ich w formie urzędowej. Początkowo jednak stosunek do nowej instytucji był nieufny1 2 3. 
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13 maja 1808 roku, mocą, instrukcji ministerialnej, wprowadzona została w Księstwie nowa 
organizacja sądownictwa . 23 maja 1808 roku wydana została kolejna instrukcja, nakazują
ca, by postępowanie w interessach aktowych, czyli tak zwanych actis bonae voluntatis 
prowadzone było zupełnie podług przepisów Napoleona . Oznaczało to wprowadzenie na 
terenie Księstwa Warszawskiego francuskiej ustawy notarialnej z 16 marca (25 vetnose) 
1803 roku . Wymienione przepisy, uzupełnione dekretem o taksie dla notariuszy 
z 14 marca 1809 roku, stanowiły podstawę prawną działania notariatu w Księstwie .

System francuski notariatu, opierający się na oddzieleniu jurysdykcji spornej od dobro
wolnej, przyznawał notariuszom szeroki zakres działania, zaś aktom notarialnym klauzulę 
wykonalności. W uzasadnieniu ustawy z 1803 roku zwracano uwagę na potrzebę stworzenia 
instytucji złożonej z bezstronnych urzędników, którzy by sporządzali czynności dobrej 
woli, przedstawiając osobom przyjmującym w nich udział całą szerokość zobowiązań jakie 
biorą na siebie, spisując je z jasnością i nadając im charakter urzędowych, oraz moc wyro
ku w ostatniej wydanego instancji .

Zgodnie z art. 1 ustawy notariusze byli urzędnikami publicznymi, ustanowionymi do 
przyjmowania aktów i kontraktów, którym strony chciały lub musiały nadać cechę taką, jak 
aktom publicznym, a także do zapewnienia ich daty, przechowywania, wydawania z nich 
wyciągów głównych i wypisów. Organizacja sądownictwa cywilnego z 1808 roku przewi
dywała ustanowienie przy każdym sądzie pokoju po dwóch notariuszy, nazywanych pisa
rzami aktowymi, a oprócz tego odpowiednią ich liczby - dostosowaną do liczby ludności 
w miastach stołecznych i innych miastach ludniejszych . Zgodnie z francuską ustawą nota
rialną w miastach o liczbie ludności większej niż sto tysięcy przypadać powinien jeden 
notariusz na sześć tysięcy mieszkańców, w pozostałych miejscowościach od dwóch do 
pięciu notariuszy w każdym okręgu sądu pokoju .

Choć organizacja sądownictwa z 1808 roku nie przewidywała ustanawiania pisarzy ak
towych przy sądzie apelacyjnym, to już w tym samym roku powołano dwóch takich notariu
szy - J.W. Bandtkiego oraz W. Majewskiego, uprawnionych do wykonywania czynności na

przelłomaczone są na język polski i do sądów rozesłane, obszerne instrukcje dla notaryuszów, wydane 
z ministerium, powinny oświecać strony przystępujące do tranzakcyj (...), W. Chomętowski, Pamiętnik 
Feliksa hrabiego Łubieńskiego Ministra Sprawiedliwości, wyd. II, Warszawa 1890, s. 194.

4 O szczegółach organizowania sądownictwa w Księstwie przez ministra sprawiedliwości 
Łubieńskiego m.in. W. Sobociński, Sądownictwo Księstwa Warszawskiego a problem kasacji. Pierwsze 
pomysły i zaczątki organizacji kasacyjnej, CPH, 1982, z. 2, s. 161 i n.; idem. Prokuratura Sądu 
Kasacyjnego w Księstwie Warszawskim, s. 22 i n. oraz Historia ustroju i prawa..., s. 241; A. Rosner, Stare 
i nowe w organizacji i działalności sądów pokoju w Księstwie Warszawskim, CPH, 1994, z. 1-2, s. 70.

Przepisy tyczące się organizacji oraz attrybucji władz sądowych i osób do składu sądownictwa 
należących [w:] S. Zawadzki, Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim, Warszawa 1863, t. III, 
s. 353; A. Heylman, Historia organizacji sądownictwa..., s. 156.

6 Tłumaczenie polskie pt. Organizacya notaryuszów, Warszawa 1808; tekst opublikował także 
S. Zawadzki Prawo cywilne..., Warszawa 1860, t. II, s. 859 i n. pt. Organizacya notarjatu (dalej: 
Organizacja notariatu).

7 Dekret dotyczący taksy dla notariuszów, Warszawa 14 marca 1809 r., Dziennik Praw Księstwa 
Warszawskiego (dalej: Dz. Pr.), 1.1, nr 9, s. 213-217.

Cyt. za A. Niemirowski, Przegląd ustaw notaryalnych obowiązuiących obecnie w Europie, 
'N wstawi 1880, s. 3.

9 Art. 42 organizacji sądownictwa cywilnego z 13 maja 1808 r., S. Zawadzki, Prawo cywilne..., t. III, 
s. 339.

10 Art. 51 organizacji notariatu.
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terenie całego kraju, i nazywanych notariuszami Księstwa". Notariuszy działających 
w okręgu sądu pokoju nazywano powiatowymi, zaś w okręgu trybunału cywilnego 
I instancji departamentowymi. Zgodnie z dekretem królewskim z 1809 roku o stopniowaniu 
w wydziale sprawiedliwości, od kandydatów na pisarzy aktowych wymagano fachowego, 
prawniczego przygotowania: ukończenia kursu prawa, aplikacji w kancelarii notarialnej, 
a także złożenia tzw. egzaminu asesorskiego . Wszystkich notariuszy mianował od 1810 
roku król na wniosek ministra sprawiedliwości .

Nie udało się stworzyć izb notarialnych, nazywanych dozorczymi, mimo iż ich powoła
nie przewidywał F. Łubieński, planujący oddanie im nadzoru nad pisarzami aktowymi* 12 13 14 15 16 17 18. 
Poddani zostali w związku z tym władzy dyscyplinarnej trybunałów cywilnych (a notariusze 
Księstwa - sądu apelacyjnego).

A. Heylman, Historia organizacji sądownictwa..., s. 157; W. Sobociński, Historia ustroju 
i prawa..., s. 255.

12 Dekret z dnia 11 lipca 1809 r. o stopniowaniu w Wydziale Sprawiedliwości, Dziennik Praw I, s. 298 
i n.

13 Art. 1 pkt 7 dekretu z dnia 4 sierpnia 1810 r., tekst dekretu: W. Bartel, J. Kosim, W. Rostocki, 
Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego, t. II, Warszawa 1964, s. 192-193.

H(...) zamiarem także moim jest (...) utworzyć izbę notaryuszów, która ma czuwać nad wszystkiemi 
notaryuszami, W. Chomętowski, op.cit., s. 194; A. Heylman, op.cit., s. 156; nietrafnie o istnieniu 
w Księstwie Warszawskim samorządu notarialnego T. Grąjner, Wpływ projektów ustawy notarialnej 
powstałych w Drugiej Rzeczypospolitej na ostateczny kształt prawa o notariacie z 1933 r., „Rejent”, 1999, 
nr 6-7, s.198.

15 W. Sobociński, Historia ustroju i prawa Księstwa..., s. 256.
16 S. Muczkowski, Austriacka ustawa notaryalna z dnia 25 lipca 1871 r. historycznie i porównawczo 

objaśniona, Kraków 1887, s. 382.
17 S. Zawadzki, Prawo cywilne..., t. II, s. 19-20, 128-129, 859-860.
18 Op.cit., s. 861.

Od chwili wprowadzenia w Księstwie Warszawskim francuskiej hipoteki funkcje nota
riuszy (powiatowych i departamentowych) oraz konserwatorów hipotek (powiatowych 
i departamentowych) uległy faktycznej kumulacji w jednej osobie . O rzetelności i ścisłym 
trzymaniu się litery prawa przez notariuszy z czasów Księstwa świadczy anegdota 
o J.W. Bandtkie, który jako notariusz zażądał od znanego mu osobiście księcia 
J. Poniatowskiego przedstawienia zgodnie z prawem dwóch świadków potwierdzających 
jego tożsamość .

Ustalona w czasach Księstwa Warszawskiego organizacja notariatu utrzymana została 
także w Królestwie Polskim. Wprowadzono do niej jednak pewne zmiany. Ustawa hipo
teczna z 1818 roku oraz instrukcja hipoteczna z 1819 roku nadały notariuszom w miastach, 
w których znajdowały się trybunały cywilne tytuł rejentów kancelarii ziemiańskich. Ustawa 
hipoteczna z 1825 roku oraz instrukcja Komisji Rządowej Sprawiedliwości z 1825 roku 
zlikwidowały urzędy notariuszy powiatowych, wprowadzając w ich miejsce rejentów po
wiatowych (okręgowych) . Zmiany doprowadziły do powstania dwóch, zróżnicowanych co 
do zakresu kompetencji i właściwości terytorialnej rodzajów notariuszy: pisarzy aktowych 
oraz rejentów, ci ostatni dzielili się na rejentów kancelarii ziemiańskich oraz rejentów okrę
gowych. Pisarze aktowi sporządzać mogli czynności w całym kraju, rejenci kancelarii zie
miańskich w obrębie działalności trybunałów, przy^których zostali ustanowieni, zaś rejenci 
okręgowi tylko we właściwym okręgu sądu pokoju 8.
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Przepisy o organizacji notariatu uzupełniane były także licznymi postanowieniami na
miestnika oraz instrukcjami Komisji Rządowej Sprawiedliwości Królestwa Polskiego . 
Dawni konserwatorzy hipotek stali się pisarzami kancelarii hipotecznych ziemiańskich oraz 
pisarzami hipotek powiatowych. Zmiany oznaczały praktyczne poszerzenie zakresu działa
nia rejentów, obok czynności wynikających z ustawy notarialnej przekazano im także czyn
ności określone w prawie hipotecznym.

W pewnym stopniu notariusze powiązani zostali z organizacją hipoteki. Wydziały hi
poteczne, utworzone w trybunałach cywilnych składały się od tej pory z prezesa trybunału, 
jednego lub dwóch sędziów oraz wyposażonego także w głos stanowczy pisarza kancelarii 
ziemiańskiej (art. 29 prawa hipotecznego z 1818 roku); w sądach pokoju w składzie znaj
dowali się podsędek, pisarz oraz podpisarz (art. 7 instrukcji hipotecznej z 1825 roku). Akty 
i wnioski hipoteczne zyskiwały znamię wiary publicznej dopiero po rozpatrzeniu i zatwier
dzeniu ich przez zwierzchność hipoteczną. Z kolei, w skład kancelarii ziemiańskiej wcho
dzili rejenci oraz jej pisarz, kancelarię okręgową (powiatową) tworzyli rejent okręgowy 
(powiatowy) i pisarz hipoteczny. Przy niemożności utworzenia takiego składu wydziału 
mógł wejść do niego miejscowy rejent, a w pewnych wypadkach adwokat . W praktyce 
kancelarie powiatowe nie wyodrębniły się, jako że funkcje pisarzy hipotek powiatowych 
pełnili pisarze sądów pokoju, którym wszakże zabroniono używania tytułu pisarza hipo
tecznego . Pisarze hipoteczni stali się od tej pory grupą ściśle z notariuszami powiązaną 
wspólnym w znacznej części interesem zawodowym, zakresem czynności, co znalazło 
w okresie późniejszym odzwierciedlenie w utworzeniu na terenie dawnego zaboru rosyj
skiego próżnej organizacji zawodowej jaką było Zrzeszenie Notariuszów i Pisarzy Hipo
tecznych .

Choć niezmienione pozostały wymogi kwalifikacyjne, w praktyce nie zawsze przestrze
gano zasady składania odpowiednich egzaminów, jako warunku uzyskania nominacji do 
pracy w wymiarze sprawiedliwości . Postanowieniem Rady Administracyjnej z 23 XII/4 I 
1835/36 roku wprowadzony został dodatkowy, obowiązujący także notariuszy, wymóg 
znajomości języka rosyjskiego . Choć zdarzały się wypadki ustępowania notariuszy na 
rzecz synów, zatwierdzanych na przejmowanym stanowisku przez Komisję Rządową Spra
wiedliwości, to uważano je za wyjątki od reguły, a nie za uznawanie w takich wypadkach 
zasady dziedziczności kancelarii notarialnych .

W zakresie nominacji notariuszy, jak i pozostałych funkcjonariuszy i urzędników wy
miaru sprawiedliwości obowiązywały początkowo zasady z czasów Księstwa Warszawskie
go. Prawo hipoteczne z 1818 roku przewidywało mianowanie zarówno pisarzy hipotecz
nych, jak i rejentów przez Rady Wojewódzkie spośród osób, które posiadały zaświadczenie 
Komisji Rządowej Sprawiedliwości o posiadaniu wymaganych prawem kwalifikacji. Posta- * * * * * * * 

19 Op.cit., s. 859 i n.
Rozporządzenie Komisji Rządowej Sprawiedliwości nr 6037 z dnia 12/24 czerwca 1844, ibidem.
A. Korobowicz, Sądownictwo w Królestwie Polskim (1815-1863) [w:] Historia państwa i prawa 

Polsla, t. III, Od rozbiorów do uwłaszczenia pod red. J. Bardacha i M. Senkowskiej-Gluck, s. 491; 
rozporządzenie Komisji Rządowej Sprawiedliwości nr 14184 z dnia 9/21 września 1848 r., S. Zawadzki, 
op.cit., s. 128.

* 22
Por. rozdział Samorząd notarialny. Organizacje i stowarzyszenia (1918-1933).
W. Witkowski, Komisja Rządowa Sprawiedliwości w Królestwie Polskim 1815-1876, Lublin 1986, 

s. 180-185.
24 Op.cit., s. 185-186.
25 rA. Niemirowski, Wykład notaryatu dziejowy i porównawczy, Warszawa 1876, s. 14.
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nowieniem namiestnika z 1818 roku prawo mianowania m.in. notariuszy i konserwatorów 
hipotek powiatowych przekazane zostało Komisji Rządowej Sprawiedliwości, a po zniesie
niu Rad Wojewódzkich także rejentów kancelarii ziemiańskiej i ich pisarzy . Przepisy 
ustawy hipotecznej z 1818 roku utrzymały zasadę dożywotniego mianowania rejentów, 
wynikającą z ordynacji notarialnej, rozszerzając ją także na pisarzy hipotecznych (art. 29).

Prawo hipoteczne powtórzyło - stosowaną od tej pory również do pisarzy hipotecznych 
- zasadę składania przez notariuszy kaucji. Jej wysokość ustalona została w sposób zróżni
cowany zależnie od rangi rejenta .

Także w Królestwie Polskim nie obowiązywały przepisy o izbach dozorczych. Nadzór 
nad działalnością notariuszy należał do właściwych trybunałów cywilnych, a realizowany 
był zwłaszcza przez ich prezesów oraz sędziów przewodniczących wydziałom hipotecz
nym26 27 28 29 30. Praca rejentów i funkcjonowanie kancelarii hipotecznych miały być, zgodnie 
z poleceniem Komisji Rządowej Sprawiedliwości, często i stale kontrolowane, wobec zda
rzających się wśród nich wypadków nieprawidłowego wykonywania obowiązków . Nie
prawidłowości owe w niektórych wypadkach musiały być poważne, skoro zdarzały się 
postępowania dyscyplinarne, zakończone pozbawieniem urzędu . W 1845 roku Komisja 
Rządowa Sprawiedliwości rozpatrywała projekt organizacji notarialnych rad nadzor
czych31 32 33. Miały być one utworzone przy każdym trybunale cywilnym I instancji w składzie 
sędziego trybunału jako przewodniczącego, pisarza kancelarii ziemiańskiej oraz dwóch 
rejentów, zaś w Warszawie, oprócz sędziego trybunału do rady miało wchodzić trzech 
pisarzy aktowych lub rejentów oraz pisarz kancelarii ziemskiej. Członków rad mianować 
miała Komisja Rządowa Sprawiedliwości. O nieprzyjęciu projektu zadecydowały zapewne 
względy polityczne i trudności organizacyjne .

26 S. Zawadzki, op.cit., s. 19; więcej na temat uprawnień Komisji W. Witkowski, op.cit., s. 175 i n.
27 Np. od 1825 r. kaucję rejentów gubemialnych określono w wysokości 1500 rubli w formie 

gotówkowej lub zabezpieczenia na własnym majątku albo w papierach publicznych, S. Zawadzki, op.cit., 
s. 898-890, tam również teksty postanowień namiestnika i rozporządzeń Komisji Rządowej 
Sprawiedliwości.

28 S. Zawadzki, op.cit., s. 905-907.
29 W. Witkowski, op.cit., s. 228, 265.
30 Np. w 1817 r. usunięto 2 notariuszy, w kolejnym jednego, w 1819 r. trzech, W. Witkowski, op.cit., 

s. 212-213.
31 H. Drzewiecki, O izbach notarialnych, Warszawa 1927, s. 12 i n. przytacza całość projektu.
32 Op.cit., s. 8-9.
33 Tekst ustawy rosyjski oraz polski: Ustawy sądowe obowiązujące w guberniach Królestwa 

Polskiego, 1.1, Organizacya sądowa i ustawa notarjalna, Petersburg 1875.

2. ROSYJSKA ORGANIZACJA NOTARIATU

Nowe zasady organizacji notariatu wprowadzone zostały na moc^ obowiązującej na 
ziemiach Królestwa Polskiego od 1876 roku ustawy notarialnej z 1866 . Rosyjska ordyna
cja w wersji obowiązującej w pozostałych częściach imperium wprowadzała nową klasyfi
kację notariuszy, dzielących się na notariuszy („zwykłych”) i starszych notariuszy, urzędu
jących przy archiwach notarialnych.
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Odrębność organizacji notariatu w guberniach warszawskiego okręgu sądowego pole
gała na powierzeniu czynności notarialnych tylko notariuszom, urzędującym przy kancela
riach hipotecznych sądów okręgowych oraz sądów pokoju. Nie utworzono natomiast urzędu 
starszego notariusza (art. 219), co stanowiło konsekwencję pozostawienia dotychczasowych 
urządzeń hipotecznych . Urzędy notariuszy miały być stworzone w miastach stołecznych, 
gubemialnych i powiatowych, a w razie potrzeby także poza nimi. W miejscowościach, 
w których urząd notariusza nie był przewidziany, lub nie został obsadzony, obowiązki peł
nić mieli sędziowie pokoju oraz sądy gminne. Przyznano im prawo do zaświadczania ak
tów, dotyczących transakcji nieprzekraczających pięciuset rubli, pełnomocnictw, określo
nych w art. 248 procedury cywilnej oraz układów pojednawczych, podań i zapisów na sąd 
polubowny, wymienionych w art. 1359, 1361, 1374 procedury cywilnej. Wyraźnie wyłą
czona została jednak możliwość zaświadczania aktów dotyczących przejścia lub ogranicze
nia własności nieruchomości, stanu cywilnego, kontraktów majątkowych małżeńskich, 
testamentów, które zastrzeżono dla notariuszy (art. 221). Nowe zasady organizacji notariatu 
na tych terenach stanowiły krok wstecz w porównaniu z utrwalonymi już w tradycji Księ
stwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego podstawami jego działania. Notariatowi udało 
się jednak zachować na tych terenach odrębność i swoisty, polski charakter m.in. dzięki 
powiązaniu z organizacją hipoteki, której zasady nie uległy po 1876 roku istotnym zmia
nom. Na pozostałych terenach dawnego zaboru rosyjskiego obowiązywała w wersji pod
stawowej rosyjska ustawa notarialna z 1866 roku, wprowadzona tam już wcześniej. Choć 
przy jej powstawaniu brano pod uwagę wzory francuskie, austriackie i bawarskie, to 
w przeciwieństwie do nich przewidywała znaczny wpływ sądów na działalność notariu
szy .

Istotną zmianą było nadanie notariuszom statusu urzędników państwowych. Zaliczeni 
zostali do VIII klasy urzędów, nie mieli jednak z tego tytułu prawa do rang i emerytur. 
W zakresie korzystania z praw służbowych zrównani zostali z pomocnikami sekretarzy 
sądów okręgowych. Wchodzili w skład sądów okręgowych miejsca swego urzędowania, 
wykonując swe obowiązki pod ich kontrolą. Urzędu notariusza nie można było łączyć 
z pełnieniem obowiązków obrońcy sądowego (art. 19). W zakresie zwalniania ze służby lub 
przenoszenia do innej miejscowości stosowano wobec nich przepisy właściwe dla sędziów, 
co dawało notariuszom stabilizację urzędową .

Notariuszy miał mianować - na wniosek prezesa sądu okręgowego - starszy prezes izby 
sądowej, w warunkach Królestwa Polskiego - warszawskiej Izby Sądowej. Zgodnie 
z nowymi przepisami, można było mianować kandydata, który złożył egzamin przed komi
sją egzaminacyjną, składającą się z prezesa sądu okręgowego, prokuratora i jednego 
z notariuszy, urzędującego przy kancelarii hipotecznej sądu okręgowego. Egzamin obej
mować miał sprawdzenie umiejętności należytego redagowania aktów oraz znajomości 
form postępowania notarialnego i ustaw niezbędnych przy sprawowaniu urzędu (art. 225). 
Oznaczało to istotną zmianę wymagań kwalifikacyjnych: ustawa milczała na temat obo
wiązku ukończenia studiów prawniczych, odbycia aplikacji notarialnej, ograniczając wy
magania formalne do samego egzaminu notarialnego. Negatywne skutki nowych zasad * * * 

34 A. Niemirowski, Przegląd ustaw notaryalnych obowiązujących obecnie w Europie, Warszawa 
1880^s. 27.

S. Plaza, Historia prawa...., cz. 3, s. 731.
Po 25 latach obowiązywania rosyjskiej ustawy notarialnej, w 1901 r., urząd swój pełniła nadal liczna 

grupa mianowanych w 1876 r. notariuszy, A. Korobowicz, Sądownictwo Królestwa Polskiego 1876-1915, 
Lublin 1995, s. 117.
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widoczne były także w pierwszym piętnastoleciu działania notariatu Drugiej Rzeczypospo
litej.

Zgodnie z ustawą, akty notarialne sporządzane miały być w języku rosyjskim, a na żą
danie stron także w języku polskim, przy czym za dokładność przekładu miał odpowiadać 
notariusz, a za oryginał zawsze uznawany powinien być tekst rosyjski (art. 249 ustawy 
notarialnej). Wymóg sporządzania w języku rosyjskim oryginałów dotyczył również aktów 
sporządzanych przez sędziów pokoju lub sądy gminne w miejscowościach, gdzie nie było 
notariusza, lub jego urząd nie był obsadzony (art. 220). Ustawa dopuszczała sporządzanie 
oryginałów aktów w języku używanym przez ludność miejscową, jednak w razie sporu 
sądowego na tle takiego aktu powinien być przedłożony sądowi obok oryginalnego, pol
skojęzycznego aktu, także jego uwierzytelniony przekład na język rosyjski.

Wśród przyznanych przepisami ustawy notarialnej oraz innych ustaw uprawnień należy 
zwrócić uwagę zwłaszcza na te, które wynikały z przepisów polskiego prawa hipotecznego, 
choć obowiązywało tylko na części ziem zaboru rosyjskiego, w Królestwie Polskim. Jesz
cze w 1818 roku sejm uchwalił ustawę hipoteczną, uzupełnioną i zmienioną kolejną ustawą 
z 1825 roku37 *. Polskie ustawy hipoteczne były uzupełniane m.in. powołanymi już wyżej 
instrukcjami Komisji Rządowej Sprawiedliwości z lat 1819, 1825, 1871 .Po wprowadze
niu na teren Królestwa w 1875 roku (z mocą od 1876 roku) rosyjskich ustaw sądowych, 
instytucja hipoteki pozostała nadal niezmieniona, zarówno co do przepisów materialnych, 
proceduralnych, jak i ustrojowych (art. 252 ustawy notarialnej z 1866 roku). Ważną zmianą 
praktyczną było natomiast wprowadzenie na zasadzie art. 241 ustawy notarialnej przymusu 
notarialnego w zakresie przejścia lub ograniczenia prawa własności nieruchomości. Wcze
śniej, zgodnie z art. 1 ustawy hipotecznej z 1818 roku, wszystkie czynności skutkujące 
przeniesieniem własności nieruchomości sporządzane miały być wprawdzie w formie urzę
dowej, czyli przed notariuszem, jednak sankcją za niedochowanie tego warunku była tylko 
niemożność wciągnięcia takiego aktu do ksiąg hipotecznych. Przepis art. 241, nieznany 
rosyjskiej ustawie notarialnej w jej pierwotnej wersji, wprowadzony został w guberni war
szawskiego okręgu sądowego na mocy przepisów wprowadzających, a dopiero później 
wcielony do samej ustawy.

37 Ustawa z dnia 26 kwietnia 1818 r. prawo o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach
i hipotekach, Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. V, s. 295 i n.; ustawa z dnia 13 czerwca 1825 r. prawo 
o przywilejach i hipotekach, ibidem, t. IX, s. 355 i n.

Przy odpowiednich sądach działały zatem nadal wydziały hipoteczne, rozpatrujące 
i wydające decyzje w zakresie wszystkich aktów i wniosków hipotecznych, zatwierdzane 
następnie dla nadania im znamienia wiary publicznej przez zwierzchności hipoteczne. Te 
ostatnie składały się od roku 1876 z dwóch sędziów sądu okręgowego oraz pisarza hipo
tecznego, a w hipotece powiatowej z sędziego pokoju, pisarza hipotecznego, notariusza lub 
adwokata przysięgłego względnie aplikanta sądowego. W kancelariach hipotecznych, pro
wadzonych przez notariuszy i pisarzy hipotecznych przechowywano księgi i akta hipotecz
ne, dokonywano czynności hipotecznych, zwłaszcza w zakresie wpisów zatwierdzonych 
przez zwierzchność hipoteczną. Włączenie notariuszy do składu kancelarii hipotecznej 
stanowiło cechę wyróżniającą polską hipotekę, wynikającą z faktu, że umowy w zasadzie 
powinny być sporządzane bezpośrednio w księgach hipotecznych. Zasada ich nienaruszal
ności pociągała za sobą konieczność urzędowania notariuszy w gmachu archiwum hipo-

8 J. Glass, Zarys prawa hipotecznego w b. Królestwie Polskim, Warszawa-Kraków 1922, s. 3; 
o hipotece Królestwa Polskiego w nowszej literaturze m.in. W. Wójcikiewicz, Prawo hipoteczne 
Królestwa Polskiego, Warszawa-Wroclaw-Kraków 1967.
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39tecznego . Jako członek kancelarii hipotecznej, notariusz wpisywał do księgi hipotecznej 
akty hipoteczne, a w pewnym zakresie współdziałał z pisarzem hipotecznym 
w przyjmowaniu wniosków hipotecznych. W razie urlopu, choroby bądź innej przeszkody 
uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków notariusz i pisarz hipoteczny zastępowali się 
nawzajem w czynnościach kancelarii hipotecznej . Utrzymywanie kancelarii obciążało 
pisarza, on także ponosił odpowiedzialność za jej funkcjonowanie. Pisarze hipoteczni po
bierali za swe czynności niewielką pensję, będąc urzędnikami sądowymi w ścisłym tego 
słowa znaczeniu. Jednocześnie, za sporządzanie wniosków oraz dokonywanie wypisów 
z wykazu pobierali wynagrodzenie określone odrębnymi przepisami .

Utrzymaniu odrębności notariatu służyła także odrębność pomieszczeń kancelarii oraz 
sądów. Zamiar połączenia kancelarii hipotecznych i notarialnych nie powiódł się do końca 
wobec trudności lokalowych sądów, zdarzały się nawet sytuacje, że kancelaria notariusza 
znajdowała się w innej miejscowości niż kancelaria hipoteczna sędziego pokoju .

Mimo wyraźnych tendencji do rusyfikacji wszelkich organów wymiaru sprawiedliwości 
po wprowadzeniu na terenie Królestwa Polskiego rosyjskiej organizacji sądownictwa, nota
riat (podobnie jak adwokatura) pozostał do czasów I wojny światowej instytucją niemal 
w całości polską, a biura i kancelarie notarialne uważane były za swoiste ośrodki polskiej 
propagandy . W roku wprowadzania rosyjskiej organizacji sądowej w warszawskim okrę
gu sądowym działało 221 notariuszy, w tym 64 przy sądach okręgowych, zaś pozostałych 
157 przy sądach pokoju . W 1895 roku kancelarie prowadziło na tych terenach 226 nota
riuszy, z czego najwięcej na terenie guberni warszawskiej (57) . W guberni kaliskiej było 
ich 27, w piotrkowskiej 26, w płockiej 24, w lubelskiej i łomżyńskiej po 18, w suwalskiej 
17, w siedleckiej 14, w radomskiej 13, a w kieleckiej 12 .Ich liczba w następnych latach 
nieznacznie wzrosła do 234 w 1901 roku, w tym 58 działało przy sądach okręgowych, a 176 
przy sędziach pokoju .

Przebieg działań I wojny światowej spowodował konieczność ewakuowania przez wła
dze rosyjskie już od sierpnia 1914 roku sądów z terenu Królestwa Polskiego39 40 41 * 43 44 45 * 47 48 49. W drugim 
etapie ewakuacji, już w 1915 roku, wyjechała m.in. blisko połowa polskich notariuszy 
działających na obszarze sądu okręgowego w Łomży, masowo opuścili swe tereny notariu
sze z sądu okręgowego w Suwałkach, gdzie pozostał tylko jeden z nich. Wyjechało również 
dziewięciu notariuszy siedleckich (trzech pozostało) oraz trzynastu warszawskich. Pozostali 
natomiast notariusze płoccy, większość notariuszy kieleckich oraz radomskich .

39 J. Glass, op.cit., s. 33.
40 Ibidem.
41 Wynikającymi ze stałej w całym okresie podstawy prawnej: postanowienia namiestnika z dnia 

17 sierpnia 1820 r., Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. VII, s. 62 i n., wysokość stawek zmieniona 
m.in. rozporządzeniem Komisji Rządowej Sprawiedliwości nr 739 z dnia 29 grudnia/10 stycznia 
1854/1855 r., S. Zawadzki, op.cil., s. 816-818.

A. Korobowicz, op.cil., s. 116.
43 Op.cit., s. 117.
44 Op.cit., s. 115.
45 *A. Korobowicz, Ewakuacja sądów Królestwa Polskiego i ich losy w czasie pierwszej wojny 

światowej, CPH, 1989, z. 1, s. 90; idem, Sądownictwo..., s. 115.
A. Korobowicz, Sądownictwo..., s. 115-116.

47 Op.cit., s. 116.
A. Korobowicz, Ewakuacja sądów..., s. 94 i n.

49 Op.cit., s. 99 i n.
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M. Kurman w interesujących wspomnieniach z lat wojny opisał problemy jakie napo
tkali Niemcy, usiłujący uruchomić w Warszawie sądy . Między innymi, po bezpośrednich, 
trwających blisko dwa miesiące pertraktacjach z notariuszami i pisarzami hipotecznymi, 
odrzucili oni zdecydowanie propozycję spisywania i sporządzania odpowiednich aktów 
i wpisów w dwóch językach: polskim i niemieckim. Ostatecznie został osiągnięty kompro
mis: akty i wpisy hipoteczne spisywane miały być wyłącznie po polsku, zaś decyzje hipo
teczne w dwóch językach. Mimo to, w uruchomionych od pierwszej połowy listopada 1915 
roku notariacie i hipotece, niektórzy z dawnych rejentów nie chcieli podjąć obowiązków50 51. 
Zmiany w zakresie i organizacji działania notariuszy na terenie okupacji niemieckiej wyni
kały z rozporządzeń generalnego gubernatora z lat 1915 oraz 1916, regulujących sprawy 
hipoteczne52 53 * 55 56 57. Na terenie okupacji austriackiej w całym okresie jej trwania dotychczasowa 
organizacja sądowa w sprawach hipotecznych pozostała bez zmian, na mocy wyraźnego 
przepisu rozporządzenia Naczelnego Wodza armii z dnia 9 maja 1916 roku, poświęconego 
sądownictwu .

50 M. Kurman, Z wojny lat 1914-1921. Przeżycia, wrażenia i rejleksje mieszkańca Warszawy, odbitka 
z rękopisu, Warszawa 1923, s. 102-103.

51 Op.cit., s. 103; po latach M. Kurman, a wraz z nim Zarząd Główny Zrzeszenia Notariuszów 
i Pisarzy Hipotecznych w historii pierwszego dziesięciolecia istnienia Zrzeszenia ujmowali problem nieco 
inaczej, M. Kurman, Zrzeszenie Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych w b. Królestwie Polskim. 
Z pierwszego dziesięciolecia istnienia, PN, 1925, nr 1, s. 108-109.

52 Rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dnia 21 marca 1915 r., Dziennik Rozporządzeń nr 12, 
poz. 11 oraz z dnia 18 listopada 1916 r., Dziennik Rozporządzeń nr 54, poz. 201.

53 Cyt. za J. Glass, op.cit., s. 4.
M M. Kurman, Zrzeszenie Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych..., s. 108-109.
55 Op.cit., s. 109.
56 Ibidem, o działalności Zrzeszenia w Drugiej Rzeczypospolitej por. rozdział Samorząd notarialny. 

Organizacje i stowarzyszenia (1918-1933).
57 J. Glass, Notariat w Austrii, PN, 1933, nr 4, s. 4.

Pertraktacje prowadzone z niemieckimi władzami okupacyjnymi w 1915 roku przynio
sły także inny, ważny rezultat. Nieformalne początkowo spotkania rejentów, zapoczątkowa
ne przez notariuszy z prowincji, których wydarzenia wojenne rzuciły do Warszawy, nabrały 
nowego charakteru i doprowadziły do powstania rzeczywistego zrzeszenia . Wkrótce 
wyłonił się z niego organ reprezentacyjny, zwany Delegacją Koleżeńską, pełniący funkcje 
pogotowia ratunkowego w sprawach notariatu . Dalsze sformalizowanie działalności 
przyniosło przekształcenie się w 1917 roku w stowarzyszenie o nazwie Zrzeszenie Rejentów 
i Pisarr^ Hipotecznych w Królestwie Polskim, zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w War
szawie .

3. WOLNE MIASTO KRAKÓW. NOTARIAT ZABORU 
AUSTRIACKIEGO

Instytucja nowoczesnego notariatu publicznego pojawiła się na terenie monarchii au
striackiej później niż we Francji. W czasie, gdy ziemie polskie znalazły się pod zaborem, 
instytucja notariatu, czy też raczej jeszcze pisarstwa publicznego, znajdowała się w Austrii 
w stanie głębokiego kryzysu . Ustawodawstwo z lat 80. XVIII stulecia pozwalało na trak
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towanie w kategoriach dokumentu publicznego tylko protestów weksli, sporządzanych 
przez tzw. notariuszy wekslowych . Notariusze mianowani byli wyłącznie spośród adwo
katów* 59 *.

S. Muczkowski, op.cit., s. 142-145; Ch. Neschwara, Geschichte des österreichischen Notariats, 
Bd. 1, Kom Spätmittelalter bis zum Erlass der Notariatsordnung 1850, Wien 1996, s. 517 i n., s. 526 i n.

59 Ch. Neschwara, op.cit., s. 529.
O francuskiej organizacji notariatu na tych terenach D. Malec, Notariat w Departamencie 

Krakowskim Księstwa Warszawskiego oraz w Rzeczypospolitej Krakowskiej, CPH, 2001, z. 2, s. 185-202.
S. Muczkowski, op.cit., s. 154-155.

62 D. Malec, op.cit., s. 189, 194-195.
Uchwała Senatu Wolnego Miasta Krakowa z dnia 5 maja 1826 r. o uchyleniu m.in. dekretu z dnia 

14 marca 1809 r. o taksie za czynności notarialne, Dziennik Rozporządzeń Rządowych Wolnego, 
Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa (dalej: Dz. Pr. WMK), 1826, nr 349 Dziennika 
Głównego Senatu.

W. Bartel, Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa (1815-1846) [w:] Historia państwa i prawa 
Polski, t. III: Od rozbiorów do uwłaszczenia pod red. J. Bardacha i M. Senkowskiej-Gluck, Warszawa 
1981^s. 794.

Art. VIII Konstytucji z 1818 r., J. Bieniarzówna, Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846. Wybór 
źródeł, Wrocław 1951, s. 19; art. 75, 76 statutu z 1833 r., Dz. Pr. WMK 1833, nr 5046/5077 Dziennika 
Głównego Senatu; sąd III instancji zastąpił dotychczasowy sąd apelacyjny w rozszerzonym składzie, 
W. Bartel, op.cit., s. 816.

Jedynie na terenie ziem polskich, przyłączonych do Księstwa Warszawskiego, wprowa
dzono w 1810 roku instytucję notariatu, opartą na ustawie francuskiej obowiązującej 
w samym Księstwie. Wprowadzona wówczas organizacja notariatu utrzymana została także 
w utworzonym w 1815 roku Wolnym Mieście Krakowie bez większych zmian . Po jego 
zlikwidowaniu i wcieleniu w 1846 roku do cesarstwa austriackiego, notariat krakowski 
działał nadal na dotychczasowych zasadach aż do chwili wejścia w życie na tych terenach 
w dniu 1 listopada 1859 roku austriackiej ustawy notarialnej z dnia 21 maja 1855 roku61 62 * * *. 
Także na tej części ziem polskich obecność nowoczesnych zasad francuskiego notariatu 
publicznego datuje się od podobnego czasu jak na podstawowym terytorium Księstwa War
szawskiego i, podobnie jak w Królestwie Polskim, reguły te utrwaliły się w czasie kilku
dziesięcioletniego okresu ich obowiązywania bez większych zmian.

W 1810 roku podjęli czynność urzędowe pierwsi na tych terenach, mianowani przez 
władze Księstwa Warszawskiego, notariusze. Część z nich kontynuowała swe czynności 
w niewielkiej Rzeczypospolitej Krakowskiej . Jedną z niewielu zmian, wprowadzonych 
przez władze Wolnego Miasta do przejętych z czasów Księstwa przepisów normujących 
zasady ich działania, było wprowadzenie w 1826 roku nowej stawki opłat za czynności 
notarialne . Konsekwencją zmiany sytuacji prawnoustrojowej były zmiany organów 
uprawnionych do powoływania notariuszy w Krakowie i jego okręgu. Do 1818 roku prawo 
ich mianowania należało w praktyce do Komisji Organizacyjnej, powołanej przez mocar
stwa opiekuńcze dla opracowania tekstu tzw. rozwiniętej konstytucji Wolnego Miasta Kra
kowa . W kolejnych latach powoływał ich Senat na wniosek prezesa sądu apelacyjnego, 
zaś Statut urządzający sądownictwo z 1833 roku, zachowując prawo mianowania przez 
Senat, nakładał na prezesa sądu III instancji obowiązek zgłoszenia potrójnej listy kandyda
tów na każde wolne miejsce notariusza .

O każdym wymagającym obsady stanowisku notariusza Trybunał I instancji dokonywał 
publicznego ogłoszenia, zaś zainteresowani składali do niego dokumenty potwierdzające 
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posiadanie wymaganych kwalifikacji66 * *. Warto podkreślić, iż w 1842 roku, w związku 
z wejściem w życie nowej organizacji sądowej wydana została Ustawa o aplikacyi 
i examirtach sądowych, podnosząca wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia 
notariatu . Notariusze uzyskali wyższą niż poprzednio pozycję w związku z zaliczeniem 
ich do trzeciej, najwyższej klasy funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości. Wszyscy kan
dydaci na urzędy tej klasy, obok ukończonych studiów prawniczych, musieli przed dopusz
czeniem do egzaminu sądowego odbyć 3-letnią aplikację. Przyszli notariusze musieli się 
wykazać także roczną aplikacją w kancelarii notarialnej (art. 39). Dla ochrony praw naby
tych dotychczasowych notariuszy, zwolniono ich z obowiązku spełnienia nowych wymo
gów kwalifikacyjnych (art. 64).

66 Obwieszczenia zamieszczano w Dzienniku Rządowym Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu 
(dalej: Dz. Rząd. WMK), por. m.in. 1829, nr 45-46, s. 180.

Dz. Pr. WMK 1842, nr 2124 Dziennika Głównego Senatu.
61 D. Malec, op.cit., s. 196.
69 Ibidem.
70 W 1833 r. Senat zmniejszył do 1000 złotych kaucję dla I. Doraua, który następnie - wobec 

wyjątkowo malej liczby czynności - wniósł o jej całkowity zwrot, Archiwum Państwowe w Krakowie, 
Oddział I, sygn. WMK V-20, fasc. 8:1836.

71 D. Malec, op.cit., s. 201.
721. Homola-Skąpska, Z dziejów krakowskiego notariatu w okresie autonomii galicyjskiej [w:] Księga 

Pamiątkowa. ¡Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Oleszko, R. Sztyk, Kluczbork 1994, 
s. 49.

73 O manipulacje przy sporządzaniu testamentu, polegające na udawaniu głosu zmarłego i poruszanie 
jego ręką na oczach przywołanej na świadków służby, oskarżono jednego z notariuszy oraz pisarza sądu 
pokoju, J. Louis-Wawel, Sądownictwo Rzeczypospolitej Krakowskiej, Kraków 1884, s. 31; D. Malec, 
op.cit., s. 199-200.

Notariat Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu nie był zbyt liczny, wobec niewiel
kich rozmiarów terytorialnych Rzeczypospolitej. W całym okresie jej istnienia liczba jed
nocześnie działających notariuszy wynosiła w Krakowie w poszczególnych latach od jedne
go do ośmiu . Poza samym Krakowem powoływano także jednego notariusza w Chrzano
wie, który wchodził w skład okręgu Wolnego Miasta69 70 71.

Aktywność zawodowa krakowskich notariuszy, a zarazem dochodowość notariatów była 
zróżnicowana. W najgorszej sytuacji byli notariusze w Chrzanowie, skarżący się na nie
możność utrzymania się z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności, zaś Senat 
Wolnego Miasta, uwzględniając ich trudną sytuację materialną, zmniejszał niekiedy wyso
kość kaucji, składanej przed objęciem urzędowania, a wynoszącej w podstawowej wysoko
ści 6000 złotych . Także niektórzy z krakowskich notariuszy nie prowadzili szerokiej 
praktyki, dokonując w niektórych latach zaledwie kilkudziesięciu czynności rocznie .

Krakowski notariat z czasów istnienia Wolnego Miasta cieszył się dobrą opinią, a do 
stworzonych przezeń tradycji nawiązywano także w następnych latach72 73. Postępowania 
dyscyplinarne dotyczyły niewielkich z reguły przewinień, śladem jedynego skandalu 
w krakowskim notariacie w omawianym okresie była sprawa nadużyć popełnionych pod
czas likwidacji majątku jednej ze zmarłych stron .

Część notariuszy aktywnie brała udział w życiu społecznym i politycznym. Do wybit
niejszych jednostek należeli w tym czasie zwłaszcza F. Jakubowski oraz S. Korytowski. 
F. Jakubowski, próbując swych sił także w dziedzinie literatury, uczestniczył we wszystkich 
zrywach narodowych I połowy XIX wieku: powstaniu listopadowym na terenie Królestwa 
Polskiego w stopniu oficera, powstaniu krakowskim, a następnie pełniąc różne funkcje 
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i wypełniając odpowiedzialne zadania w czasie Wiosny Ludów . Od chwili nominacji 
w 1839 roku do śmierci w roku 1868 nieprzerwanie prowadził kancelarię notarialną, prze
nosząc najlepsze tradycje krakowskiego notariatu na czasy obowiązywania nowego ustawo
dawstwa austriackiego. Podobną aktywność i wrażliwość dla spraw narodowych wykazywał 
S. Korytowski, cieszący się opinią jednego z najpopularniejszych notariuszy, pracujący 
wiatach 1833-1867 . W czasie krótkotrwałego powstania krakowskiego w 1846 roku 
pełnił odpowiedzialne funkcje komisarza powiatu krakowskiego oraz przewodniczącego 
Trybunału Rewolucyjnego . W 1866 roku stał się jednym z trzech krakowskich notariuszy 
(spośród czterech wówczas urzędujących) wybranym do Rady Miejskiej, pierwszej po 
wielu latach pochodzącej całkowicie z wyboru .

Choć po likwidacji Wolnego Miasta Krakowa utrzymano bez zmian dotychczasową or
ganizację notariatu na tych terenach, to sytuacja notariuszy uległa zmianom jeszcze przed 
wprowadzeniem austriackiej ustawy notarialnej. Po wejściu w życie w 1852 roku 
w Krakowie i jego dawnym okręgu austriackiego kodeksu cywilnego ABGB, który zastąpił 
obowiązujący tutaj od 1810 roku Kodeks Napoleona, liczba czynności notarialnych znacz
nie spadła. Przygotowania władz austriackich do wprowadzenia na tych terenach nowej 
organizacji sądownictwa oznaczały jednocześnie zbliżającą się likwidację francuskiej orga
nizacji notariatu, obowiązującej w Krakowie od blisko półwiecza.

Na mocy patentu cesarskiego z dnia 7 lutego 1858 roku nadano na terenie Wielkiego 
Księstwa Krakowskiego i Galicji moc obowiązującą austriackiej ustawie notarialnej z 1855 
roku . Urzędujący w Krakowie notariusze zobowiązani zostali do uzyskania ponownego 
zatwierdzenia przez władze austriackie . Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedli
wości z dnia 14 czerwca 1859 roku termin wejścia austriackiej ustawy w życie określono na 
dzień 1 listopada 1859 roku, z tym też dniem przestała obowiązywać poprzednia, francuska 
ustawa notarialna z 1803 roku.

Od tej pory na wszystkich ziemiach zaboru austriackiego obowiązywały te same przepi
sy ustawy notarialnej z 1855 roku. Przed jej wejściem w życie pozostałe, poza Wolnym 
Miastem Krakowem i Jego Okręgiem, ziemie polskie znajdowały się w takiej samej sytuacji 
jak tereny cesarstwa. Reforma notarialna przeprowadzona we Francji na początku XIX 
wieku nie wywarła większego wpływu na sytuację w Austrii . Dodatkowo, wobec niewiel
kiej liczby adwokatów spisywanie dokumentów stało się udziałem osób nie zawsze do tego 
przygotowanych zawodowo . W 1826 roku wiedeńscy adwokaci przedstawili propozycję 
przyznania im prawa spisywania aktów wyposażonych w znamię wiary publicznej, jednak * * * * * * * * 

74 D. Malec, Franciszek Jakubowski - notariusz Wolnego Miasta Krakowa. Przyczynek do dziejów 
krakowskiego notariatu w XIX w., „Rejent”, 2002, nr 6; M. Tyrowicz, biogram F. Jakubowskiego [w:] 
Polski Słownik Biograficzny, t. X, s. 383.

D. Malec, Notariat w Departamencie..., s. 195, 201.
M. Tyrowicz, Jan Tyssowski i rewolucja 1846 r. w Krakowie. Dzieje porywu i pokuty, Kraków 

1986^ s. 119-120.
1. Homola-Skąpska, op.cit., s. 50.

78 Dziennik Ustaw Państwa 1858, nr 23.
Spośród 4 urzędujących wówczas krakowskich notariuszy zatwierdzenia nie uzyskał jeden, 

urzędowanie zakończył także notariusz w Chrzanowie, D. Malec, op.cit., s. 202.
Inaczej wyglądała sytuacja w częściach monarchii, przejściowo znajdujących się pod wpływem 

francuskim (Dalmacja, Lombardia, Wenecja), gdzie obowiązywała ustawa notarialna francuska z 1803 r., 
zmieniana w następnych latach, S. Muczkowski, op.cit., s. 147; szczegółowo na ten temat Ch. Neschwara, 
op.cit., s. 532 i n.

* 81 S. Muczkowski, op.cit., s. 145.
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wobec sprzeciwu zwłaszcza sędziów pomysł nie został zrealizowany82 83 84 85 86 87 88 * 90 91. Propozycja pono
wiona została w 1840 roku - i tym razem bez efektu - mimo pozytywnych opinii ze strony 
organów wymiaru sprawiedliwości.

82 Ibidem.
83 Szczegółowy przebieg prac od 1848 r. Ch. Neschwara, op.cit., s. 571 i n.
84 Ch. Neschwara, op.cit., s. 576; S. Muczkowski, op.cit., s. 148.
85 Ustawa z dnia 29 września 1850 r., Dziennik Ustaw Państwa 1850,1. 366.
86 W pierwotnym projekcie opracowanym przez V. Schrolta wykorzystano także system włoski, 

funkcjonujący w Lombardii-Wenecji, uzasadnienie projektu ustawy, cyt. za Ch. Neschwara, op.cit., s. 578; 
jeden z autorów projektu ironicznie stwierdził, że notariat austriacki jest jak wielka rama do której włożono 
mały obrazek, wobec niewprowadzenia w życie szeregu zawartych w ustawie przepisów, C. Chorinsky, 
Das Notariat und die Verlassenschafts-Abhandlung in Österreich, Wien 1877, s. 252.

87 S. Muczkowski, op.cit., s. 149; szczegółowy zakres kompetencji Ch. Neschwara, op.cit., s. 604.
88 Obowiązywała w: Austrii niższej i wyższej oraz Salzburgu, Karyntii, Krainie i Styrii, na Morawach 

i Śląsku, w Czechach, Istrii i Trieście, S. Muczkowski, op.cit., s. 152; Ch. Neschwara, op.cit., s. 615 i in.
9 Ch. Neschwara, op.cit., s. 624, 636.

90 Do najpoważniejszych zarzutów zaliczano wpływ polityczny notariuszy na ludność, przymus 
notarialny oraz wysokość opłat. Ch. Neschwara, op.cit., s. 619; S. Muczkowski, op.cit.. s. 153.

91 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lutego 1858 r., Dziennik Ustaw Państwa 1858,

Po wydarzeniach Wiosny Ludów, w Austrii zapoczątkowane zostały prace nad reorga
nizacją wymiaru sprawiedliwości . Przygotowujący reformę minister sprawiedliwości 
Schmerling zaproponował cesarzowi w 1850 roku wprowadzenie notariatu, jako instytucji 
koniecznej do zabezpieczenia praw ludności, częstokroć pozbawionej właściwej pomocy 
prawnej przy spisywaniu umów . T^m razem wniesiony projekt uzyskał sankcję cesarską 
i stał się właściwą ustawą notarialną .

Ustawa, oparta co do podstawowych zasad na wzorcach francuskich, choć wprowadzała 
od dawna postulowaną instytucję, oceniona została krytycznie . Dopuszczała łączenie 
notariatu i adwokatury na prowincji, wprawdzie uznawała dokumenty notarialne za doku
menty publiczne, lecz nie nadawała im charakteru tytułu egzekucyjnego, nie wprowadzała 
także przymusu notarialnego co do pewnych czynności prawnych, mimo że zawierała taką 
zapowiedź . Pozytywnie oceniano wyposażenie notariuszy w organy samorządu zawodo
wego, choć zakres jego samodzielności nie był zbyt duży. Ustawa weszła w życie w po
szczególnych krajach monarchii na przestrzeni 1851 roku, nigdy jednak nie wprowadzono 
jej na terenach polskich zaboru austriackiego . Odegrała jednak istotną rolę w dziejach 
notariatu austriackiego, stając się w następnych latach wzorem uwzględnianym podczas 
prac nad kolejnymi ustawami: z 1855 roku i 1871 roku .

Wkrótce po wprowadzeniu nowej instytucji podniosły się głosy kwestionujące celowość 
jej istnienia, a rozpisana wśród sędziów i urzędników wymiaru sprawiedliwości ankieta 
wpłynęła niekorzystnie na kierunek dalszej reformy notariatu w Austrii, przeprowadzanej 
w latach pięćdziesiątych XIX wieku . Ostatecznie nowa ustawa notarialna z dnia 21 marca 
1855 roku uznana została za krok wstecz. Wprowadzono ją na przeważającym obszarze 
państwa od 1 sierpnia 1855 roku, jedynie na ziemiach polskich termin jej wejścia w życie 
został odsunięty w czasie: na terenie Galicji i Wielkiego Księstwa Krakowskiego, jak już 
wspomniano, obowiązywała od dnia 1 listopada 1859 roku. Jeszcze w 1858 roku minister 
sprawiedliwości ustalił liczbę notariuszy dla tych terenów . W okręgach sądów krajowych 
wyższych we Lwowie miało ich być 60, zaś w Krakowie 46. Krakowscy notariusze musieli 
uzyskać ponowne zatwierdzenie, pozostawiono jednak dla nich kaucje w dotychczasowej 

I. 24.
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wysokości. Wprawdzie został utrzymany samorząd notarialny, jednak bez określenia wła
ściwego zakresu kompetencji, podobnie nie ustalono precyzyjnie zakresu czynności samych 
notariuszy . Ustawa zezwalała na powierzanie pewne czynności notariuszom, jako komisa
rzom sądowym, a w następnych latach wprowadzony został nakaz przydzielania notariu
szom, urzędującym w miejscowościach będących siedzibami sądów I instancji, czynności 
z zakresu postępowania spadkowego . Przepisy o komisariacie sądowym zawarte były 
w patencie cesarskim z dnia 9 sierpnia 1854 roku . Jego zasady nie spełniły oczekiwań: 
notariusze jako komisarze zostali uzależnieni od sądów, co widoczne było zwłaszcza 
w dziedzinie postępowania spadkowego . Jednym z podstawowych zarzutów krytyków 
ówczesnej ustawy notarialnej było przyznanie notariuszom zbyt wielu czynności w zakresie 
postępowania cywilnego, co przyczyniło się do częściowego pomieszania funkcji notariuszy 
i adwokatów . Mimo wprowadzanych w następnych latach zmian, postulat reformy przepi
sów postępowania spadkowego był podnoszony przez notariuszy nieustannie, także w okre
sie dwudziestolecia międzywojennego, wobec ciągłego obowiązywania pozaborczych prze
pisów . Wprowadzenie nowej ustawy z 1855 roku, wobec braku przymusu sporządzania 
dokumentów w formie notarialnej, nie przyniosło większych zmian na terenie całej Galicji, 
zaś dla notariuszy krakowskich oznaczało pogorszenie sytuacji . W 1866 roku niemal 
zrealizowany został projekt całkowitego zlikwidowania notariatu, a plany jego reformy 
stały się możliwe dopiero po 1867 roku .

W pierwszych miesiącach 1871 roku Izba Deputowanych prowadziła prace nad projek
tem ustawy notarialnej, a niezależnie od niej także nad projektem odrębnej ustawy o przy
musie sporządzania pewnych czynności prawnych w formie aktów notarialnych oraz 
o przymusie poświadczania podpisów stron na dokumentach dotyczących nieruchomości. 
Ostatecznie, 25 lipca 1871 roku uchwalone zostały ustawy: wprowadzająca nową ustawę 
notarialną, sama ustawa notarialna oraz ustawa o potrzebie sporządzania aktów notarialnych 
w niektórych czynnościach prawnych . Dzięki staraniom krakowskiego posła Rydzow- 
skiego, wbrew początkowym koncepcjom, zakładającym odroczenie wejścia w życie usta
wy o przymusie notarialnym, wszystkie ustawy wprowadzono jednocześnie także na terenie 
ziem polskich

Nowa ustawa notarialna rozpoczęła ważny etap rozwoju notariatu na ziemiach polskich 
zaboru austriackiego. Obowiązywała na tych terenach przez ponad sześćdziesiąt lat, 
a zawarte w niej rozwiązania umożliwiły dużą aktywizację środowiska i wzrost znaczenia 
notariatu jako osobnej instytucji. * * * * * * * * * *

92 I. Homola-Skąpska, op.cit., s. 38.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1860 r., Dziennik Ustaw Państwa 1860, 

1. 120.
94 Dziennik Ustaw Państwa, 1854,1. 208.
95 S. Muczkowski, op.cit., s. 173-174.

A. Niemirowski, Wykład notaryatu..., s. 13.
Por. m.in. A. Rybiański, Reforma postępowania spadkowego, referat podczas Zjazdu Notariuszy 

w Krakowie w 1922 r. [w:] Sprawozdanie z pierwszego Zjazdu polskich notariuszy w Krakowie, PN, 1922, 
nr 3^t, s. 55-62.

Stan notariatu w Galicji i na Bukowinie, „Przegląd Sądowy i Administracyjny”, 1882, nr 44, s. 351- 
352, nr 45, s. 359-360.

Przebieg prac nad kolejnymi projektami: S. Muczkowski, op.cit., s. 156-161.
Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych, 1. 75,1. 76. 
S. Muczkowski, op.cit., s. 164.
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Dotychczasowi notariusze utrzymali swe stanowiska bez potrzeby uzyskiwania dodat
kowego zatwierdzenia (art. III ustawy wprowadzającej). Zezwolono także na dalsze wyko
nywanie zawodu adwokata osobom, które zgodnie z poprzednią ustawą łączyły obie profe
sje, wszakże pod warunkiem działania w obrębie dotychczasowej siedziby urzędowej 
(art. IV ustawy wprowadzającej). Na konieczność przestrzegania ustawowego rozdziału obu 
zawodów zwracały także pilnie uwagę izby notarialne . Minister sprawiedliwości, jako 
organ upoważniony do mianowania notariuszy, uzyskał uprawnienie do zwalniania kandy
datów - w ciągu 3 lat od wejścia ustawy w życie - z obowiązku odbycia przewidzianej 
ustawą aplikacji notarialnej (art. VI ustawy wprowadzającej). W praktyce prawo zwalniania 
z wymogów kwalifikacyjnych rozszerzone zostało także na zastępców notariuszy, wobec 
problemów z realizacją § 119 ustawy notarialnej, nakazującego ustanawianie ich spośród 
notariuszy lub osób spełniających wszelkie wymogi kwalifikacyjne . Nowe przepisy 
utrzymały także wyraźnie możliwość powierzania notariuszom na dotychczasowych zasa
dach komisariatu sądowego (art. II ustawy wprowadzającej). Notariusze okręgu sądowego 
tworzyli kolegium notarialne, zaś jego organem wykonawczym była izba notarialna. Szcze
góły dotyczące rozwiązań zawartych w ustawie z 1871 roku, wobec jej obowiązywania na 
ziemiach polskich do końca 1933 roku, przedstawione zostaną w dalszych rozdziałach, 
poświęconych notariatowi Drugiej Rzeczypospolitej w okresie przed unifikacją.

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy, opartej tak jak poprzednie, na wzorcach fran
cuskich, doszło do zwiększenia o 95 liczby notariatów na terenie Galicji . Pomimo tego, 
w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku postulowano utworzenie no
wych stanowisk, m.in. w kolegiach notarialnych we Lwowie i Krakowie102 * * 105. Do 1888 roku 
w Galicji było 175 notariuszy, pod koniec XIX wieku ich liczba wzrosła do 198106. Nota
riat Galicji oraz Bukowiny tworzył początkowo 5 kolegiów notarialnych, powołujących 
4 izby notarialne107 * 109. Działały one we Lwowie, Krakowie, Przemyślu, Tarnowie oraz Czer- 
niowcach W kolejnych latach doszło do zmian, w ich rezultacie kolegium 
w Czemiowcach włączone zostało do lwowskiego, zaś Izba Notarialna w Tarnowie połą
czona została z krakowską . Najliczniejsze było kolegium lwowskie, obejmujące 82 
usystematyzowane posady notarialne, kolejne miejsce zajmowało kolegium przemyskie z 43 

102 W postępowaniu porządkowym w Krakowie, w 1910 r. udzielono jednemu z notariuszy nagany 
i zwrócono uwagę, by w agendzie należącej do adwokatów ograniczał się, a w zastępstwach karnych nie 
wyręczał się kandydatami, Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział II (dalej API1), sygn. R. Not. 473 
(d. 84}.

S. Muczkowski, op.cit., s. 166.
ltM L. Lipiński, Ustawa notaryalna z dnia 25 lipca 1871 r., Nr 75 dpp wraz z odnośnymi ustawami, 

rozporządzeniami i orzeczeniami Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości z dodaniem wzorów przełożona 
na język polski i obrobiona, Kraków 1884, s. 147; S. Kozak, Notariusze rzeszowscy i ich kancelarie 
w latach 1859-1918, Prace Historyczno-Archiwalne, Rzeszów 1999, t. VIII, s. 41.

105 Dr K.B., Ze statystyki notariatu, „Kwartalnik Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych” (dalej: 
„Kwartalnik”) 1890, z. 1, s. 2-3, red., Rzecz o dążeniach Stowarzyszeń kandydatów notarialnych i 
stosunku tychże do przyszłej reorganizacji notariatu, „Kwartalnik”, 1897, z. 1, s. 23.

106 I. Homola-Skąpska, op.cit., s. 39.
107 L. Lipiński, op.cit., s. 147-149.
101 Dla Lwowa, Kołomyi, Stanisławowa, Tarnopola oraz Złoczowa; dla Krakowa, Nowego Sącza 

i Wadowic; dla Przemyśla i Sambora; dla Tamowa i Rzeszowa; dla okręgu działania sądu 
w Czemiowcach, ibidem.

109 Proces łączenia izb tarnowskiej i krakowskiej, zaproponowany w 1911 r. przez izbę krakowską 
zakończony został dopiero 31 grudnia 1917 r„ I. Homola-Skąpska, op.cit., s. 39; Pismo Prezydium c.k. 
Sądu Krajowego Wyższego w Krakowie, praes. 4884/23N/18, APII, sygn. R. Not. 51.
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posadami, kolegium krakowskie z 41 posadami oraz tarnowskie, obejmujące zaledwie 32 
notariaty . Zmiany wywołane połączeniem izby krakowskiej i tarnowskiej uplasowały nie
mal w przededniu powstania Drugiej Rzeczypospolitej notariat krakowski na drugim miejscu.

Ustalona urzędowo liczba kancelarii nie była w całym okresie duża, w Galicji jeden no
tariusz przypadał na średnio 35 tysięcy mieszkańców, podczas gdy w Austrii na 20 tysięcy, 
a w Czechach na ok. 23 tysiące mieszkańców . W poszczególnych obwodach sądowych 
sytuacja odbiegała od powyższej średniej: w okręgu krakowskim jeden notariusz przypadał 
na ok. 30 tysięcy mieszkańców, lwowskim na 35 tysięcy, zaś rzeszowskim na ok. 28 tysięcy 
mieszkańców w 1882 roku . W Krakowie od chwili wprowadzenia pierwszej z austriac
kich ustaw notarialnych w 1859 roku działało 4 notariuszy, dopiero w 1910 roku, po dłu
gich zabiegach w Wiedniu, utworzono tutaj 5 posadę notarialną . Osobny notariat istniał 
na terenie Podgórza do 1933 roku.

Wielu galicyjskich notariuszy łączyło działalność zawodową z aktywnością społeczną 
i polityczną. S. Muczkowski, prezes krakowskiej Izby Notarialnej i wiceprezes Österrei
chisches Notarverein w Wiedniu, autor najpoważniejszego komentarza do ustawy z 1871 
roku przez blisko 30 lat był radnym, a w 1881 wybrano go wiceprezydentem miasta. Działał 
w licznych towarzystwach oraz instytucjach, w tym w Akademii Umiejętności, zasłużył się 
również jako inicjator uroczystości ponownego pogrzebu Kazimierza Wielkiego . Tar
nowski notariusz A.Vayhinger, uczestnik powstania styczniowego, prezes Izby Notarialnej 
w Tarnowie znalazł się w składzie sejmu galicyjskiego we Lwowie, a następnie był deputo
wanym do Rady Państwa w Wiedniu110 * 112 113 114 115 * 117. S. Madeyski, profesor, a następnie dziekan Wy
działu Prawa oraz rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego był także weteranem powstania 1863 
roku, a także jednym ze współzałożycieli Österreichisches Notarverein i w latach 1889- 
1893 jego prezesem. Kilkakrotnie wybierany do Rady Państwa (1879-1897) oraz Sejmu 
Krajowego (1882-1891), pełnił również funkcję ministra wyznań i oświaty (1893-1895), 
od 1898 roku przez 12 lat był członkiem austriackiego Trybunału Państwa, zaś od 1899 
roku stał się dożywotnim członkiem Izby Panów . Najwybitniejszych notariuszy tego 
okresu z pewnością ochroni przed zapomnieniem koncepcja wykorzystania ich życiorysów 
w szkoleniu aplikantów notarialnych, zaproponowana ostatnio w Krakowie

110 L. Lipiński, op.cit., s. 147-151; S. Japa, Notariat Galicji Zachodniej, Tarnów 1909; w 1885 r. 
w okręgu izby lwowskiej działało 70 notariuszy, przemyskiej 40, krakowskiej 39, tarnowskiej 35, 
Verzeichnis der Advokaten und Notaren herausgegeben vom k. k. Justizministerium, Wien 1886, s. 86.

1. Homola-Skąpska, op.cit., s. 40.
112 Op.cit.', red., Stan notariatu w Galicji i na Bukowinie, „Przegląd Sądowy i Administracyjny”, 1882, 

nr 45, s. 359; już jednak np. w samym Rzeszowie 1 notariusz przypadał na ok. 5,5 tysiąca mieszkańców, 
S. Kozak, op.cit., s. 42.

113 Red., Piąty notariusz w Krakowie, „Kwartalnik”, 1910, s. 30, 38.
1141. Homola-Skąpska, op.cit., s. 50.
"’Op.c/r.,s. 51.

6 Op.cit., s. 52; M. Patkaniowski, Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego od reformy 
kołłątajowskiej do końca XIX stulecia, Kraków 1964, s. 374-377; A. Mączyński, Stanisław Madeyski 
(1841-1910) [w:] Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji pod. red. J. Stelmacha i W. U rusz czaka, 
Kraków 2000, s. 165-167; S. Grodziski, Polnische Juristen an den höchsten Gerichten der Habsburger 
Monarchie (1848-1914), Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne, z. 90, 1989, s. 100; postać 
Madeyskiego przedstawiona została także przez J. Radzyner, Stanislaw Madeyski. 1841-1910. Ein 
austropolnischer Staatsmann im Spannungsfeld der Nationalitäten in der Habsburgermonarchie, Wien 
1983.

117 J. Greguła, T. Kot, Kształcenie aplikantów notarialnych jako zadanie samorządu [w:] Notariusz 
w polskim systemie prawa. Materiały konferencji naukowej z okazji X-lecia reprywatyzacji notariatu przez 
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Istotnym problemem galicyjskiego notariatu była duża liczba tzw. kandydatów notarial
nych, rosnąca w związku z wynikającymi z ustawy z 1871 roku ułatwieniami w dostępie do 
notariatu dla prawników. Liczba kandydatów, wpisanych na listy prowadzone przez tutejsze 
izby notarialne i zdobywających doświadczenie poprzez zatrudnienie w kancelariach nota
rialnych, przewyższała znacznie liczbę notariuszy . Wobec dożywotności mianowania 
notariuszy i systematyzowanej liczby posad, okres oczekiwania na nominację wydłużał się 
z każdym rokiem. Pod koniec XIX wieku najstarsi kandydaci notarialni mogli legitymować 
się nawet 18-letnim stażem kandydackim . W ostatnich latach przed wybuchem I wojny 
światowej sytuacja jeszcze się pogorszyła, w wielu wypadkach okres kandydatury wynosił 
20, a nawet więcej lat118 119 120. Powodowało to dodatkowy ujemny skutek: mianowania dotyczyły 
osób w co najmniej średnim, a często starszym wieku. Od schyłku XIX wieku przeciętny 
notariusz galicyjski bywał coraz starszy. W latach osiemdziesiątych XIX wieku 60% nota
riuszy przekroczyło 50. rok życia, w 1911 roku grupa ta wynosiła już ponad 90%121 * 123.

Radę Izby Notarialnej w Krakowie pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 111-112.

118 W ciągu lat osiemdziesiątych XIX w. nadwyżka owa wynosiła 25%, Dr K.B., op.cit., s. 2.
119 Red., Rzecz o dążeniach Stowarzyszeń..., s. 23.
120 Wykaz kandydatów notarialnych, „Kwartalnik”, 1911, nr 3, s. 8-10; 1912, nr 3, s. 13-15.

1. Homola-Skąpska, op.cit., s. 42.
* Starania o nominację poprzez zakulisowe zabiegi i protekcję przedstawił m.in. zasłużony działacz 

polski z terenów Księstwa Cieszyńskiego, A. Cinciała, który rozgoryczony nieudanymi staraniami 
o nominację w Cieszynie w poprzednich latach, w 1887 r. znając stosunki pozostałych kandydujących do 
cieszyńskiego notariatu i ich znajomość z ministrem sprawiedliwości, postanowił wykorzystać podobne 
metody, A. Cinciała, Pamiętnik dr-a Andrzeja Cinciały, notariusza w Cieszynie (1825-1898), 
wyd. J. Bystroń, Katowice 1931, s. 123-124.

123 Służyć miało to także ochronie powagi i poziomu merytorycznego notariatu, wobec specyfiki obu 
okręgów i konieczności dokładnej znajomości miejscowych stosunków, istotnej zwłaszcza 
w zamieszkałych przez przeważającą ludność rusińską częściach obwodu Sądu Krajowego Wyższego we 
Lwowie. Zasady tej przestrzegano także w Drugiej Rzeczypospolitej, pismo z dnia 15 listopada 1919 r., 
1- 184/19, API1, sygn. R. Not. 714 (d. 79).

1. Homola-Skąpska, op.cit., s. 47.
125 Ibidem.

Wyjątkowo ciężka i długa droga do samodzielności zawodowej powodowała niezado
wolenie kandydatów notarialnych, proponujących zmianę istniejącej sytuacji, także poprzez 
nowelizację ustawy notarialnej i ograniczenie dostępu do notariatu dla innych prawników. 
Krytykowano częste przenoszenie się w celu uzyskania nominacji sędziów, prokuratorów, 
a nawet adwokatów oraz politykę kadrową ministerstwa sprawiedliwości, czysto forującego 
takie osoby wbrew interesom i nabytym prawom kandydatów notarialnych . Próbą nie
wielkiego choćby uzdrowienia sytuacji były zobowiązania wzajemne izb lwowskiej i kra
kowskiej, że przy przedstawianiu osób ubiegających się o wolne posady nie b|dą uwzględ
niać i opiniować pozytywnie kandydatów spoza własnych okręgów działania 2 .

Sytuacja kandydatów notarialnych zmusiła ich do szybkiego zorganizowania się dla 
obrony własnych interesów. W Krakowie już w 1889 roku powstało Stowarzyszenie Kan
dydatów Notarialnych, wydające nawet (z przerwą w latach 1903-1909) własne czasopismo 
„Kwartalnik. Organ Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych”124. Liczba członków sto
warzyszenia stale rosła i wynosiła w 1892 roku 48 osób, a w 1913 już 104 osoby125. We 
Lwowie istniało, współpracujące ściśle z organizacją krakowską, Towarzystwo Galicyjskie 
Kandydatów Notarialnych. Celem obu stowarzyszeń było przede wszystkim popieranie 
interesów kandydatów, niesienie pomocy materialnej im oraz ich rodzinom oraz wspieranie 
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więzi koleżeńskich126 * * * * * 132 * 134. Istotnym aspektem działalności było pośrednictwo pracy: m.in. 
w 1891 roku krakowskie stowarzyszenie znalazło zatrudnienie dla 10 kandydatów, 
w kolejnych latach rezultaty były jeszcze lepsze

Statut Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych, „Kwartalnik”, 1889, z. 1, s. 2-5.
I. Homola-Skąpska, op.cit., s. 47, 57.
A. Zathey, Projekt reformy ustawy notarialnej wniesiony do Izby Notarialnej i Kolegium 

Notarialnego we Lwowie, „Przegląd Sądowy i Administracyjny”, 1881, nr 14, s. 110-117, nr 16, s. 133— 
134; S. Madeyski, Rozwój instytucji notaryalnej, ibidem, 1879, nr 30, s. 237-239; W. Małaczyński, Rzecz 
o dążeniach kandydatów notarialnych i stosunku tychże do przyszłej reorganizacji notaryatu, 
„Kwartalnik”, 1897, z. 1, s. 18-28; A. Vayhinger, Glos w sprawie zmiany ordynacji notarialnej, ibidem, 
1912, z. 1, s. 16-22.

09 1. Homola-Skąpska, op.cit., s. 54.
Stwierdzono w nim m.in., że zaprowadzone c.k. notariaty od lat kilkudziesięciu nie są prawie przez 

władze sądowe kontrolowane, zaś notariusze wedle swej woli, upodobania i względów na majątek stron 
interesowanych pobierają nader wysokie wynagrodzenia, a także, że lud wierzy jedynie instancji sądowej, 
nie dowierzając ani adwokatom ani notariuszom, W.L. Jaworski, Reforma notariatu w Austrii, Kraków 
1904 s. 39.

1 1 W.L. Jaworski, op.cit., s. 7-28.
132 rRed., Projekt nowej ordynacji notarialnej, „Kwartalnik”, 1911, z. 2, s. 37; ¡.Dębicki, Projekt 

ustawy notarialnej, „Kwartalnik”, 1911, z. 3, s. 11-34; red., O akcji Stowarzyszenia Kandydatów 
Notarialnych w sprawie projektu nowej ordynacji notarialnej, „Kwartalnik”, 1911, z. 3, s. 35-39; 
maszynopis projektu ustawy notarialnej przesłanego przez Justizministerium w marcu 1911 r. do Izby 
Notarialnej w Krakowie, AP1I, sygn. R. Not. 351.

Np. w kolegium lwowskim w działaniach, wojennych uczestniczyło na różnych frontach 16 
notariuszy oraz 12 kandydatów notarialnych, A. K.Limanowski, Stan notarialny Wschodniej Małopolski 
w chwilach przełomowych r. 1914-1920, Lwów 1920, s. 22.

134 W 1910 r., w okręgu działania Izby Notarialnej w Krakowie notariusze dokonali łącznie 48129 
czynności, podobna aktywność występowała w latach 1911-1912, podczas gdy w 1913 r. ogólna liczba 
czynności spadła do 45239, w pierwszym r. wojny do 32268 czynności, w roku 1915 ogólna liczba 
czynności wynosiła już tylko 11526, by w kolejnych latach wzrosnąć do 25413 i 32539, Statistischer

Kandydaci, zwłaszcza poprzez projekty i memoriały przygotowywane w stowa
rzyszeniu, postulowali zmiany obowiązującej ustawy notarialnej. Podobne żądania przed
stawiały także działające na terenie Galicji izby notarialne ~ . Projekt zmian osobiście 
zawiozła nawet w 1900 roku do Wiednia delegacja notariuszy, pod przewodnictwem preze
sa Izby w Krakowie, F. Niemczewskiego . W tym samym czasie powstał także komitet 
złożony z notariuszy krakowskich i tarnowskich, którego celem miało być przekonanie 
opinii społecznej do notariatu. Rozmaite ugrupowania i stronnictwa polityczne występowały 
nawet z propozycjami całkowitego zlikwidowania notariatu jako instytucji zbędnej. Między 
innymi, w Sejmie Krajowym we Lwowie 9 lipca 1900 roku wniosek tej treści złożyły stron
nictwa ludowe, ostro krytykujące notariuszy . Podobne, niechętne instytucji opinie do
chodziły z terenu całej Austrii, zaś sami notariusze w 1900 roku przedstawili na wiecu 
delegatów wszystkich izb notarialnych projekt zmian . Wiedeńskie Ministerstwo Spra
wiedliwości rozpoczęło poważniejsze prace nad reformą notariatu dopiero w 1911 roku, 
a opracowany wówczas projekt nowej ustawy, opublikowany w „Wiener Zeitun^”, rozesła
ny został dla konsultacji do wszystkich kolegiów i izb notarialnych w Austrii . Jego wej
ściu w życie przeszkodził wybuch I wojny światowej.

W czasie wojny notariat na ziemiach zaboru austriackiego nadal funkcjonował na pod
stawie dotychczasowych zasad. Działania wojenne wywarły jednak istotny wpływ na jego 
działanie: liczni notariusze zostali powołani do służby wojskowej1 . Liczba sporządzanych 
aktów i wykonywanych czynności wyraźnie spadła . Podobnie wyglądała sytuacja 
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w likwidowanej Izbie Notarialnej w Tarnowie* 135. W izbie lwowskiej działalność kancelarii 
dodatkowo sparaliżowała mobilizacja znacznej części ich personelu, a także wyjazd wielu 
notariuszy do Wiednia, w którym znaleźli schronienie, podczas gdy druga grupa uchodźców 
skupiła się we Lwowie136 137 138. W czasie wojny zmarło lub zginęło 36 notariuszy oraz 7 kandy
datów z okręgu kolegium lwowskiego, zaś po chwilowej stabilizacji stosunków i próbie 
podjęcia działania przez pozostałych, w roku 1918 tutejszy notariat ponownie znalazł się 
w centrum wydarzeń militarnych, a toczące się na terenie Galicji Wschodniej walki sparali
żowały na długo jego działalność

Ausweis über die notarielle und gerichtscommissarielle Thatigkeit der K.K. Notare im Sprengel der 
Notariatskammer in Krakau vom Jahre 1897 bis zum Jahre 1911, APII, sygn. R. Not. 51 (d. 41); 
Statistischer Ausweis über die notarielle und gerichtscommissarielle Thatigkeit der K.K. Notare im 
Sprengel der Notariatskammer in Krakau vom Jahre 1912, ibidem.

135 W 1917 r. dokonano tam ogółem 34427 czynności, Wykaz statystyczny czynności notaryalnych 
i komisarskich za rok 1917 w okręgu Izby Notarialnej w Tarnowie, APII, sygn. R. Not. 51 (d. 41); Ogólny 
wykaz statystyczny czynności notaryalnych i komisarskich sądowego okręgu byłej c.k. Izby Notarialnej 
w Tarnowie za rok 1917, ibidem.

136 A.K. Limanowski, op.cit., s. 3.
137 A.K. Limanowski, op.cit., s. 4-7.
138 Wyjątkowo, na początku 1915 r., wiedeńskie Ministerstwo Sprawiedliwości zezwoliło na 

opóźnienie w ich przesłaniu, pismo Prezydium Krakowskiego c.k. Sądu Krajowego Wyższego z dnia 
27 marca 1915 r., Praes. 4739/23N/15, APII, sygn. R. Not. 51 (d. 41).

139 Pismo Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 10 października 1918 r. do C.K. Justizministerium, 
APII, sygn. 714 (d. 79); notariat ów jeszcze w I połowie 1919 r. nie był obsadzony.

140 Pismo Prezydium c.k. Sądu Krajowego Wyższego w Krakowie z dnia 30 października 1918 r., 
praes. 18809/13. N. M./18, APII, sygn. R. Not. 714 (d. 79).

141 Uchwały Izby z dnia 2 listopada 1918 r., okólnik z dnia 4 listopada 1918 r., 1. 1037/18, APII, 
sygn. R. Not. 618 (d. 19).

Mimo wojny, austriacka administracja wymiaru sprawiedliwości wciąż starała się wyko
nywać swe obowiązki, a sądy w ramach nadzoru sprawowanego nad notariatem dyscypli
nowały izby do terminowego przygotowywania m.in. wykazów statystycznych ’ . W całym 
okresie trwania wojny Ministerstwo Sprawiedliwości starało się także kontrolować obsadę 
notariatów i dokonywać w miarę potrzeby nowych mianowań. Gdy w sierpniu 1918 roku 
zmarł notariusz w Starym Sączu usiłowano jeszcze, mimo zbliżającego się końca wojny, 
obsadzić zwolnione stanowisko zgodnie z dotychczasową praktyką. Jeszcze 
10 października 1918 roku krakowska Izba Notarialna, za pośrednictwem sądu, zwróciła się 
do Ministerstwa Sprawiedliwości w Wiedniu z prośbą o zezwolenie na rozpisanie konkursu 
na zwolniony notariat139 140 141. Po raz ostatni wiedeński minister sprawiedliwości skorzystał ze 
swych uprawnień w zakresie powoływania notariuszy na terenie działania Izby krakowskiej 
w dniu 23 października 1918 roku, a informacja o tym dotarła do Izby za pośrednictwem 
Sądu Krajowego Wyższego w dniu 3 listopada 1918 roku . Problemy związane z upad
kiem monarchii i koniecznością zapewnienia, mimo to, w okresie przejściowym właściwej 
obsady notariatów skłoniły dzień wcześniej, 2 listopada 1918 roku Izbę w Krakowie do 
podjęcia starań o wskazanie organu właściwego do nominacji w okresie przejściowym, 
a jednocześnie dostosowania niektórych zasad działania notariuszy do zmienionych warun
ków odzyskiwanej niepodległości państwowej . W dziejach tutejszego notariatu rozpo
czął się nowy etap.
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4. NOTARIAT ZABORU PRUSKIEGO

Na części ziem zaboru pruskiego, które weszły w skład Księstwa Warszawskiego, przej
ściowo obowiązywała, tak jak na pozostałym terytorium Księstwa, francuska ustawa nota
rialna z 1803 roku. Na pozostałych terenach Prus aż do 1845 roku ówczesny notariat regu
lowały przepisy zawarte w Corpus Iuris Fridericiani z 1781 roku . Akty notarialne nie 
korzystały jednak z opieki prawa na równi z dokumentami sądowymi, możliwe było nawet 
podważenie ich wiarygodności.

Choć zakres czynności notariuszy rozszerzony został w ustawie z 1821 roku, to właści
wa reforma rozpoczęła się dopiero w latach czterdziestych XIX wieku. W 1845 roku, jed
nolicie dla całego terytorium państwa z wyjątkiem Nadrenii, a zatem także dla ziem pol
skich zaboru pruskiego, została wprowadzona nowa ustawa . Obowiązywała wraz ze 
zmianami wprowadzonymi w latach 1880 oraz 1890 aż do wejścia w życie w dniu 
1 stycznia 1900 roku kolejnej pruskiej ustawy o sądownictwie niespornym z 1899 roku . 
Niektóre z jej postanowień, zawartych w 46 paragrafach, zbliżały nieco zasady obowiązują
ce przy sporządzaniu aktów notarialnych, ich przechowywaniu, do ustawodawstwa francu
skiego, a notariat pruski uzyskał względnie stałą formę . Większość czynności, do któ
rych wykonania uprawnieni zostali notariusze, mogły wykonywać, na żądanie stron, także 
sądy. Sądy mogły także delegować notariuszy do różnych czynności, m.in. dokonywania 
doręczeń, odbierania przysięgi, kierowania przeprowadzaniem egzekucji sądowej lub licy
tacji . Notariuszy mianował minister sprawiedliwości, a ich urząd łączony był z wykony
waniem zawodu adwokata . Jedynie adwokaci działający przy sądzie najwyższym oraz na 
szczeblu sądownictwa apelacyjnego nie mogli być mianowani notariuszami. Notariusze byli 
urzędnikami państwowymi, zakres terytorialny ich działania był ograniczony do okręgu 
sądu ziemskiego, dla którego byli ustanowieni

W 1847 roku wydane zostało rozporządzenie ministra sprawiedliwości, które przewi
dywało utworzenie rady honorowej dla komisarzy sądowych, adwokatów i notariuszy 
Przy okazji reorganizacji sądownictwa w 1849 roku umożliwiono powoływanie oddziel
nych notariuszy, niebędących adwokatami w miastach o liczbie mieszkańców większej niż 
50 tysięcy i podkreślono zasadę mianowania notariuszy przez ministra sprawiedliwości .

Ustawą z dnia 7 maja 1851 roku o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów uregulo
wane zostały także zasady odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej notariuszy. 
W siedzibach sądów apelacyjnych powołane zostały senaty dyscyplinarne, składające się 
z 6-10 mianowanych członków. Funkcje oskarżyciela w postępowaniu dyscyplinarnym 
pełnił prokurator działający przy tym sądzie. Rozprawa była tajna, a karami wymierzanymi * * * * * * * * * 

142 H. Obemeck, Das Notariatsrecht der deutschen Länder insbesondere Preußens einschließlich des 
Kosten- Stempel- und Steuerwesens, Berlin 1925, s. 7; S. Muczkowski, op.cit., s. 62.

H. Obemeck, op.cit., s. 7.
144 Ibidem.
145 S. Muczkowski, op.cit., s. 64.
146 Op.cit., s. 66-67.
147 S. Muczkowski, Notaryat, „Czasopismo Poświęcone Prawu i Umiejętnościom Politycznym”, 1865, 

z. VIII-IX, s. 543.
A. Niemirowski, Przegląd ustaw notaryalnych obowiązujących obecnie w Europie, s. 21.

149 S. Muczkowski, Notaryat, s. 548.
150 Op.cit., s. 549.
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wobec notariuszy były: upomnienie, nagana (skarcenie), kara pieniężna lub wydalenie 
z urzędu . Na czas toczącego się postępowania dyscyplinarnego lub karnego można było 
zawiesić notariusza w urzędowaniu. Orzekał o tym sąd apelacyjny na wniosek rady hono
rowej. Od orzeczenia wydanego przez organ dyscyplinarny przysługiwało prawo odwołania 
do Sądu Najwyższego.

System funkcjonujący w Prusach budził wątpliwości zarówno zwolenników większej 
samodzielności notariatu, jak też jego przeciwników. Dyskusja na temat dopuszczalności 
łączenia zawodu adwokata z urzędem notariusza prowadziła do odmiennych poglądów. 
R. Gneist opowiadał się za łączeniem obu zajęć, proponując usunięcie jedynej prawdziwej 
sprzeczności przez wprowadzenie zasady, że notariusz - adwokat nie mógłby reprezento
wać strony w sprawie, w której brał udział jako notariusz . System pruski uważany był już 
wówczas przez polskich znawców notariatu za przestarzały i hamujący właściwy rozwój 
instytucji, między innymi poprzez połączenie z adwokaturą, stanowiące cięźkc^ramę dla 
jurysdykcji dobrej woli, tamując rozwój należyty w działalności jej wykonawców .

Po reformie adwokatury w Niemczech, dokonanej ustawą Rzeszy z 1878 roku 
i utworzeniu organów ich samorządu w postaci izb adwokackich, a także po zmianach 
w prawie cywilnym materialnym i proceduralnym, na nowych zasadach określono także 
zasady działania notariatu w Prusach. Początkowo uczyniono to ustawą z 8 marca 1880 
roku, zmieniającą niektóre postanowienia ustawy z 1845 roku, a następnie ustawą z dnia 
21 września 1899 roku o sądownictwie niespornym. Weszła ona w życie, podobnie jak 
ustawa Rzeszy o sądownictwie niespornym, wraz z kodeksem cywilnym BGB w dniu 
1 stycznia 1900 roku. Przepisy dotyczące notariatu, mające zastosowanie w Prusach za
mieszczone zostały także w ustawie Rzeszy o sądownictwie niespornym z 17 maja 1898 
roku, oraz w innych ustawach . W Prusach nie stworzono zatem osobnej ustawy notarial
nej, regulującej w jednym akcie ustrój instytucji i podstawowe zasady jej działania, ustawy 
takiej nie posiadała również Rzesza jako całość. Pomimo tego nieliczne ogólnopaństwowe 
przepisy, m.in. wymienionej wyżej ustawy o sądownictwie niespornym z 1898 roku, utrwa
liły w pewnym sensie ustrój notariatu niemieckiego, w tym także pruskiego151 152 * 154 155 156.

151 Nieściśle o przepisach dyscyplinarnych dla notariuszy w Prusach S. Muczkowski, Austryacka 
ustawa..., s. 68.

152 R. Gneist, Freie Advokatur, die erste Forderung aller Justizreform, Berlin 1867, cyt. za 
M. Koczyński, O reformie adwokatury, „Czasopismo Poświęcone Prawu i Umiejętnościom Politycznym”, 
1868 z. 1, s. 75.

1 3 A. Niemirowski, op.cit., s. 7-8, 23.
154 M.in. o spółkach i rejestrze, I. Dębicki, Notariat kilku państw w Europie, Stanach Zjednoczonych 

Ameryki i Japonii, Kraków 1928, s. 105; H. Obemeck, op.cit., s. 5-6.
LS J. Glass, Notariat w Niemczech, PN, 1933, nr 5, s. 5.
156 Ibidem.

W nauce niemieckiej, wobec różnorodności rozwiązań stosowanych w poszczególnych 
krajach Rzeszy dzielono notariat na tzw. czysty (das Reine Notariat), charakteryzujący się 
przekazaniem spisywania aktów dobrej woli notariuszom, którzy nie pełnią poza tym in
nych funkcji; notariat połączony z adwokaturą (Anwalt-Notariat), w którym czynności 
dobrej woli załatwiane były równorzędnie przez sądy i notariuszy, wykonujących jednocze
śnie zawód adwokata oraz tzw. notariat sądowy (Richter-Notariat), charakteryzujący się 
przekazaniem notariuszom spraw hipotecznych, opiekuńczych oraz spadkowych15 . Nota
riat pruski uważany był za najbardziej typowy przykład połączenia z adwokaturą.
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Zasady ustawodawstwa pruskiego zostaną przedstawione szczegółowo w rozdziale po
święconym notariatowi w dawnym zaborze pruskim, w dalszej części niniejszych wywodów 
zostaną omówione tylko najważniejsze rozwiązania. Notariusze byli uważani za bezpośred
nich, niesędziowskich urzędników państwowych . Notariuszem mianowany mógł być ten, 
kto posiadał kwalifikacje wymagane do objęcia urzędu sędziowskiego (art. 77 pruskiej 
ustawy o sądownictwie niespornym 1899 roku). Prawo objęcia urzędu posiadali także pro
fesorowie uniwersytetów niemieckich. Nominację mógł uzyskać adwokat, który wykonywał 
zawód od co najmniej 10 lat, przepisy nie wykluczały jednak powierzenia stanowiska oso
bie niebędącej adwokatem, lecz spełniającej wymagania ustawowe . Generalną zasadą 
ustawodawstwa pruskiego miała być nominacja dożywotnia, jednak wobec mianowania 
adwokatów, zasada ta w praktyce została złamana i adwokatów mianowano na czas prowa
dzenia przez nich działalności przy określonym sądzie . Do końca 1918 roku pruscy 
notariusze mogli używać tytułów Justizrat lub Geheimer Justizrat . W odróżnieniu od 
ustaw obowiązujących na terenie pozostałych zaborów, przepisy pruskie nie przewidywały 
obowiązku składania kaucji .

Będąc urzędnikiem państwowym notariusz nie pobierał od państwa wynagrodzenia 
i utrzymywał się tylko z wynagrodzenia uzyskiwanego zgodnie z ustawową stawką taryfo
wą. Stosunek między notariuszem a jego klientem co do zasad określania wynagrodzenia, 
jak podkreślano w orzecznictwie sądowym, nie miał charakteru umownego i był oparty 
wyłącznie na przepisie ustawy . Notariusze nie posiadali wyłączności na powierzone do 
zakresu ich działania czynności. Do przyjmowania aktów oraz do dokonywania poświad
czeń uprawnione były także sądy (art. 31 pruskiej ustawy o sądownictwie niespornym 
z 1899 roku, § 167 ustawy Rzeszy o sądownictwie niespornym z 1898 roku). Rozwiązanie 
przyjęte w Prusach wynikało z art. 141 ustawy wprowadzającej do kodeksu cywilnego 
(BGB), który upoważniał ustawy krajowe do decydowania o wymogach co do formy nota
rialnej lub sądowej . Zgodnie z art. 31 ustawy z 1899 roku określone w nim zasady mógł 
zmienić minister sprawiedliwości, upoważniając np. do dokonywania pewnych czynności 
wyłącznie notariuszy. Z możliwości tej jednak w Prusach nie skorzystano

Specyficzne normy organizacyjne pruskiego notariatu w połączeniu z antypolską posta
wą władz pruskich nie pozwoliły na osiągnięcie sukcesów porównywalnych z pozostałymi 
ziemiami polskimi pod zaborami. Zaważyło to również na mniejszej aktywności notariuszy 
z tych terenów w pierwszych latach niepodległości.

157 H. Obemeck, op.cit., s. 12.
158 *Inaczej niż w Saksonii, gdzie taka kumulacja była obowiązkowa, J. Glass, op.cit., s. 6.
159 H. Oberneck, op.cit., s. 15.
160 Ibidem.
161 Op.cit., s. 16.

J. Glass, op.cit., s. 7.
163 B. Jacobsohn, W sprawie prac przedwstępnych dla usamodzielnienia notariatu w b. dzielnicy 

pruskiej, PN, 1925, nr 1-2, s. 83.
164 Ibidem.



Rozdział III

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA NOTARIATU 
DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ PRZED UNIFIKACJĄ

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

W listopadzie 1918 roku, w chwili odzyskania niepodległości, obowiązywały w Polsce 
odziedziczone po okresie zaborów trzy podstawowe systemy organizacji notariatu, różniące 
się co do podstawowych zasad. System pierwszy, obowiązujący na ziemiach dawnego zabo
ru rosyjskiego, opierał się w podstawowej części na rosyjskiej ustawie notarialnej z 1866 
roku, zmodyfikowanej w niewielkim stopniu przepisami wydanymi u progu Drugiej Rze
czypospolitej przez Tymczasową Radę Stanu i Radę Regencyjną oraz - od listopada 1918 
roku przez władze niepodległego państwa . System ten nie był początkowo jednolity. Na 
ziemiach dawnego Królestwa Polskiego obowiązywała rosyjska ustawa notarialna w wersji 
wprowadzonej na tych terenach wraz z nową organizacją sądownictwa w 1876 roku . Pozo
stałe tereny wchodzące w skład dawnego zaboru poddane były wcześniej przepisom pod
stawowej wersji rosyjskiej ustawy notarialnej z 1866 roku i dopiero w okresie 1919-1920 
rozciągnięto na nie moc obowiązującą przepisów stosowanych w byłym Królestwie Pol
skim, wraz z prawem hipotecznym (patrz niżej).

Odmienny, drugi system obowiązywał na terenie dawnego zaboru austriackiego, gdzie 
sprawy organizacji i działania notariatu regulowała utrzymana w mocy ustawa z 1871 ro
ku . Kolejny, trzeci system funkcjonował na terenach dawnego zaboru pruskiego, gdzie nie 
było osobnej ustawy notarialnej. Zasady działania notariatu regulowane były na tych zie
miach przepisami różnych aktów prawnych, w szczególności ustaw o sądownictwie nie
spornym z 1898 roku oraz 1899 roku . Choć każdy z wymienionych systemów wyrastał po 
części ze wspólnych korzeni i tradycji notariatu europejskiego, to opierały się one na dia
metralnie różnych niekiedy zasadach . Rosyjska ustawa notarialna oraz przepisy obowią-

1 M.in. przedstawione niżej przepisy tymczasowe o urządzeniu sądownictwa z dnia 16 lipca 1917 r., 
Dziennik Urzędowy Departamentu Sprawiedliwości nr 1; dekret Rady Regencyjnej z dnia 3 lipca 1918 
o przepisach tymczasowych w notariacie, Dziennik Praw Królestwa Polskiego, nr 7, poz. 16.

2 Wprowadzona ukazem z dnia 19 marca/1 kwietnia 1875 r.
3 Dziennik ustaw dla królestw i państw w radzie państwa reprezentowanych 1871, poz. 75.
4 Ustawa Rzeszy o sprawach sądownictwa niespornego, Dziennik Ustaw Rzeszy 1898, s. 339; pruska 

ustawa o sądownictwie niespornym, Zbiór Ustaw Pruskich 1899, s. 249.
5 Szerzej o tradycjach notariatu w europejskiej kulturze prawnej M. Kuryłowicz, Notariat 

w europejskiej kulturze prawnej, s. 135-156.



58

zujące na terenie dawnego zaboru pruskiego czyniły z notariuszy urzędników państwowych. 
Ustawa austriacka określała ich jako mężów zaufania. Na terenach dawnych zaborów au
striackiego i rosyjskiego nie można było łączyć zawodu notariusza z wykonywaniem zawo
du adwokata. Wykorzystano zatem wzorzec tzw. czystego notariatu, obcy ustawodawstwu 
obowiązującemu na terenie dawnego zaboru pruskiego, gdzie notariuszami byli w przewa
żającej części właśnie adwokaci. Całkowicie odmienne reguły określały wymogi kwalifika
cyjne wobec kandydatów na notariuszy. Notariusze w centralnej i południowej Polsce mia
nowani byli dożywotnio, podczas gdy utrzymane w mocy ustawodawstwo pruskie przewi
dywało możliwość mianowania na czas oznaczony albo do chwili odwołania. Istnienie 
samorządu notarialnego przewidywała jedynie ustawa austriacka z 1871 roku. Samorząd ów 
działał zatem do końca 1933 roku tylko na terenie Małopolski, gdzie działały izby notarial
ne w Krakowie, Lwowie oraz Przemyślu. Zróżnicowany był także zakres czynności nota
rialnych, wynikających z przepisów odziedziczonego ustawodawstwa. Praktyczne znaczenie 
miało zwłaszcza różne rozwiązanie problemu tzw. przymusu notarialnego w zakresie czyn
ności związanych z przeniesieniem lub ograniczeniem prawa własności nieruchomości, 
istniejącego do chwili wejścia w życie jednolitego prawa o notariacie tylko na terenie daw
nego zaboru rosyjskiego . Poza różnicami ustrojowymi występowały także różnice faktycz
ne, m.in. w zakresie aktywności środowiska. Od notariuszy dawnej Kongresówki i Galicji 
wyraźnie odstawali notariusze z terenów Wielkopolski, co w pewnym stopniu wynikało 
złączenia tej funkcji z zawodem adwokata. Różna była także liczebność tej grupy zawodo
wej w poszczególnych dzielnicach kraju.

2. U PROGU NIEPODLEGŁOŚCI: NOTARIAT
„KRÓLEWSKO-POLSKI”

Pierwsze istotne zmiany w organizacji notariatu na ziemiach polskich nastąpiły jeszcze 
przed odzyskaniem niepodległości. Wydanie tzw. aktu 5 listopada 1916 roku stworzyło, na 
terenach okupowanych przez wojska państw centralnych, zupełnie nową sytuację politycz
ną. Jednym z organów, powstałych na podstawie aktu dwóch cesarzy, była Tymczasowa 
Rada Stanu, która zebrała się na swe pierwsze posiedzenie w dniu 14 stycznia 1917 roku . 
W jej składzie znalazł się, m.in. późniejszy współtwórca ogólnopolskiego prawa o notaria
cie, J. Glass.

Działalność Rady w dziedzinie organizacji wymiaru sprawiedliwości miała doniosłe 
znaczenie: powstała wówczas organizacja sądów została przejęta przez władze Drugiej 
Rzeczypospolitej, datujące odrodzenie się sądownictwa po okresie zaborów na chwilę roz
poczęcia działalności przez sądy „królewsko-polskie” . Przepisy wydane przez Tymczaso
wą Radę Stanu, a następnie przez Radę Regencyjną rozpoczęły także nowy etap w dziejach 
notariatu. Rozporządzenie Tymczasowej Rady Stanu z 18 lipca 1917 roku, zawierające 
przepisy tymczasowe o urządzeniu sądownictwa oraz dekret Rady Regencyjnej z 3 lipca

6 O przymusie notarialnym w Drugiej Rzeczypospolitej D. Malec, Z dziejów notariatu 
w ¡1 Rzeczypospolitej. Problem tzw. przymusu notarialnego, „Rejent”, 2000, nr 9, s. 181-205.

Historia państwa i prawa Polski, t. IV, Od uwłaszczenia do odrodzenia państwa, s. 642. 
Wznowienie sądownictwa państwowego polskiego (pięciolecie 1917-1922), Warszawa 1923, s. 6. 
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1918 roku, choć nie obejmowały swym zasięgiem wszystkich ziem polskich, a początkowo 
nawet wszystkich ziem zaboru rosyjskiego, były pierwszymi na tych terenach od wielu lat 
regulacjami w zakresie wymiaru sprawiedliwości wydanymi przez władze polskie. Znacze
nie wymienionych aktów jest tym większe, że ustalone w nich zasady obowiązywały także 
w Drugiej Rzeczypospolitej.

Departament Sprawiedliwości Tymczasowej Rady Stanu najwcześniej objął odpowia
dający mu w ramach podziału resortowego dział administracji, co było zgodne z poglądami 
Rady o konieczności jego natychmiastowego przejęcia . Już w połowie lutego 1917 roku 
opracowany został projekt tymczasowej organizacji sądownictwa, równolegle prowadzone 
były prace nad organizowaniem jego kadr . Projektowane zmiany dotyczyły także nota
riatu. Ostatecznie „królewsko-polskie” sądownictwo zaczęło działać od 1 września 1917 
roku na podstawie wydanych przez Tymczasową Radę Stanu Przepisów tymczasowych 
o urządzeniu sądownictwa w Królestwie Polskim z dnia 18 lipca 1917 roku .

Warto wspomnieć o innym jeszcze aspekcie związków między nowo organizowanym 
przez Tymczasową Radę Stanu sądownictwem a notariatem: wymiar sprawiedliwości zasi
liło wielu notariuszy z okresu przed 1 wojną światową. Byli to m.in. J. Światopełk- 
Zawadzki, notariusz od 1889 roku, autor pierwszego projektu ustawy notarialnej, po krót
kiej pracy na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie przeszedł do Minister
stwa Sprawiedliwości; D. Kochański, od 1893 roku notariusz w Lublinie, objął kolejno 
funkcje sędziego pokoju a następnie sędziego i wiceprezesa Sądu Okręgowego w Lublinie; 
W. Przegaliński, od 1894 roku notariusz w Lublinie, a od 1905 roku w Janowie Lubelskim, 
po krótkim tymczasowym pełnieniu obowiązków notariusza do 1920 roku został sędzią 
w lubelskim Sądzie Apelacyjnym; podobną drogę przeszli S. Horodyski, od 1895 roku 
notariusz w Opatowie; S. Pawłowski, od 1906 roku notariusz w Końskich . Ich kariery 
zawodowe przeczą ironicznej opinii K. Rudnickiego, współorganizatora polskiego sądow
nictwa, o notariuszach z dawnej Kongresówki, trwających - jego zdaniem - mimo zmian na 
swych dotychczasowych stanowiskach i „budujących Polskę” w zaciszu lukratywnych kan
celarii .

O aktywności przy organizowaniu podstaw notariatu świadczyła także działalność tzw. 
Delegacji Koleżeńskiej Notariatu, utworzonej jeszcze w 1915 roku z inicjatywy warszaw
skich notariuszy i zarejestrowanej w 1917 roku przez sąd okręgowy w Warszawie jako 
stowarzyszenie początkowo o nazwie Zrzeszenie Rejentów i Pisarzy Hipotecznych Króle
stwa Polskiego . Członek Zrzeszenia, a wcześniej Delegacji Koleżeńskiej, J. Światopełk- 
Zawadzki, prowadził m.in. wykłady z prawa notariatu i hipoteki w ramach kursu zorgani
zowanego przez komisję kierowniczą kursów dla urzędników wymiaru sprawiedliwości,

9 W. Suleja, Próba budowy zrębów polskiej państwowości w okresie istnienia Tymczasowej Rady 
Stanu, Wrocław 1981, s. 344.

10 Op.cit., s. 345-346.
11 Dziennik Urzędowy Departamentu Sprawiedliwości Tymczasowej Rady Stanu (dalej: Dz. Urz. Dep. 

Spraw.) 1917, nr 1, dział I, poz. 2.
12 A. Korobowicz, Sądownicy Królestwa Polskiego w wymiarze sprawiedliwości odrodzonej Polski 

w pierwszych latach niepodległości (1917-1921) [w:] Historia integra. Księga pamiątkowa ofiarowana 
prof. Stanisławowi Salmonowiczowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Toruń 2001, s. 167, 175, 178.

13 K. Rudnicki, Wspomnienia prokuratora, Warszawa 1957, s. 49, cyt. za A. Korobowicz, op.cit., 
s. 175.

M. Kurman, Zrzeszenie notariuszów i pisarzy hipotecznych w b. Królestwie Polskim. Z pierwszego 
dziesięciolecia istnienia, PN, 1925, nr 1-2, s. 108.
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powołaną przez Tymczasową Radę Stanu15. Wykłady dla związku pracowników notarial
nych prowadził także M. Kurman16 17 18 *.

IS W. Suleja, op.cit., s. 346; kursy dla urzędników administracji ogólnej i wymiaru sprawiedliwości 
ukończyło 54 wyższych urzędników, 332 średnich oraz 120 niższego szczebla, W. Szwarc, Działania 
Tymczasowej Rady Stanu i Rady Regencyjnej na rzecz przejęcia cywilnego zarządu w Królestwie Polskim 
(1917-1918) [w:] Studia z historii państwa, prawa i idei. Prace dedykowane profesorowi 
J. Malarczykowi, Lublin 1997, s. 401.

M. Kurman, Notariat i hipoteka. Odczyty w związku pracowników notarialnych. Pisane w latach 
wojny od 20 X 1916 r. do 18 II1917 r., odbitka z maszynopisu, Warszawa 1917 (w zbiorach Biblioteki 
Jagiellońskiej w Krakowie).

17 J. Światopełk-Zawadzki, Projekt ustawy notarialnej, Warszawa 1917, por. dalej, rozdział VIII.
18 Zarządzenie marszałka koronnego Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego w przedmiocie 

tymczasowego sprawowania obowiązków służbowych w sądownictwie królewsko-polskim przez 
dotychczasowych urzędników wymiaru sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 1917 r., Dz. Urz. Dep. Spraw. 
1917 nrl,s.61.

9 Okólnik nr 23 dyrektora Departamentu Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 1917 r. w przedmiocie 
mianowania rejentów, pisarzy hipotecznych, komorników i sekretarzy, Dz. Urz. Dep. Spraw. 1917, nr 6.

20 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 1918 r. w przedmiocie odwołania okólnika 
nr 23, Dziennik Urzędowy Królewsko-Polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości 1918 (zmieniony tytuł 
wcześniejszego Dz. Urz. Dep. Spraw.; dalej Dz. Urz. Min. Spraw.), nr 11.

21 Okólnik nr 23 z dnia 4 listopada 1917 r., Dz. Urz. Dep. Spraw., nr 6.

Jednocześnie z organizowaniem sądownictwa porządkowano sprawy notariatu. Przepisy 
tymczasowe o organizacji sądownictwa utrzymały dotychczasowe normy, na podstawie 
których mieli urzędować pisarze hipoteczni i rejenci (art. 10). Nadal zatem obowiązywała 
stosowana wcześniej na tych terenach rosyjska ustawa notarialna, do której wprowadzono 
wszakże pewne zmiany. W tym czasie pojawiały się jednak pierwsze projekty, świadczące 
o oczekiwaniu środowiska notariuszy na zmianę podstawowych zasad organizacji i działa
nia instytucji. Jeszcze w ramach Delegacji Koleżeńskiej notariatu J. Światopełk-Zawadzki 
opracował pierwszy projekt nowej ordynacji notarialnej, opublikowany w 1917 roku

W sierpniu 1917 roku, zarządzeniem marszałka koronnego Tymczasowej Rady Stanu 
wezwano m.in. rejentów i pisarzy hipotecznych wraz z podległym im personelem, pełnią
cych obowiązki w sądownictwie okupacyjnym^ do dalszego tymczasowego sprawowania 
ich w charakterze urzędników Korony Polskiej . Następnego dnia, w zarządzeniu dyrekto
ra Departamentu Sprawiedliwości uściślono, że tymczasowe pełnienie obowiązków na 
podstawie nowych przepisów o organizacji sądownictwa rozpocznie się z dniem 1 września 
1917 roku.

Zgodnie z tymczasowymi przepisami o urządzeniu sądownictwa, rejentów i pisarzy hi
potecznych miał mianować dyrektor Departamentu Sprawiedliwości na wniosek prezesów 
lub prokuratorów właściwych sądów. Jedynie notariusze, którzy przerwali swe czynności na 
czas wojny, mogli zostać przywróceni na poprzednio zajmowane stanowiska na mocy decy
zji prezesa sądu okręgowego, w miarę wolnych miejsc w ich dotychczasowych okręgach 
działania . Możliwość mianowania w trybie decyzji prezesa sądu zlikwidowana została 
w lipcu 1918 roku20 21.

W okólniku dyrektora Departamentu Sprawiedliwości, dotyczącym zasad mianowania 
m.in. rejentów i pisarzy hipotecznych, polecono prezesom sądów okręgowych, by przy 
nominacji trzymali się ściśle dotychczasowych zasad, a do nominacji przedstawiali wszyst
kich kandydatów, którzy się zgłosili i zdali egzamin notarialny . W szczególności uznano 
za zbędne ogłaszanie konkursów, zwrócono natomiast uwagę na konieczność przeprowa
dzenia wynikających z art. 225 obowiązującej rosyjskiej ustawy notarialnej egzaminów dla
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wszystkich kandydatów nieposiadających wykształcenia prawniczego. Zasugerowano także, 
by komisja egzaminacyjna, w której składzie miał się znajdować prezes sądu okręgowego, 
prokurator przy tym sądzie oraz jeden rejent, mianowany przez prezesa sądu, poddała eg
zaminowi także rejentów oraz pisarzy hipotecznych, działających od czasów przedwojen
nych, nieposiadających uniwersyteckiego wykształcenia prawniczego. Okólnik ów zasłu
guje na uwagę, po raz pierwszy wynika bowiem z jego treści wyraźna chęć podniesienia 
kwalifikacji wymaganych do objęcia stanowiska notariusza. Utrzymane zostały dotychcza
sowe przepisy o kaucji wnoszonej przez notariuszy, natomiast tych urzędujących od czasów 
przedwojennych zwolniono z obowiązku jej powtórnego składania, jednocześnie nakazano 
świeżo mianowanym rejentom złożenie kaucji w ciągu 2 miesięcy . Wraz z początkiem 
1918 roku opublikowane zostały przepisy normujące sposób prowadzenia ksiąg notarial
nych, a wkrótce potem określono godziny urzędowania rejentów oraz urzędów hipotecz
nych, nakazując notariuszom pracę w swych kancelariach w czasie siedmiu godzin urzędo
wania, które powinno zacząć się nie później niż o godzinie 9 rano . Te ostatnie zasady 
ustalone zostały w wyniku zażaleń na sposób i czas działania notariuszy, które wpłynęły do 
Departamentu Sprawiedliwości. Skargi te uznać należy za dowód kłopotów organizacyj
nych w okresie przejściowym. Podobnie, do początków 1918 roku, mimo półrocznego już 
działania sądownictwa królewsko-polskiego, posługiwali się oni pieczęcią o wzorze ustalo
nym przez władze okupacyjne. Nakazano w związku z tym używanie pieczęci z herbem 
państwa w wersji stosowanej w sądach okręgowych . Wszystkie przepisy, dotyczące nota
riuszy, wydane w tym czasie zakładały jedynie tymczasowy charakter pełnienia przez nich 
obowiązków, do czasu uregulowania spraw notariatu w sposób trwały.

3 lipca 1918 roku Rada Regencyjna wydała dekret zawierający przepisy tymczasowe 
o notariacie22 * 24 25 26. Także ów dekret miał duże znaczenie i stanowił w dziejach polskiego nota
riatu ważną cezurę. Jego wydanie zakończyło wstępny, przejściowy etap działania notariatu, 
a właściwie w znacznym stopniu jego organizowanie. Dekret obowiązywać miał do czasu 
wydania nowej ustawy notarialnej, a zawarte w nim ro/wiązania miały charakter bardziej 
trwały i obowiązywały także w następnych latach, juz po odzyskaniu niepodległości. 
W zakresie nieuregulowanym odmiennie przez władze polskie obowiązywała nadal rosyj
ska ustawa notarialna.

22 Okólnik nr 69 z dnia 22 grudnia 1917 r. w przedmiocie kaucji rejentów i pisarzy hipotecznych, Dz. 
Urz. Min. Spraw. 1918, nr 8.

21 Zarządzenie dyrektora Departamentu Sprawiedliwości, Dz. Urz. Min. Spraw., nr 7, poz. 18; okólnik 
nr 60 w przedmiocie stosowania godzin urzędowych w urzędach hipotecznych i u rejentów, ibidem, s. 265.

24 Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 1918 r., Dz. Urz. Min. Spraw. 1918, nr 8.
25 Dekret Rady Regencyjnej z dnia 3 lipca 1918 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych 

o notariacie, Dziennik Praw Królestwa Polskiego 1918, nr 7, poz. 16.
26 M.in. E.S., Rejent czy notariusz, Not.-Hip., 1931, nr 2, s. 6; red., GSW, 1931, nr 40.

W dekrecie ustalone zostały ważne zasady dotyczące terminologii. Jego przepisy osta
tecznie usunęły z oficjalnej terminologii tradycyjne na tych terenach określenie rejent, 
wprowadzając w miejsce dotychczasowego zamiennego używania go z terminem notariusz 
tylko ten ostatni. Usunięcie historycznej nazwy rejent (dawniej także regent) związane było 
prawdopodobnie z chęcią usunięcia nieporozumień terminologicznych w związku z działa
niem Rady Regencyjnej . Mogło także świadczyć o woli ujednolicenia nazewnictwa tego 
urzędu z pozostałymi ziemiami polskimi, gdzie poprzez ustawodawstwo XIX wieku utrwa
liła się nazwa „notariusz”. Decyzja Rady Regencyjnej miała się okazać jednym z nielicz
nych aktów unifikujących (w niewielkim, lecz za to bardzo istotnym zakresie nazewnictwa) 
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wydanych przez polskie organy do 1933 roku. Mimo usunięcia terminu z ustawodawstwa 
tradycyjne określenie pozostało nadal żywe zwłaszcza na terenach dawnego zaboru rosyj
skiego, a jego obecności nie usunął nawet okres II wojny światowej i późniejszego wielo
letniego istnienia notariatu państwowego.

Przepisami dekretu wprowadzony został także podział notariuszy na dwie kategorie: 
urzędujących przy wydziałach hipotecznych królewsko-polskich sądów okręgowych oraz 
przy wydziałach hipotecznych królewsko-polskich sądów pokoju. Notariusze, działający 
przy sądach okręgowych, zostali zobowiązani do otwarcia kancelarii w gmachach, miesz
czących właściwe wydziały i archiwa hipoteczne. Pozostali notariusze mieli urzędować 
w miastach lub osadach, względnie okręgach sądów pokoju w większych miastach, wskaza
nych im przez prezesów właściwych terytorialnie sądów okręgowych.

W dekrecie uregulowano sprawy nominacji notariuszy, oddając je ostatecznie we 
wszystkich wypadkach, a zatem także przywracania na stanowiska opuszczone w związku 
z działaniami wojennymi, do uznania ministra sprawiedliwości (art. VI) . Wobec tymcza
sowości pierwszych powołań na stanowiska notarialne oraz przejściowego charakteru wy
konywania obowiązków przez dotychczasowych notariuszy, określono tryb odwoływania 
osób tymczasowo pełniących obowiązki rejentów. W razie powołania na ich stanowiska 
innych osób, dla zachowania w danym okręgu dotychczasowej liczby notariuszy, odwołania 
miały następować z oznaczeniem terminu, w kolejności od najmłodszego stażem notariusza 
w miejscowości do której nastąpiło mianowanie. Osobom zwolnionym w tym trybie 
z tymczasowego sprawowania obowiązków notariuszy przysługiwało prawo ponownego 
mianowania, w trybie ogólnym, określonym w przepisach tymczasowych o urządzeniu 
sądownictwa, a zatem przez szefa resortu sprawiedliwości, na wniosek uprawnionych orga
nów. W pewnym zakresie zmienione zostały (dla trybu przechodzenia od tymczasowego do 
stałego urzędowania) zasady nieusuwalności notariuszy, gwarantowane im art. 16 ustawy 
notarialnej. Zgodnie z nim, notariusze mogli być złożeni z urzędu na własną prośbę, na 
mocy wyroku sądowego albo w trybie dyscyplinarnym, za nadużycia określone w art. 59 tej 
ustawy.

Wszyscy notariusze zobowiązani zostali do posiadania własnej pieczęci zawierającej 
oprócz herbu państwa ich nazwisko, imię oraz dokładne określenie urzędu i miejsca urzę
dowania27 28. Zgodnie z ustawą notarialną (art. 25), odcisk pieczęci i podpis notariusza miały 
być przechowywane w archiwum notarialnym, dla porównania z wydawanymi wypisami 
z aktów.

27 W wykonaniu tego przepisu wydane zostało powołane wyżej zarządzenie ministra sprawiedliwości 
z dnia 15 lipca 1918 r., odwołujące wcześniejszy okólnik nr 23.

28 W okólniku Ministra Sprawiedliwości nr 103 z dnia 10 sierpnia 1918 r., Dz. Urz. Min. Spraw., 
określona została treść napisu na pieczęci, na której urząd określony miał być tylko słowem notariusz, 
a miejsce urzędowania tylko jednym wyrazem nazwy miejscowości. Pozostałe wymogi, wynikające 
z dekretu nie zostały uściślone, odesłano w tym zakresie do okólnika ministra sprawiedliwości nr 73, 
nakazującego stosowanie pieczęci takiej, jak w sądach okręgowych.
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3. NOTARIAT NA ZIEMIACH DAWNEGO ZABORU 
ROSYJSKIEGO W PIERWSZYCH LATACH NIEPODLEGŁOŚCI

Po odzyskaniu niepodległości, od listopada 1918 roku, władze polskie kontynuowały 
porządkowanie spraw związanych z funkcjonowaniem notariatu. Naturalną konsekwencją 
ówczesnej sytuacji politycznej i międzynarodowej było ograniczanie się, zwłaszcza do 
końca 1918 roku, do regulacji o zasięgu terytorialnym ograniczonym do dawnego Króle
stwa Polskiego. Wynikały z nich wszakże pewne zasady, uważane następnie za wyraz woli 
władz Rzeczypospolitej w stosunku do całego notariatu. I tak, w sposób dobitny władze 
resortu sprawiedliwości dały wyraz chęci podniesienia poziomu fachowego polskiego nota
riatu. Utrzymane w mocy na terenie dawnego Królestwa Polskiego, niezmienione wymogi 
kwalifikacyjne nie przewidywały formalnego warunku posiadania wykształcenia prawni
czego. W często cytowanym okólniku, nakazującym przedstawianie do mianowania na 
posady notarialne przede wszystkim dyplomowanych prawników, a jedynie w ich braku 
nieprawników, posiadających jednak przygotowanie teoretyczne, praktykę, pewne zasługi 
dla sądownictwa oraz potwierdzone poważnymi referencjami kwalifikacje moralne stwier
dzono, iż służyć to będzie podniesieniu notariatu do wysokości, na jakiej stać powinien 
zgodnie z dawnymi tradycjami polskimt . Mimo tej deklaracji, wciąż istniała możliwość 
powierzania notariatu nawet osobom nieposiadającym wykształcenia prawniczego czy 
odpowiedniego przygotowania praktycznego.

W 1921 roku władze resortu sprawiedliwości uznały, że zakończony został okres orga
nizacji sądownictwa polskiego. W związku z tym zarządzono ścisłe przestrzeganie, przy 
przedstawianiu kandydatów do nominacji, zasad ustawowych, a zwłaszcza by poddawano 
egzaminom notarialnym wszystkich, w tym także osoby posiadające wyższe wykształcenie 
prawnicze30. W treści omawianego okólnika ministerialnego zaszła pewna omyłka: wpro
wadzone w nim zmiany miały dotyczyć wcześniejszych zasad określonych w okólniku szefa 
Departamentu Sprawiedliwości nr 23 z 1917 roku, podczas gdy i on wymagał przeegzami
nowania wszystkich kandydatów bez względu na wykształcenie. Mogło chodzić natomiast 
o okólnik nr 124 z 1918 roku, wyżej przedstawiony, dopuszczający mianowanie osób bez 
wykształcenia prawniczego, choć i w tym wypadku zalecano dostosowanie wymogów do 
wcześniejszych okólników, w tym także dotyczących egzaminów.

Na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego najważniejszymi podstawami prawnymi 
działania notariatu w tym okresie pozostały, przedstawione wyżej, akty wydane przez Tym
czasową Radę Stanu oraz Radę Regencyjną, nieulegające w następnych latach zmianom. 
W warunkach niepodległego państwa niekiedy nadawano im jednak nieco odmienną od 
dotychczasowej interpretację. Przepisy o notariacie obowiązujące w okręgu sądu apelacyj
nego warszawskiego rozciągnięte zostały (wraz z ustawą hipoteczną - patrz niżej) w kilku 
etapach na teren tzw. ziem wschodnich. Najpierw, na terenach wschodnich dawnego 
zaboru rosyjskiego, utrzymane zostały w zakresie obowiązującym przed dniem 15 sierpnia 
1915 roku, obok rosyjskiego prawa cywilnego materialnego i procesowego, także przepisy

’ Okólnik Ministra Sprawiedliwości nr 124 z dnia 2 grudnia 1918 r., Dz. Urz. Min. Spraw., 1918, 
nr 13, poz. 11.

Okólnik Ministra Sprawiedliwości nr 449/1.P.K./21 z dnia 22 października 1921 r., Dz. Urz. Min. 
Spraw. 1921, nr 22, s. 371.
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rosyjskiej ustawy notarialnej w wydaniu z roku 19143'. Przy każdym z utworzonych na tych 
terenach sądów okręgowych powołany miał zostać starszy notariusz . W 1920 roku utrzy
mano dotychczasowe przepisy o działalności pisarzy hipotecznych i notariuszy na tzw. 
terenach etapowych i przyfrontowych, zajętych przez polską armię , a następnie na terenie 
Litwy Środkowej . Po wydaniu rozporządzeń wykonawczych do wydanej po pokoju ry
skim ustawy o unormowaniu na ziemiach przyłączonych do Polski stanu prawno
politycznego i utworzeniu województw nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego zakoń
czył się etap ujednolicania ustawodawstwa hipotecznego i notarialnego na terenie dawnego 
zaboru rosyjskiego . W 1922 roku rozciągnięto na tereny ziem wschodnich i ziemi wileń
skiej przepisy tymczasowe o organizacji sądownictwa z 1917 roku, w części dotyczącej 
mianowania, odwołania, nadzoru i odpowiedzialności dyscyplinarnej .

31 Rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 15 maja 1919 r. w przedmiocie 
prawa cywilnego i postępowania cywilnego, Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, 
nr 4^poz. 23.

2 Rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 15 maja 1919 r. w przedmiocie 
organizacji wymiaru sprawiedliwości na terenach Ziem Wschodnich, Dziennik Urzędowy Zarządu 
Cywilnego Ziem Wschodnich, nr 4, poz. 22.

Rozkaz Naczelnego Wodza z dnia 15 października 1920 r. w przedmiocie organizacji wymiaru 
sprawiedliwości na terenach przyfrontowych i etapowych, Dziennik Urzędowy Terenów Przyfrontowych 
i Eterowych, nr 2, poz. 9.

Dekret Naczelnego Wodza Wojsk Litwy Środkowej w przedmiocie organizacji wymiaru 
sprawiedliwości na terytorium Litwy Środkowej z dnia 18 listopada 1920 r., Dziennik Urzędowy 
Tymczasowej Komisji Rządzącej, nr 3, poz. 20, z dnia 15 grudnia 1920 r., ibidem, nr 10.

35 Ustawa z dnia 4 lutego 1921 r., Dz. U. RP nr 16, poz. 93.
36 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1922 r., Dz. U. RP poz. 70, rozporządzenie 

Rad^Ministrów z dnia 19 czerwca 1922 r., Dz. U. RP poz. 414.
S. Breyer, Z dziejów notariatu w okresie międzywojennym, Zeszyty Problemowo-Analityczne, 1972, 

nr 23, s. 67.

Utrzymane zostało bez zmian powiązanie notariatu z hipoteką oraz sądami. Zgodnie 
z przepisami ustawy notarialnej oraz prawa hipotecznego, obowiązującego na tych tere
nach, notariusze dzielili się na działających przy wydziałach hipotecznych sądów okręgo
wych oraz notariuszy przy sądach pokoju, a następnie grodzkich (od chwili wejścia w życie 
w dniu 1 stycznia 1929 roku rozporządzenia - prawo o ustroju sądów powszechnych). 
Ponieważ ci ostatni nie urzędowali przy wydziałach hipotecznych, nazywano ich niekiedy 
notariuszami miejskimi . Tylko na ziemiach wschodnich notariusze nie byli w równym 
stopniu powiązani organizacyjnie z sądami.

4. NOTARIAT NA ZIEMIACH DAWNEGO ZABORU 
AUSTRIACKIEGO W PIERWSZYCH LATACH 
NIEPODLEGŁOŚCI

Pierwsze zmiany dotyczące działania notariatu na terenie zaboru austriackiego usiłowały 
wprowadzić w niewielkim, mieszczącym się w granicach prawa zakresie same izby nota
rialne. Już 2 listopada 1918 roku krakowska izba podjęła ważne uchwały, mające na celu 31 * * * 35 36 *
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38 dostosowanie zasad działania notariuszy do warunków niepodległego państwa . Zgodnie 
z podjętymi wówczas uchwałami, zdecydowano o likwidacji istniejącego w nazwie izby 
określenia cesarsko-królewska na rzecz nazwy Izba Notarialna w Krakowie, wprowadzono 
także nową pieczęć izby z godłem orła polskiego. Wobec obaw o nieważność sporządza
nych aktów zdecydowano o przejściowym utrzymaniu dotychczasowych pieczęci 
i podpisów notariuszy, jednak obok nich nakazano wprowadzić pieczęć z orłem polskim, 
zaś w samej treści aktów zrezygnować z wszelkich określeń c.k. notariusz. Wezwano także 
do używania pieczęci z polskimi napisami i podpisywania się w języku polskim . Zdecy
dowano także o wystąpieniu do czynników rządowych o ustawowe określenie nowych za
sad, tak by stan przejściowy nie trwał zbyt długo, a właściwe organy korzystały z uprawnień 
do mianowania notariuszy.

Odpowiednie zarządzenia tymczasowych organów przejściowych wydane zostały 
wkrótce przez Wydział Sprawiedliwości Polskiej Komisji Likwidacyjnej, działającej 
w Krakowie od października 1918 roku. Zgodnie z jego zarządzeniem z dnia 9 listopada 
1918 roku, adresowanym do Izby Notarialnej w Krakowie, do czasu wydania właściwych 
przepisów dla tutejszego okręgu Sądu Krajowego Wyższego tymczasowo ustalone zostały 
sprawy pieczęci oraz tytułu służbowego notariuszy . Nakazano wówczas wprowadzenie do 
pieczęci polskiego orła państwowego i używanie pieczęci wyłącznie w języku polskim, 
a także opuszczenie określenia c.k. przed tytułem służbowym notariusza . Tego samego 
dnia ustalona została tymczasowa rota przysięgi dla tutejszych notariuszy . Już następnego 
dnia Izba Notarialna w Krakowie przystąpiła do wykonywania powyższych poleceń, 
a w ciągu grudnia 1918 roku Sąd Wyższy Krajowy w Krakowie zatwierdził wzory nowych 
pieczęci i podpisów tutejszych notariuszy . Izba Notarialna we Lwowie nie była w stanie 
rozpocząć normalnego funkcjonowania w tym samym czasie co izba krakowska, wobec 
skomplikowanej sytuacji we wschodniej Małopolsce. W lutym 1919 roku na ówczesne 93 
stanowiska notariuszy w okręgu jej działania na terenach wolnych od walk znajdowało się 
zaledwie 8 notariatów w samym Lwowie oraz 1 w Gródku* 39 * 41 * 43 44 45.

Uchwały Izby w Krakowie z dnia 2 listopada 1918 r., okólnik z dnia 4 listopada 1918 r., 1. 1037/18, 
APII, sygn. R. Not. 618 (d. 19).

39 Ibidem.
Zarządzenie Wydziału Sprawiedliwości Polskiej Komisji Likwidacyjnej z dnia 9 listopada 1918 r., 

1. 1/18, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).
41 Pieczęć powinna także zawierać określenie kraju: Polska, ibidem.

Postanowienie Wydziału Sprawiedliwości Polskiej Komisji Likwidacyjnej z dnia 9 listopada 1918 r., 
1. 4/18, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).

43 Okólnik z dnia 10 listopada 1918 r., 1. 1081/18, sygn. R. Not. 618 (d. 19); pisma prezesa Sądu 
Krajowego Wyższego w Krakowie dotyczące zwrotu przedstawionych do zatwierdzenia pieczęci 
i podpisów, ibidem.

Pismo prezesa Izby Notarialnej we Lwowie z dnia 7 lutego 1919 r., 1.16/19, AP II, sygn.
R. Not. 618 (d. 19).

45 Okólnik z dnia 3 stycznia 1919 r., 1. 1221/18, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).

Na przełomie 1918/1919 roku nieuregulowana była w dawnym zaborze austriackim 
kwestia mianowania notariuszy. Wobec niejasności, krakowskie kolegium notarialne pod
jęło uchwałę w sprawie zwrócenia się do władz z prośbą o ustalenie zasad tymczasowego 
mianowania notariuszy przez Polską Komisję Likwidacyjną do chwili wyraźnego unormo
wania ustawowego .

Na podstawie dekretu Tymczasowego Naczelnika Państwa z dniem 1 stycznia 1919 ro
ku Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej objęło administrację sądownictwa na 
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ziemiach dawnego zaboru austriackiego46. Także na tych terenach utrzymane zostały do
tychczasowe zasady działania notariatu, zawarte w ustawie notarialnej z dnia 25 lipca 1871 
roku oraz w wydanej tego samego dnia ustawie, wprowadzającej przymus notarialny 
w zakresie pewnych czynności prawnych47 *.

46 Dekret z dnia 31 grudnia 1918 r. w przedmiocie objęcia zarządu wymiaru sprawiedliwości w byłym 
zaborze austriackim, Dziennik Praw Państwa Polskiego (dalej: Dz. Praw), nr 23, poz. 76, Dz. Urz. Min. 
Spraw, nr 1, poz. 1.

Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw z Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych, 1875, 
poz. 75, poz. 76.

Dekret Naczelnika Państwa z dnia 8 lutego 1919 r. w przedmiocie zmian w urządzeniach wymiaru 
sprawiedliwości w b. zaborze austriackim, Dz. Praw 1919, nr 15, poz. 200; Dz. Urz. Min. Spraw., nr 2, 
poz. 1.

Reskrypt Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 1919 r., nr 3274, AP II, sygn. 618 (d. 19).
Por. reskrypt prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 marca 1919 r. Prez. 4848/4X/19, 

AP II sygn. R. Not. 618 (d. 19).
5 Okólnik z dnia 14 marca 1919 r., 1. 307/19, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).
52 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 1919 r. w przedmiocie postępowania 

przy obsadzie opróżnionych posad notarialnych w byłym zaborze austriackim, Dz. Urz. Min. Spraw., nr 8, 
s. 287; wobec licznych błędów w opublikowanym tekście, uniemożliwiających prawidłowe stosowanie 
rozporządzenia ogłoszono je ponownie w Dz. Urz. Min. Spraw., 1920, nr 1, s. 3.

53 Dz. Urz. Min. Spraw., 1920, nr 2, s. 32.
54 Dz. Urz. Min. Spraw., 1920, nr 5-6, s. 129-130.
55 Dz. Urz. Min. Spraw., 1920, nr 7-8-9, s. 184.

Dekretem z dnia 8 lutego 1919 roku do istniejącej organizacji wymiaru sprawiedliwości, 
w tym notariatu wprowadzono niewielkie zmiany . Najistotniejszą z nich było ustalenie - 
zgodnie z austriacką ustawą o władzy sędziowskiej z 1867 roku oraz pragmatyką służbową 
z 1914 roku - okresu reorganizacji wymiaru sprawiedliwości na czas do końca 1920 roku, 
z możliwością przedłużenia tego terminu uchwałą Rady Ministrów. W okresie reorganizacji 
także notariusze mogli być z urzędu przenoszeni na inne miejsca służbowe, bądź w stan 
spoczynku bez ograniczeń wynikających z innych przepisów (art. 4). Na początku marca 
1919 roku Ministerstwo Sprawiedliwości zarządziło bezzwłoczne odebranie przysięgi służ
bowej od wszystkich notariuszy na terenie dawnego zaboru austriackiego, pod rygorem 
utraty urzędu dla wzbraniających się od jej złożenia49 * * 52 53 54 55. W wykonaniu zarządzenia prezesi 
sądów apelacyjnych wezwali izby notarialne do natychmiastowego zaprzysiężenia wszyst
kich notariuszy . Zgodnie z uchwałą krakowskiej Izby Notarialnej, notariusze, działający 
w jej okręgu, zaprzysiężeni zostali w dniu 30 marca 1919 roku .

Konieczność dokonywania szybkich decyzji kadrowych w pierwszym okresie po odzy
skaniu niepodległości zmusiła władze do uproszczenia postępowania, związanego z nomi
nacją na opróżnione posady notarialne w dawnym zaborze austriackim . Zmniejszono 
formalizm procedury przedkładania przez osoby zainteresowane objęciem stanowisk nie
zbędnych dokumentów, ograniczono także konieczność ogłaszania konkursów na opróżnio
ne posady jedynie do notariatów bardziej intratnych. Już w styczniu 1920 roku mianowano 
5 nowych notariuszy spośród miejscowych kandydatów notarialnych, a 6 przeniesiono do 
innych miejscowości . W czerwcu 1920 roku nominacje uzyskało 41 osób^w tym 40 spo
śród kandydatów notarialnych, zaś 6 przeniesiono do innych miejscowości . Kolejne mia
nowania w sierpniu 1920 roku dotyczyły zaledwie 2 dotychczasowych kandydatów, 
a 4 dotychczasowym notariuszom wyznaczono inne siedziby .

Mimo obowiązywania tych samych przepisów, na ziemiach dawnego zaboru austriac
kiego wyraźnie widoczna była różnica między notariatem w okręgach sądów apelacyjnych 
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w Krakowie i Lwowie (Izby Notarialne w Krakowie, Lwowie i Przemyślu) oraz w okręgu 
sądu okręgowego w Cieszynie. Działający tam notariusze tworzyli kolegium notarialne 
działające na prawach izby notarialnej i udało im się zachować odrębność mimo prób włą
czenia ich do krakowskiej Izby Notarialnej. Grupa tamtejszych rejentów nie była zbyt licz
na i obejmowała w 1925 roku w Bielsku 2 notariuszy, w Cieszynie i Skoczowie po 
1 notariuszu .

5. NOTARIAT NA ZIEMIACH DAWNEGO ZABORU PRUSKIEGO 
W PIERWSZYCH LATACH NIEPODLEGŁOŚCI

Organizowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości, a także określenie zasad działania 
notariatu na ziemiach dawnego zaboru pruskiego nastąpiło nieco później niż na terenie 
pozostałych dzielnic. Wydział Prawników, powołany do życia 16 listopada 1918 roku pod
czas Zjazdu Polskich Prawników zajął się organizowaniem m.in. polskiego wymiaru spra
wiedliwości i rejestrowaniem prawników Polaków37. W tym czasie, na terenie samej Wiel
kopolski było 270 adwokatów i notariuszy, w tym 130 Polaków, a wśród nich także emery
ci, osoby niewykonujące zawodu, bądź czynne na innych stanowiskach .

56 T. Zajączkowski, Ordynacja adwokacka obowiązująca w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu 
i Toruniu oraz w Górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach, Poznań 1925, s. 105; por. 
także dalej, rozdział VI.

T. Zajączkowski, Szkic historyczny organizacji sądownictwa polskiego w b. dz. Pruskiej od czasów 
rewolucyjnych 1918 r. [w:] T. Stark, J. Zagórowski, Zbiór rozporządzeń i okólników Ministerstwa byłej 
Dzielnicy Pruskiej z 1920 r. mających zasadnicze znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości (dalej: Zbiór 
rozporządzeń i okólników), Poznań 1921, s. 1-3.

58 Op.cit., s. 4.
Bliżej na temat przejmowania zarządu dawnej dzielnicy pruskiej A. Gulczyński, Ministerstwo Byłej 

Dzielnicy Pruskiej, Poznań 1995, s. 11-19.
S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 3, Okres międzywojenny, Kraków 

2001^ s. 621; T. Zajączkowski, Szkic historyczny..., s. 6.
Wykonujących te funkcje w różnych okresach, zarówno przed jak i po odzyskaniu niepodległości, 

W. Zarzycki, Adwokaci i prawnicy Wielkopolski i Pomorza u progu niepodległości 1918-1920, 
„Palestra”, 1991, nr 11/12, s. 25-28.

62 Rozporządzenie tymczasowe z dnia 22 maja 1919 r. dotyczące wprowadzenia języka polskiego do 
czynności notarialnych, Tygodnik Urzędowy nr 14, s. 59.

63 Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1919 r. o języku urzędowym w sądownictwie i notariacie 
w b. dzielnicy pruskiej Tygodnik Urzędowy nr 70, s. 412 i n.

Po wybuchu powstania wielkopolskiego władzę przejął Komisariat Naczelnej Rady Lu
dowej3 . Dla uniknięcia chaosu organizacyjnego, już w Wydziale Administracji i Sądow
nictwa Naczelnej Rady Ludowej zdecydowano się na utrzymanie bez większych zmian 
ustawodawstwa pozaborczego i jednocześnie odroczono moment przejęcia wymiaru spra
wiedliwości z powodu braku kadr . W samej Naczelnej Radzie Ludowej znalazło się kilku 
adwokatów i zarazem notariuszy . Byli to m.in. B. Chrzanowski, J. Maciaszek, 
F. Koszutski, S. Piechocki, W. Wyczyński.

22 maja 1919 roku wprowadzono do czynnośći notarialnych obok języka niemieckiego 
także język polski , zaś w grudniu 1919 roku językiem urzędowym stał się język polski . 
Na podstawie ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 roku o tymczasowej organizacji zarządu byłej 56 * 58 * * * 62 63 
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dzielnicy pruskiej zarząd wymiarem sprawiedliwości na tym terenie został przekazany 
ministrowi byłej dzielnicy pruskiej, zaś obowiązujące w chwili jej wejścia w życie przepisy 
utrzymane zostały w mocy, z zastrzeżeniem możliwości dokonania późniejszych zmian . 
Funkcje te minister byłej dzielnicy pruskiej sprawował do dnia 13 listopada 1921 roku, gdy 
zarząd przejął minister sprawiedliwości, a w warszawskim Ministerstwie Sprawiedliwości 
utworzony został nowy departament tymczasowo oddelegowany do Poznania . Ustawa 
o tymczasowej organizacji zarządu tych terenów przyznawała prawo mianowania notariuszy 
oraz obsady innych niższych urzędów w sądownictwie ministrowi byłej dzielnicy pruskiej, 
w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości (art. 13).

W dniu 11 października 1919 roku minister byłej dzielnicy pruskiej wydał rozporządze
nie zmieniające niektóre przepisy o notariacie, uzupełniając je 9 listopada 1919 roku . 
Rozporządzenie obniżyło wymogi kwalifikacyjne, wprowadzając przy okazji tylko termi
nowe nominacje. Minister wkrótce skorzystał z przyznanych mu uprawnień w zakresie 
mianowania notariuszy: w rezultacie powołań z października i listopada 1919 roku oraz 
pierwszych 3 miesięcy 1920 roku urząd notariusza uzyskało 31 osób . Nominacje te nie 
rozwiązywały problemu braków kadrowych, zwłaszcza wobec ich terminowości. W kolej
nym, 1921 roku dokonano dalszych nominacji, często stanowiących powtórzenie poprzed
nich terminowych powołań08.

Na mocy rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1919 roku ustalone zostały zasady dalszego 
urzędowania pruskich notariuszy i adwokatów na terenie dawnej dzielnicy pruskiej . Pro
blem wymagał osobnego uregulowania, zwłaszcza, że we wrześniu 1919 roku, pruska ad
ministracja sądownictwa, początkowo wykonująca polecenia władz polskich, mianowała 
dwóch notariuszy - Niemców, co zostało odczytane jako prowokacja ludności polskiej, 
a Departament Sprawiedliwości zakazał im wykonywania jakichkolwiek czynności dobrej 
woli . Rozporządzenie, wraz z innymi opublikowanymi w tym samym Tygodniku Urzę
dowym, stanowiło ważny etap przygotowań do pełnego przejęcia w dniu 1 stycznia 1920 
roku wymiaru sprawiedliwości na tych terenach* 65 66 67 68 * * 71. Zgodnie z nim, dotychczasowi pruscy 
adwokaci i notariusze, którzy z mocy przepisów traktatu pokojowego stawali się w dniu 
jego wejścia w życie tzw. obcokrajowcami, po upływie sześciu miesięcy od tej chwili, tj. 
1 sierpnia 1920 roku, tracili swój urząd. Tylko przez miesiąc od wejścia w życie traktatu 
zezwolono na urzędowanie notariuszom mianowanym przez rząd pruski bez zgody rządu 
polskiego: po 1 stycznia 1919 roku lub po 1 października 1919 roku w zależności od tere

Dz. Praw, nr 64, poz. 385.
65 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1921 r. w przedmiocie przekazania 

Ministrowi Sprawiedliwości zarządu wymiaru sprawiedliwości na obszarze b. dzielnicy pruskiej, Dz. U. 
RP nr 88, poz. 651.

66 Rozporządzenie nr 132 z dnia 11 października 1919 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów 
o notariacie, Tygodnik Urzędowy nr 57, s. 289; rozporządzenie nr 146 z dnia 9 listopada 1919 r. 
w przedmiocie mianowanych przez ministra b. Dzielnicy Pruskiej notariuszy, Tygodnik Urzędowy nr 62.

67 Postanowienia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 28 października, 14 listopada 1919 r., 12
i 20 stycznia 1920 r.; 11, 16, 28 lutego 1920 r.; 3, 9 i 18 marca 1920 r., Dz. Urz. Ministerstwa b. Dzielnicy 
Pruskiej 1920, nr 28, s. 593-594. ,

68 Np. L. Cichowicz, B. tacobsohn, M. Koszewski i inni, Dz. Urz. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej
1921 nr 29, s. 489. \

6 Tygodnik Urzędowy nr 70, s. 416.
T. Zajączkowski, Szkic historyczny..., s. 10.
Rozporządzenie nr 180 z dnia 15 grudnia 1919 r. o przejęciu z dniem 1 stycznia 1920 r. wymiaru 

sprawiedliwości na obszarze b. dzielnicy pruskiej, objętym linią demarkacyjną, Tygodnik Urzędowy nr 70.
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nu. Wszyscy wymienieni notariusze tracili prawa w razie dokonania opcji obywatelstwa na 
rzecz Niemiec. Pozostałych zobowiązano do złożenia przysięgi na rzecz państwa polskiego, 
a jej ostateczny termin został ustalony - pod rygorem utraty uprawnień - na dzień 
1 września 1920 roku72. Notariuszom niewładającym językiem polskim zezwolono na skła
danie przysięgi w języku niemieckim73. Przysięgę notariusze składali początkowo przed 
ministrem byłej dzielnicy pruskiej lub wydelegowanym przez niego urzędnikiem74.

72 Lisi okólny L. 136 z dnia 5 sierpnia 1920 r. w przedmiocie roty przysięgi notariuszy, Zbiór 
rozporządzeń i okólników, s. 260.

73 Rota przysięgi w obu językach ogłoszona została w liście okólnym L. 136.
Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 11 października 1919 r. zmieniające niektóre 

przepisy o notariacie, Tygodnik Urzędowy, nr 57, s. 289.
Rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1920 r. o biegu czasokresów zawitych oraz o skuteczności 

czynności sądowych i notarialnych dokonanych na obszarze b. dzielnicy pruskiej, Dz. Urz. Ministerstwa 
b. Dzielnicy Pruskiej nr 6, s. 110; Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 4 maja 1920 r. 
o skuteczności czynności sądowych i notarialnych na obszarach nowoprzyjętych, Dz. Urz. Ministerstwa 
b. Dzielnicy Pruskiej 1920, nr 23, poz. 215.

76 Okólnik nrL. 102 z dnia 3 lipca 1920 r. w przedmiocie tytułów pruskich, Zbiór rozporządzeń 
i okólników, s. 244.

77 Okólnik nr L. 103 z dnia 3 lipca 1920 r. w przedmiocie notariuszy, op.cit., s. 245.
78 Ibidem.
79 Ibidem.

Ibidem; Rozporządzenie nr 146 z dnia 9 listopada 1919 r. w przedmiocie mianowanych przez 
Ministra b. Dzielnicy Pruskiej notariuszy, Tygodnik Urzędowy nr 62.

81 Okólnik L. 191 z dnia 16 października 1920 r. w przedmiocie używania pieczęci notariuszy, Zbiór 
rozporządzeń i okólników, s. 326-327.

82 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 8 października 1921 r. w przedmiocie zmiany 
przepisów o notariacie w b. dzielnicy pruskiej, Dz. U. RP nr 83, poz. 592.

W 1920 roku nadano aktom notarialnym, pochodzącym od pruskich notariuszy na zie
miach przejętych przez Polskę, tę samą skuteczność prawną, co wydanym przez polskich 
notariuszy po przejęciu wymiaru sprawiedliwości na terenie byłej dzielnicy pruskiej75 76 77. 
Jeszcze przez kilka miesięcy po przejęciu na tych terenach wymiaru sprawiedliwości zda
rzały się - piętnowane przez polskie władze - wypadki używania przez dotychczasowych 
notariuszy (i adwokatów), nadanych im przez rząd pruski tytułów, np. radca sprawiedliwo
ści16. Zdarzały się także dość często wypadki naruszania przez notariuszy obowiązujących 
przepisów, oceniane przez władze resortu jako wprost karygodne 1. Do najpoważniejszych 
przewinień, popełnianych przez tamtejszych notariuszy należało sporządzanie pozornych 
aktów, wpisywanie do nich zaniżonych kwot itd. Zapowiedziano wszczynanie w takich 
wypadkach postępowań dyscyplinarnych i stosowanie wszystkich przewidzianych kar78. 
Apelowano także, by notariusze, wypełniając sumiennie swe obowiązki, badali dokładnie 
rzeczywistą wolę stron i zapobiegali zamiarom obejścia obowiązujących przepisów79. Zda
rzało się także używanie dotychczasowych, pruskich pieczęci, choć wszyscy zobowiązani 
zostali do korzystania wyłącznie z nowych, określonych przepisami polskimi80. Minister 
byłej dzielnicy pruskiej wezwał w związku z tym sądy do oceny, czy dokument notarialny 
wystawiony bez użycia właściwej pieczęci jest w ogóle ważny, a notariuszy do przedsta
wienia prezesom sądów okręgowych używanych pieczęci do zatwierdzenia81 82.

Pierwszy, przejściowy etap działalności notariatu na tych terenach zakończył się w paź
dzierniku 1921 roku, gdy uchylone zostało rozporządzenie ministra byłej dzielnicy pruskiej 
z dnia 11 października 1919 roku, zmieniające przepisy o notariacie . Wprowadzone 
wówczas zmiany miały bardziej trwały charakter i w praktyce obowiązywały do chwili 
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wejścia w życie ogólnopolskiego prawa o notariacie. Podwyższono po okresie przejścio
wym wymogi kwalifikacyjne i powtórzono zasadę mianowania notariuszy przez ministra 
sprawiedliwości, z tym że dokonane przez ministra byłej dzielnicy pruskiej nominacje za
chowały moc, o ile mianowani przez niego notariusze spełniali określone w rozporządzeniu 
z 1921 roku warunki. Osoby te zostały zwolnione z obowiązku składania ponownej przy
sięgi służbowej. Nowe zasady stanowiły nowelizację pruskiej ustawy o sądownictwie nie
spornym z 1899 roku. Jej art. 77 w nowym brzmieniu wprowadził jako warunek do uzyska
nia urzędu notariusza wymóg posiadania kwalifikacji sędziowskich, według obowiązują
cych tu przepisów.

Zgodnie z nową treścią art. 78 ustawy o sądownictwie niespornym, minister sprawiedli
wości mógł mianować notariuszy w trzech trybach: do odwołania (zgodnie z terminologią 
rozporządzenia: odwolalnie), na czas oznaczony albo dożywotnio, o ile spełnione zostały 
dodatkowe warunki. Notariusze, którzy w chwili mianowania nie byli polskimi urzędnikami 
zostali zobowiązani do złożenia przysięgi zgodnie z rotą ustaloną w rozporządzeniu 
z 1919 roku . Nową treść uzyskał także przepis art. 99 ustawy, określający warunki, które 
musiał spełniać zastępca notariusza.

Podobnie trwały charakter miały zmiany w organizacji notariatu na Gómym Śląsku. 
Zgodnie ze statutem organicznym Śląska, na mocy rozporządzenia ministra sprawiedliwości 
z 1922 roku zezwolono na dalsze urzędowanie notariuszy będących, zgodnie z traktatem 
pokojowym z 1919 roku, obywatelami Rzeczypospolitej, osiadłymi w górnośląskiej części 
województwa śląskiego, o ile wykonywali swe czynności najpóźniej od 1 stycznia 
1922 roku8 . Jedynym, wprowadzonym przez rozporządzenie, wobec nich warunkiem był 
wymóg zastąpienia w tytule urzędowym i pieczęci notarialnej słów pruski notariusz w ob
wodzie Sądu Krajowego Wyższego we Wrocławiu słowami notariusz na obwód Sądu Ape
lacyjnego w Katowicach (art. 1 rozporządzenia). Miesiąc później, w lipcu 1922 roku doszło 
do dalszych zmian w przepisach o notariacie na terenie Górnego Śląska . Dokonana wów
czas nowelizacja przepisów pruskiej ustawy o sądownictwie niespornym z 1899 roku 
wprowadzała analogiczne zasady do obowiązujących już od roku w województwach po
znańskim i pomorskim, zawartych w omówionym wyżej rozporządzeniu z 1921 roku.

83 Rozporządzenie z dnia 22 listopada 1919 r. w przedmiocie nowego tekstu roty przysięgi dla 
ministrów, urzędników i sędziów, Dz. U. RP nr 89, poz. 486.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1922 r. o dalszym urzędowaniu 
dotychczasowych pruskich notariuszy w górnośląskiej części Województwa Śląskiego, Dz. U. RP nr 46, 
poz. 403.

85 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych 
postanowień o notariacie w górnośląskiej części Województwa Śląskiego, Dz. U. RP nr 59, poz. 530.

M.in. pruska ustawa z dnia 25 lipca 1910 r. o opłatach notariuszy, Zbiór Ustaw Pruskich, s. 233.
87 Zbiór Ustaw Pruskich, s. 128 i n.

Istotnym uzupełnieniem przepisów ustrojowych były normy określające opłaty i taksy 
notarialne. Do marca 1921 roku obowiązywały w tym zakresie na ziemiach dawnego zaboru 
pruskiego przedwojenne przepisy80 oraz ustawa pruska z dnia 6 lipca 1918 roku o dodat
kach wojennych do opłat notariuszy, adwokatów i komorników sądowych oraz do kosztów 
sądowych8 . Ta ostatnia ustawa została w styczniu 1921 roku uchylona, a do pozostałych 
przepisów do niemieckich i pruskich ustaw o kosztach sądowych i opłatach notariuszy 
i innych osób wprowadzone zostały zmiany, polegające na podwyższeniu określonych 83 * 85 * 87 
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w nich stawek88 *. Jednocześnie minister byłej dzielnicy pruskiej upoważniony został do 
dalszego ich podnoszenia lub obniżania. Kolejna zmiana stawek nastąpiła już w lipcu 1921 
roku. Dla górnośląskiej części województwa śląskiego dotychczasowe, pozaborcze opłaty 
notarialne podwyższone zostały odrębnym aktem: rozporządzeniem ministra sprawiedliwo
ści z 1922 roku, wydanym w porozumieniu z Radą Wojewódzką Województwa Śląskie-

88 Ustawa z dnia 21 stycznia 1921 r. o podwyższeniu kosztów sądowych i opłat notariuszy, adwokatów 
i komorników sądowych w byłej dzielnicy pruskiej, Dz. U. RP nr 13, poz. 73.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1922 r. w przedmiocie dodatków 
drożyźnianych do opłat notariuszy, adwokatów i komorników sądowych, tudzież do kosztów postępowania 
w górnośląskiej części Województwa Śląskiego, Dz. U. RP nr 112, poz. 1027.

90 Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 26 sierpnia 1927 r. w sprawie kosztów sądowych i opłat 
notariuszy w okręgach sądów apelacyjnych poznańskiego i toruńskiego oraz sądu okręgowego 
katowickiego, Dz. U. RP nr 78, poz. 677.

91 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 1930 r. o taksie wynagrodzenia 
notariuszy na obszarze sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu oraz sądu okręgowego w Katowicach, 
Dz. U. RP nr 29, poz. 259.

92 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1930 r.
93 J. Glass, Taksa notarialna, PN, 1930, nr 1, s. 72.

Np.: Magistrat m. Łabiszyna zawiadamia, że w Łabiszynie osiedlić może się adwokat i notariusz, 
stosowne mieszkanie zapewnione (...), Czas. Adw. Pol. DWZ, 1927, nr 3, s. 52.

95 Por. rozdział IV.

89 
go •

Jednolite zasady, dotyczące opłat notarialnych na terenach zarówno Wielkopolski, Pomo
rza, jak i Śląska wprowadzone zostały w 1927 roku90, zmieniono je następnie w 1930 roku91 92 93 * 95. 
W tym samym czasie wprowadzono nową taksę dla dawnego zaboru austriackiego .Ta ostat
nia zmiana miała duże znaczenie, oceniano ją jako jeden z ważniejszych przejawów woli 
władz w zakresie unifikacji prawa o notariacie w skali ogólnopolskiej . Rozporządzenia 
z 1930 roku wydane zostały na podstawie upoważnienia, zawartego w ustawie z dnia 23 marca 
1929 roku o taksie notarialnej, obowiązującej na terenie dawnego zaboru rosyjskiego i ujed
nolicały dzielnicowe stawki. Dotychczas obowiązywały w Małopolsce wciąż stawki z czasów 
austriackich, nieznacznie tylko podwyższone procentowo.

Na terenie dawnego zaboru pruskiego adwokaci, a zatem także notariusze, musieli 
mieszkać w miejscowości będącej siedzibą sądu powiatowego, a tylko wyjątkowo, za zgodą 
prezesa sądu apelacyjnego, w innym, pobliskim miejscu (§ 18). O możliwości osiedlenia się 
w danej miejscowości notariusza i adwokata lokalne władze samorządowe informowały 
niekiedy w drodze ogłoszeń prasowych .

Aż do chwili wejścia w życie ogólnopolskiego prawa o notariacie na terenie dawnego 
zaboru pruskiego nie zmieniły się zasady dopuszczające łączenie zawodów adwokata 
i notariusza, choć w 1927 roku opracowany został odpowiedni projekt, zakładający roz
dzielność obu zawodów .

6. JĘZYK URZĘDOWY W NOTARIACIE

Proces ujednolicania zasad stosowania języka polskiego jako urzędowego w notariacie 
miał długi przebieg i choć nie miał wpływu na zmiany ustrojowe instytucji, zasługuje na 
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uwagę, ukazuje bowiem złożoność problemów, z którymi borykał się ustawodawca 
w pierwszych latach istnienia Drugiej Rzeczypospolitej. Po pierwszym etapie, polegającym 
na wprowadzeniu języka polskiego i utrzymaniu w mniejszym lub większym zakresie do
tychczasowych przepisów językowych, wyraźnie widoczny był zamiar ostatecznego zała
twienia tego problemu w ogólnopolskim prawie o ustroju sądów powszechnych. Prace nad 
nim przeciągały się, stąd władze zostały zmuszone do wydawania bardziej rozbudowanych 
aktów prawnych, normujących zasady stosowania języka polskiego, jako urzędowego 
w poszczególnych dzielnicach kraju.

W dawnej dzielnicy austriackiej władze Drugiej Rzeczypospolitej określiły zasady uży
wania języka polskiego jako urzędowego mocą dekretu z 1919 roku^ odsyłającego 
w zakresie dopuszczalności użycia innego języka do odrębnych przepisów . Oznaczało to 
w praktyce, w zakresie dopuszczalności stosowania innych języków, posługiwanie się do
tychczasowymi regułami, określającymi możliwość używania tzw. języków krajowych.

Jak wyżej wspomniano, na ziemiach dawnego zaboru pruskiego po raz pierwszy sprawa 
języka urzędowego w notariacie poruszona została w rozporządzeniu Naczelnej Rady Lu
dowej z dnia 15 grudnia 1919 roku, które miało obowiązywać do końca marca 1923 roku . 
Wcześniejsze rozporządzenie z dnia 22 maja 1919 roku wprowadzało język polski jako 
fakultatywny, obok niemieckiego .

W 1922 roku unormowane zostały tymczasowe zasady używania języka polskiego jako 
urzędowego w sądownictwie i notariacie na terenie górnośląskiej części województwa ślą
skiego . Uwzględniało ono zasady konwencji genewskiej z dnia 15 maja 1922 roku, okre
ślające stosowanie języka urzędowego lub niemieckiego w sądownictwie powszechnym . 
Rozporządzenie utrzymywało w mocy dotychczasowe przepisy, z tą jednak zmianą, że 
w miejsce występującego w nich jako język urzędowy języka niemieckiego wprowadzony 
został język polski. W postępowaniu przed notariuszami mającymi siedziby na tych tere
nach należało przestrzegać gwarantowanego mocą polsko-niemieckiej konwencji z dnia 
15 maja 1922 roku prawa używania bądź języka urzędowego, bądź języka niemieckiego 
(§ 2). Strony zostały zwolnione z obowiązku składania oświadczeń o wyborze języka, 
a także uzasadniania wyboru języka niemieckiego nieznajomością języka polskiego (§ 15).

Przepisy o języku urzędowym dostarczają pośrednio ważnych informacji o problemach 
praktycznych działania zarówno sądownictwa, jak i notariatu w tym regionie. Nadal swe 
obowiązki wykonywała część m.in. notariuszy nieznających języka polskiego i niebędących 
w stanie w języku urzędowym należycie spełniać swych funkcji. Wyznaczono im termin 
maksymalny posługiwania się językiem niemieckim, w wypadku notariuszy upływający 
dopiero 15 lipca 1926 roku (§ 1). Prawo to nie przysługiwało im jednak w czynnościach 
urzędowych i kontaktach z władzami i urzędami w pozostałych częściach kraju: w takich 
kontaktach dopuszczano wyłącznie język polski. W krótszym terminie, do dnia 1 stycznia 
1923 roku została wprowadzona dla notariuszy nieznających języka polskiego możliwość

96 Art. 9 dekretu z dnia 8 lutego 1919 r. w przedmiocie zmian w urządzeniach wymiaru 
sprawiedliwości w b. zaborze austriackim, Dz. Pr. 1919, poz. 200.

97 Tygodnik Urzędowy nr 183, s. 416 i n.
J. Sławski, Przyjęcie aktów notarialnych i sądowych osób władających tylko językiem niemieckim, 

Czas. Adw. Pol. DWZ, 1929, nr 7-9, s. 57.
99 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1922 r. w przedmiocie przepisów 

przejściowych o używaniu języka polskiego w sądownictwie i notariacie w górnośląskiej części 
Województwa Śląskiego, Dz. U. RP, nr 70, poz. 631.

K. Wolny, Przepisy językowe w notariacie, PN, 1934, nr 15-16, s. 21. 
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wykonywania niektórych czynności, określonych przepisami niemieckiej i pruskiej ustawy 
o czynnościach dobrej woli (m.in. uwierzytelnianie odpisów, podpisów).

24 marca 1923 roku została wydana ustawa o tymczasowych przepisach o języku urzę
dowym w sądownictwie i notariacie na terenie województwa poznańskiego i pomor
skiego . Ustawa, podobnie jak rozporządzenie wydane w analogicznej sprawie dla Śląska, 
wprowadzała jako język urzędowy - polski, utrzymując jednocześnie w mocy dotychcza
sowe, obowiązujące przed dniem 1 stycznia 1920 roku przepisy, zmienione w ten jedynie 
sposób, że w miejsce języka niemieckiego wprowadzony został w nich język polski (art. 1). 
Osoby, dla których język niemiecki był językiem ojczystym, uzyskały prawo zwracania się 
w nim do sądu i urzędów (a zatem także do notariuszy), zarówno pisemnie, jak i ustnie, 
a oświadczenie w zakresie języka miało być dla polskich sądów i urzędów ostateczne. Tyl
ko w wypadku podań o wpisy do ksiąg wieczystych i rejestrów utrzymywanych przy sądach 
oraz podań o zezwolenie na wpis do księgi wieczystej należało dołączyć przekład na język 
polski, sporządzony przez przysięgłego tłumacza (art. 3). W 1925 roku ustawa o języku 
urzędowym sądów, prokuratur i notariatu w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu 
i Toruniu powtórzyła powyższe zasady

Nieco wcześniej, ustawą z 1924 roku unormowane zostały sprawy języka urzędowego 
w notariacie (oraz sądownictwie i prokuraturze) na terenach dawnego zaboru austriackiego 
i rosyjskiego . Choć ustawa nie obowiązywała w byłej dzielnicy pruskiej (art. 8), uważa
no ją za etap ujednolicania przepisów o notariacie. Wprowadzała ona na większości teryto
rium Drugiej Rzeczypospolitej język polski, zezwalając notariuszom na sporządzanie aktów 
w językach ojczystych stron, o ile były one uprawnione do ich używania w sądach pierwszej 
instancji położonych na obszarze działania notariusza (art. 7)101 102 103 104 *. Zgodnie z art. 3 omawia
nej ustawy prawo używania języka ojczystego przyznane zostało obywatelom polskim na
rodowości ruskiej (rusińskiej) przed notariuszami mającymi siedzibę na terenie sądów 
okręgowych w apelacji lwowskiej oraz w województwach wołyńskim i poleskim. Upraw
nienie takie uzyskali także obywatele polscy narodowości białoruskiej na terenach woje
wództw: poleskiego, nowogródzkiego i wileńskiego oraz powiatu grodzieńskiego i wołko- 
wyskiego. Na terenach powiatu święciańskiego i gmin z większością litewską w dawnym 
powiecie trockim prawo to przysługiwało obywatelom Rzeczypospolitej narodowości litew
skiej. Nawet jednak tam, wpisów do ksiąg wieczystych można było dokonać wyłącznie w 
języku polskim, z tym, że dokument, stanowiący podstawę wpisu można było złożyć do 
księgi dokumentów w brzmieniu oryginalnym, bez konieczności dołączenia tłumaczenia 
(art. 8 ust. 1).

101 Ustawa z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o języku urzędowym 
w sądownictwie i notariacie w Województwie Poznańskim i Pomorskim, Dz. U. RP nr 38, poz. 250; 
obowiązywać miała do 1 kwietnia 1925 r. lub do chwili wejścia w życie prawa o ustroju sądów 
powszechnych.

102 Ustawa z dnia 31 marca 1925 r. o języku urzędowym sądów, urzędów prokuratorskich i notariuszy 
w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu, Dz. U. RP nr 32, poz. 226; E. Musz., Ustawa 
o języku urzędowania w sądownictwie i notariacie w okręgach sądów apelacyjnych poznańskiego 
i pomorskiego, „Palestra”, 1925, nr 4, s. 750.

103 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o języku urzędowania sądów, urzędów prokuratorskich i notariatu,
Dz. U. RP nr 78, poz. 757.

W ustawie użyto określenia język macierzysty stron.

Po wejściu w życie ustawy, Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśniło, że na terenach 
gdzie obowiązywała, w razie wątpliwości na tle wyjątkowych zasad stosowania języków 
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niepaństwowych (ojczystych), pierwszeństwo należało przyznać językowi polskiemu jako 
urzędowemu . W związku z powyższymi zasadami lwowska Izba Notarialna przypo
mniała notariuszom, że na terenie działania Sądu Apelacyjnego we Lwowie używanie języ
ka niemieckiego zostało całkowicie wykluczone, a jako język mniejszości narodowych 
w ustawowo określonych wypadkach mógł być stosowany tylko język ruski (rusiński) 
Zmiana przepisów o języku urzędowym spowodowała także konieczność zmian w napisach 
na pieczęciach urzędowych: stosowany niekiedy w części napis w tzw. języku krajowym 
stał się niedopuszczalny . Tego samego dnia, w porozumieniu z ministrem sprawiedliwo
ści lwowska izba wydała instrukcję w sprawie pieczęci, i, aby uniknąć jakichkolwiek różnic 
w ich wykonaniu zaleciła korzystanie z usług tego samego rytownika we Lwowie

Odrębne przepisy normowały sprawy językowe na terenie jurysdykcyjnym sądu okrę
gowego w Cieszynie. Nadal obowiązywał tutaj wprost przepis § 12 austriackiej ustawy 
notarialnej z 1871 roku, zgodnie z którym notariusz mógł uzyskać upoważnienie do urzę
dowania w jednym lub kilku językach, używanych na obszarze jego działania. Z możliwości 
tej korzystano do chwili wejścia w życie z dniem 1 stycznia 1928 roku prawa o ustroju 
sądów powszechnych. Ponieważ zgodnie z jego przepisami, używanie innych niż urzędowy 
języków miały określać odrębne zasady, a zasady takie dla sądu okręgowego w Cieszynie 
nie zostały ustalone - sądy tego terenu przyjmowały od notariuszy tylko pisma pisane po 
polsku* 107 * 109 110 111 *.

Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1924 nr933IU/24 dla okręgów sądów 
apelacyjnych w Lublinie i Wilnie, Dz. Urz. Min. Spraw., nr 19.

1 Okólnik Izby Notarialnej we Lwowie z dnia 8 listopada 1924 r. nrL. 964/24, PN, 1925. nr 1-2, 
s. 153-159.

107 Op.cit., s. 154.
Zgodnie z instrukcją okrągła pieczęć o średnicy 40 mm na górnym obwodzie koła miała mieć napis 

Rzeczpospolita Polska, a pod nim Okręg Lwowskiego Sądu Apelecyjnego, w środku godło państwa, 
według rysunku ustalonego przez Sejm, na dolnym obwodzie pod godłem imię i nazwisko notariusza oraz 
miejscowość, wykonywaniem pieczęci miał się zająć lwowski rytownik J.W. Metz, Instrukcja z dnia 
8 listopada 1924 r„ PN, 1925, nr 1-2, s. 159.

1 K. Wolny, op.cit., s. 21.
110 Okólnik Ministra Sprawiedliwości nr 73 z dnia 18 stycznia 1918 r., Dz. Urz. Dep. Spraw., 1918, 

nr 8.
111 Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 1918 r., Dz. Urz. Dep. Spraw., 1918, nr 12.

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. Pr., nr 69, 
poz. 416.

Nieco szybciej uporano się z problemem jednolitych pieczęci notariuszy. Najwcześniej 
pieczęcie z polskim godłem państwowym wprowadzono na ziemiach dawnej Kongresówki, 
gdy po uruchomieniu we wrześniu 1917 roku sądownictwa królewsko-polskiego nakazano 
w styczniu 1918 roku także notariuszom używania pieczęci z herbem państwa, takiej samej 
jak w sądownictwie . Nakaz ten uściślony został w dekrecie o przepisach tymczasowych 
w notariacie z lipca 1918 roku, który miał obowiązywać do czasu wydania nowej ustawy 
notarialnej, a wydany w nawiązaniu do jego treści okólnik ministra sprawiedliwości z sierp
nia 1918 roku określił dokładnie treść napisu na pieczęci . Przepisy te zostały utrzymane 
w mocy po odzyskaniu niepodległości, a ustawa z 1919 roku o godłach i barwach Rzeczy
pospolitej Polskiej ustaliła tymczasowo - do chwili określenia granic i uchwalenia konsty
tucji - wzory m.in. godła i pieczęci używanych w notariacie . W 1921 roku przepisy te 
rozciągnięte zostały na ziemie uzyskane na podstawie postanowień ryskiego traktatu poko
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jowego . Te same zasady obowiązywały na terenie dawnego zaboru austriackiego, po 
przejściowym okresie, gdy pieczęć używana przez notariuszy określona została tymczasowo 
przez Polską Komisję Likwidacyjną . Analogiczne zasady obowiązywały na terenie daw
nej dzielnicy pruskiej na mocy wymienianego już wyżej rozporządzenia ministra tej dziel
nicy z 9 listopada 1919 roku113 114 115 116 * 118.

113 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1921 r., Dz. U. RP nr 45, poz. 270.
114 Dla obszaru ówczesnego Sądu Krajowego Wyższego w Krakowie, zarządzenie Wydziału 

Sprawiedliwości Polskiej Komisji Likwidacyjnej z dnia 9 listopada 1918 r., 1.1/18, APII, 
sygn. R. Not. 618 (d. 19).

115 Art. 1 rozporządzenia ustalił następującą treść napisu na pieczęci: Notariusz na obwód Sądu 
Apelacyjnego w... oraz imię i nazwisko.

116 Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach oraz o oznakach, 
chorągwiach i pieczęciach, Dz. U. RP nr 115, poz. 980.

1 Dz. U. RP nr 48, poz. 396.
118 Art. 20 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 13 grudnia 1927 r. dopuszczał określenie wyjątków 

od tej zasady na podstawie rozporządzenia prezydenta.
9 Np. okólnik lwowskiej Izby Notarialnej z dnia 3 lipca 1930 r., L. 1050/30, PN, 1932, nr 4, s. 538.

120 Uchwala lwowskiego kolegium notarialnego z dnia 5 listopada 1932 r., Z Izby Notarialnej we 
Lwowie, PN, 1932, nr 4, s. 538.

121 Ibidem.
122 Ustawa z dnia 19 grudnia 1931 r., Dz. U. RP nr 112, poz. 882; rozporządzenie Ministra Skarbu 

w sprawie wykonania ustawy o nadzwyczajnym podatku od niektórych zajęć zawodowych, Dz. U. RP 
nr 18, poz. 115.

Ujednolicone w skali ogólnopolskiej zasady określające wzór i rodzaj pieczęci, “Rwa
nych m.in. przez notariuszy, znalazły się w rozporządzeniu prezydenta z 1927 roku . Po 
upływie dwuletniego okresu przejściowego używanie dotychczasowych pieczęci i oznak 
miało się definitywnie zakończyć. W 1929 roku minister sprawiedliwości wydał rozporzą
dzenie określające warunki i zasady zamawiania nowych pieczęci . Zobowiązano wów
czas notariuszy do ich zamówienia w mennicy państwowej, która uzyskała wyłączność na 
sporządzanie pieczęci z godłem państwowym . Nakaz ten nie był jednak respektowany, 
mimo że na terenie województw południowych do bezzwłocznego zamawiania pieczęci 
nawoływały izby notarialne119 120 121 122. Jeszcze w 1932 roku lwowska izba ponowiła apel o doko
nanie tego przez notariuszy, którzy dotychczas nie wywiązali się z obowiązku, zapowiada
jąc ścisł^kontrolę wykonania swego zalecenia podczas kolejnych lustracji kancelarii nota
rialnych . Każdy z notariuszy został zobowiązany do zamówienia za pośrednictwem wła
ściwego sądu grodzkiego 2 pieczęci: do tuszu (za 40 złotych) oraz do laku (za 
25 złotych) 21.

Przepisy o języku urzędowym oraz o pieczęciach stanowiły wyjątkowe przez wiele lat 
przejawy unifikacji przepisów normujących działanie notariatu. Nie zdołano w pierwszym 
okresie doprowadzić do ustalenia wspólnych przepisów o wynagrodzeniu notariuszy. Do 
1922 roku udało się tylko oddać decyzje o mianowaniu jednolicie w skali kraju w ręce 
ministra sprawiedliwości. Specyficznym przejawem równego traktowania notariuszy w skali 
całego państwa stała się mocno krytykowana przez rejentów ustawa o nadzwyczajnym 
podatku od niektórych zajęć zawodowych, wprowadzająca dla notariuszy no^ obowiązek 
fiskalny i różnicująca stawki podatku w zależności od uzyskiwanego dochodu
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7. NOTARIUSZE

Po pierwszych dwóch latach organizowania działalności notariatu w warunkach nie
podległego państwa ustalił sij stan kadrowy. W październiku 1922 roku w Polsce działało 
ogółem ok. 600 notariuszy . Najliczniejszą grupę 244 osób stanowili wśród nich rejenci 
z dawnej Kongresówki, przy czym w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie działało ich 
200, a w samej Warszawie 40, w Łodzi 15 i w Białymstoku 2. Na pozostałych terenach 
dawnego zaboru rosyjskiego było 43 notariuszy, w tym w Brześciu 2, 1 w Nowogródku, 
4 w Łucku, i 6 w okręgu wileńskim (w samym Wilnie 4) .

Drugim co do liczebności był notariat małopolski. W 1922 roku liczył 202 notariu
szy . W okręgu największej lwowskiej Izby Notarialnej było ich 83 (we Lwowie 8) ,
w okręgu izby krakowskiej 79 (na 81 stanowisk), w tym w Krakowie 5 notariuszy, zaś 
w przemyskiej 40 notariuszy . Osobną, nieliczną grupę 4 notariuszy, działających na 
podstawie tych samych austriackich przepisów, stanowili notariusze z terenu działania sądu 
okręgowego w Cieszynie. Początkowo był on włączony w obręb apelacji krakowskiej, 
a następnie katowickiej, lecz tamtejsze kolegium notarialne zachowało odrębność. W sa
mym Cieszynie działał tylko 1 notariusz .

Najmniej liczny był początkowo notariat dawnego zaboru pruskiego. Na terenach woje
wództw poznańskiego ^pomorskiego w tym samym czasie działało 53, a w województwie 
śląskim 32 notariuszy . W okręgu sądu apelacyjnego w Poznaniu było ich 31, w tym 
w samym Poznaniu 13, zaś w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu 22, z czego 6 w samym 
Toruniu

W 1923 roku w całym kraju było nadal ok. 600 notariuszy, w tym 307 w dzielnicy cen
tralnej i wschodniej, ok. 200 w dawnym zaborze austriackim oraz 85 w dawnym zaborze 
pruskim łącznie z województwem śląskim .

Wg danych zawartych w Roczniku Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1920/22, cz. II, s. 273 było 
ich 535, dane nie obejmują jednak notariuszy okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie, sądu okręgowego 
w Cieszynie oraz Izby Notarialnej w Przemyślu.

124 Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1920/22, cz. II, s. 273.
Dodatkowo, dwa stanowiska w okręgu izby krakowskiej nie były obsadzone; dane liczbowe na 

podstawie list ustalanych przez Izby Notarialne we Lwowie, Krakowie, Przemyślu różnią się od danych 
Ministerstwa Sprawiedliwości, będących podstawą tabeli w Roczniku Statystyki RP 1920/1922, cz. II, 
s. 273.

126 Wg danych Izby ze stycznia 1922 r. 10 z 93 usystematyzowanych posad notarialnych nie było 
wówczas obsadzonych z powodu czasowego zawieszenia działalności niektórych sądów, Izba notarialna 
we Lwowie, PN, 1922, nr 1, s. 76; Lista notariuszy stanowiących lwowskie Kollegium notarialne według 
dat nominacji, ibidem, s. 77-79; Rocznik Statystyki podaje według danych Ministerstwa Sprawiedliwości 
liczb^80 notariuszy w październiku 1922 r., op.cit.

Dane Izby ze stycznia 1922, Notariusze stanowiący Krakowskie Kollegium notarialne według dat 
nominacji, PN, 1922, nr I, s. 71-73; wg danych z października 1922 r., Rocznik statystyki, s. 273, było ich 
77 w kolegium krakowskim; Lista notariuszy stanowiących przemyskie Kollegium notarialne według dat 
nominacji, ibidem, s. 81-82.

128 Rocznik Statystyki RP, 1928, s. 482, dane z lat 1924-1927.
Wszyscy spośród tamtejszych adwokatów, Rocznik Statystyki..., 1920/22, s. 273.

130 Ibidem.
W okręgach sądów apelacyjnych: w Warszawie 202, w Lublinie 68, w Wilnie 37, w Krakowie 76, 

we Lwowie 121 (izby we Lwowie i Przemyślu), w Poznaniu 37, w Toruniu 23 (w obu okręgach wszyscy 
byli jednocześnie adwokatami), w Katowicach 25 (w tym 21 adwokatów), Rocznik Statystyki RP 1923, 
Warszawa 1924, s. 173.
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W kolejnych latach liczba notariuszy w Polsce wolno, lecz systematycznie rosła. 
W 1924 roku było już 625 notariuszy, w 1925 roku 655, w 1926 roku 699, w 1928 roku 
736^w dniu 1 stycznia 1930 roku 820, 1 stycznia 1932 roku 844, zaś w 1933 roku już 
877 . Zwiększenie liczby notariatów dotyczyło zwłaszcza dawnego zaboru rosyjskiego
i w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości związane było z tworzeniem polskiego 
wymiaru sprawiedliwości na terenie tzw. Ziem Wschodnich . W ciągu pierwszej połowy 
lat dwudziestych zwiększyła się także znacznie liczba notariuszy w okręgach sądów apela
cyjnych w Poznaniu i Toruniu. Nieznaczne zmiany dotyczyły notariatu małopolskiego 
i w województwie śląskim. W dniu wejścia w życie nowego prawa o notariacie, 1 stycznia 
1934 roku, liczbę stanowisk ustalono na 780 w skali kraju, co oznaczało wyraźne zmniej
szenie liczby notariuszy

2 Rocznik Statystyki RP, 1928, s. 482, 1930, s. 490, Mały Rocznik Statystyczny 1932, s. 137; 1933, 
s. 150; 1935, s. 233.

3 Por. m.in. rozporządzenia ministra sprawiedliwości o utworzeniu nowych notariatów, Dz. Urz. Min. 
Spraw., 1920-1922.

134 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o ustaleniu stanowisk 
notariuszy i ich siedzib urzędowych, Dz. U. RP, nr 88, poz. 685.





Rozdział IV

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE USTAWODAWSTWA 
I PRAKTYKI W LATACH 1918-1933

1. POZYCJA PRAWNOUSTROJOWA NOTARIUSZY
W USTAWODAWSTWIE DZIELNICOWYM

Problem ścisłej definicji pozycji prawnoustrojowej notariuszy, aktualny także obecnie, 
budził wiele wątpliwości w okresie międzywojennym. Istotne zróżnicowanie zasad okre
ślających podstawy działania notariatu w poszczególnych dzielnicach Drugiej Rzeczypo
spolitej widoczne było szczególnie w przepisach określających prawny status notariusza. 
Odziedziczone przepisy, choć tworzone w podobnym czasie, pochodziły z państw o od
miennych zasadach ustrojowych. Różnicowało to dodatkowo obowiązujące w nich reguły 
prawa notarialnego oraz ich interpretację.

Utrzymanie w mocy przez władze niepodległej Polski dotychczasowych norm nie mogło 
w żadnym wypadku oznaczać kontynuowania wszystkich wcześniejszych ustaleń w zakresie 
ich wykładni. Różnice ujawniły się dość szybko zwłaszcza na ziemiach dawnego zaboru 
rosyjskiego, gdzie - nie bez problemów - starano się dotychczasowemu pojęciu notariusza, 
jako urzędnika państwowego, nadać nową treść. Problemy ze ścisłym, precyzyjnym okre
śleniem stanowiska notariusza widoczne były w całym okresie 1918-1933, a szczególnego 
znaczenia nabrały podczas prac nad ogólnopolskim prawem o notariacie*. Na przedstawia
ne wówczas poglądy i propozycje definicji duży wpływ miały dotychczasowe doświadcze
nia, wynikające z różnych zasad prawa pozaborczego. Analiza wyrażanych opinii, orzecz
nictwa sądowego i obowiązujących przepisów prawa ukazywała, zdaniem W.L. Jaworskie
go, swoistą dwutorowość stanowiska notariusza, który, choć powinien być określony jako 
urzędnik państwowy, był jednocześnie urzędnikiem i osobą wykonującą wolny zawód . 
Środowisko po części akceptowało ten pogląd .

Określenie stanowiska notariatu w ustroju państwowym było zależne od granic wyzna
czanych dla działalności państwa oraz sposobu wykonywania wydzielonego w ten sposób

1 D. Malec, Podstawowe zasady ustroju polskiego notariatu w świetle projektów i opinii z lat 1918- 
1933, CPH, 2000, z. 1-2, s. 127-150; W.N., Punkt wyjścia - art. 1. Przyczynek do zagadnienia określenia 
stanowiska notariusza w ustawie notarialnej, Not.-Hip., 1931, nr 2, s. 1-3.

2 W.L. Jaworski, Reforma notariatu, Kraków 1929, s. 244.
3 S. Breyer, Organizacja notariatu wedle projektu ustawy notarialnej, PN, 1933, nr 1, s. 46. 
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zakresu aktywności państwowej4 5 6. W zależności od przyjętych w tej mierze zasad notariusz 
mógł być określany jako urzędnik państwowy, co w skrajnych wypadkach interpretacji 
oznaczać mogło jego działanie jako organu państwa, notariat mógł być bowiem określany 
jako agenda państwa. Jak trafnie zauważył W.L. Jaworski, takie określenie roli i miejsca 
notariatu i notariuszy charakterystyczne było dla państw o przewadze własności kolektyw
nej, społecznej, w których swoboda umów, zakres wolności w ramach prawa spadkowego 
itd. są w znacznym stopniu ograniczane . Charakterystyczna dla liberalnych zasad własność 
indywidualna i swoboda umów oraz wolność prawa spadkowego może doprowadzić do 
przekazania pewnych obszarów działalności państwa innym agendom, zwłaszcza notariato
wi. Przekazany zakres czynności pozostaje w takim wypadku nadal działalnością państwo
wą, a upoważnienie innych organów do działania nazwał W.L. Jaworski prywatyzowaniem 
agend państwowych . Ustawodawstwo pruskie i rosyjskie uznawało notariuszy na urzędni
ków państwowych, ustawa austriacka nie zawierała precyzyjnej definicji, pozostawiając 
problem do interpretacji woli ustawodawcy. Ta zaś doprowadziła do wniosku, że notariusz, 
na podstawie austriackiej ustawy z 1871 roku, nie był urzędnikiem państwowym i zajmował 
stanowisko pośrednie między urzędnikami a wykonującymi wolne zawody . S. Muczkowski 
nazwał ich urzędnikami publicznymi, różniącymi się od państwowych .

4 W.L. Jaworski, op.cit., s. 7, 9.
5 Op.cit., s. 9; idem, O potrzebie notariatu, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”, 1921, nr 5, 

s. 12-14.
6 W.L. Jaworski, op.cit., s. 9.

M. Reich, österreichisches Notariat, Loeben 1908, s. 460 i n.; J. Schimkovsky, Handbuch zur neuen 
österreichischen Notariatsordnung mit formularien versehem, Wien 1871.

S. Muczkowski, Austriacka ustawa notaryalna z dnia 25 lipca 1871 r. historycznie i porównawczo 
objaśniona, Kraków 1887, s. 181-182.

Red., Uwagi nad projektem ustawy notarialnej, PN, 1933, nr 1, s. 3-4.

Dla określenia pozycji notariusza w świetle zróżnicowanego ustawodawstwa poza- 
borczego istotne znaczenie miały zarówno okólniki ministerialne, obrazujące stosunek 
ministerstwa do notariatu, oraz orzecznictwo sądowe, w tym zwłaszcza Sądu Najwyższego 
i Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Zmuszone one były najczęściej do dokony
wania wykładni przepisów, określających charakter prawny notariusza, na tle sporów doty
czących spraw podatkowych.

1.1. Ziemie dawnego zaboru rosyjskiego

Zgodnie z obowiązującym na terenie dawnego zaboru rosyjskiego ustawodawstwem, 
notariusze mieli status urzędników państwowych. Uważano ich jednak za urzędników 
szczególnego rodzaju. Ścisłe określenie pojęcia urzędnik państwowy w tym wypadku po
wodowało wiele praktycznych trudności. Chwiejność interpretacji i możliwość ustalania 
różnego zakresu uprawnień i obowiązków z tego tytułu płynących wynikała m.in. 
z orzecznictwa sądowego oraz okólników ministerialnych, w których przyjmowano zmienne 
założenia, a w rezultacie odmiennie ustalano zakres podporządkowania notariuszy ich zasa
dom, stosowanym wobec innych urzędników państwowych. Próbowano także sklasyfiko
wać notariuszy z tych terenów jako „urzędników tytularnych” . O odrębności stanowisk 
rejentów świadczył także fakt, iż choć byli urzędnikami państwowymi, nie musieli odpo
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wiadać wymogom określonym w ustawie o państwowej służbie cywilnej (art. 6 ustawy 
z 1866 roku).

Szczególny charakter notariusza jako urzędnika państwowego traktowano jako wynik 
przyznanego zakresu działania i znamienia wiary publicznej, odróżniającego czynności 
notariuszy od czynności innych urzędników państwowych. Podobna argumentacja wyrażo
na została w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie . Dotyczył on sporu między notariu
szem, urzędującym w gmachu hipoteki w Warszawie a Skarbem Państwa, na tle czynszu za 
najem lokalu kancelarii. Podstawy do żądania czynszu przez prezesa sądu był okólnik mini
stra sprawiedliwości z 1922 roku . Powód twierdził, że skoro notariusze byli urzędnikami 
państwowymi, to nie można było od nich bez odpowiedniej podstawy prawnej - tak jak i od 
pozostałych urzędników państwowych, w tym zwłaszcza skarbowych - żądać komornego za 
zajmowany w gmachu publicznym lokal. Rozpoznając sprawę, sąd stwierdził, że wolą 
ustawodawcy, wyrażoną w obowiązujących w zakresie organizacji notariatu przepisach, 
było zrównanie notariuszy z innymi urzędnikami państwowymi w zakresie sposobu nomi
nacji, nadzoru służbowego, udzielania urlopów i zasad postępowania dyscyplinarnego. 
Niewielkie różnice statusu wynikały, zdaniem sądu, ze specjalnego charakteru ich pracy, 
a charakteru urzędników państwowych nie odbierał im nawet fakt niepobierania wynagro
dzenia ze Skarbu Państwa'2. Pobieranie stałej pensji urzędniczej nie było według sądu 
warunkiem sine qua non, skoro w tej samej sytuacji znajdowali się inni urzędnicy pań
stwowi, jak pisarze hipoteczni, a wcześniej komornicy. Co więcej, z obowiązku sporządza
nia aktów w księgach wieczystych w kancelarii hipotecznej wynikało, że zajmowanie lokalu 
w gmachu hipoteki należało do zakresu ich obowiązków i było ściśle związane ze stanowi
skiem służbowym. Uznając notariuszy za urzędników państwowych, cały problem sąd uznał 
za dotyczący stosunków służbowych, a zatem należący do prawa publicznego i wyłączony 
spod orzecznictwa sądów powszechnych. Spór toczył się jeszcze wiele lat, a ostatecznie 
w sprawie wypowiedział się dopiero w 1933 roku NTA . Wówczas, gdy prace nad nowym 
prawem o notariacie dobiegały końca, NTA stwierdził, że notariat ma charakter raczej 
wolnego zawodu, wykonywanego wprawdzie z nominacji i pod kontrolą władz państwo
wych, lecz na własne ryzyko, pod względem materialnym, samych notariuszy, a zatem brak 
dostatecznej podstawy prawnej do przyznawania notariuszom prawa bezpłatnego korzysta
nia z przeznaczonych na ich potrzeby w budynkach publicznych biur10 * 12 13 14. Dwa omówione 
wyżej orzeczenia ukazują wyraźnie zmiany, jakie w interpretacji statusu notariusza w daw
nym zaborze rosyjskim nastąpiły w ciągu 15 lat obowiązywania ustawodawstwa poza- 
borczego.

10 Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział I Cywilny, 1. rej.1284/22, GSW, 1923, nr 12, PN, 
1923 nr 3^1, s. 53-56.

1 Okólnik Ministra Sprawiedliwości nr 223, Dz. Urz. Min. Spraw., 1922.
12 Podobna opinia W.L. Jaworski, Reforma notariatu, s. 14-15.
13 Wyrok z dnia 12 czerwca 1933 r., 1. 5044/30, Dr J. M., Jurysprudencja Najwyższego Trybunału 

Administracyjnego. Lokale urzędowe notariuszy, GSW, 1934, nr 16, s. 250-251.
14 Op.cil., s. 251.

Ministerstwo Sprawiedliwości także uznawało szczególny charakter urzędu notariusza, 
twierdząc, że notariuszy nie można zaliczyć do grupy urzędników czy pracowników pań
stwowych sensu stricto, ponieważ nie otrzymują za swe czynności wynagrodzenia ze Skar
bu Państwa, ani nie oddają swej pracy do dyspozycji władzy państwowej na zasadzie najmu 
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usług15 16 17 * * * 21 22 *. Z drugiej jednak strony, notariusze działali często na polecenie sądu jako jego 
organy, pobierali opłaty i podatki, zastępując w tym zakresie organy skarbowe, ponosili 
odpowiedzialność dyscyplinarną, co uzasadniało traktowanie ich w pewnych sytuacjach jak 
urzędników. Z powyższej argumentacji Ministerstwo Sprawiedliwości wysnuło wniosek 
o niedopuszczalności wykonywania zawodu przez notariuszy, którzy uzyskali mandat po
selski. Na czas jego trwania należało udzielić im urlopu oraz ustanowić zgodnie 
z przepisami zastępstwo . Powyższa, wyrażona w okólniku, zasada obowiązywała 
w stosunku do wszystkich notariuszy uznawanych na mocy przepisów za urzędników, 
a zatem na terenach dawnego zaboru rosyjskiego i pruskiego.

15 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1923 r. nr L. II. O. D. 1069, PN, 1923, nr 1- 
2, s. 101-102.

16 Ibidem.
17 Uchwała Zgromadzenia Ogólnego SN z dnia 1 marca 1924 r.
'* Wyrok NTA z dnia 13 II 1925 r., E., Sprawa pobierania od rejentów podatku przemysłowego, PN, 

1925^ nr 1-2, s. 138-145.
R. Langrod, Notariusze przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym, „Sprawy Podatkowe”, 

1925 nr 2.
26 Wyrok NTA z dnia 11 marca 1930 r„ 1. rej. 3/28, Zbiór Wyroków NTA, nr 215/7.
21 Wyrok NTA z dnia 27 maja 1932 r., 1. rej. 4790/30, Not.-Hip., 1932, nr 16, s. 366.
22 Wyrok Izby Karnej SN w składzie 7 sędziów z dnia 19 października 1929 r., Dodatek do Zbioru

Orzeczeń Izby Karnej SN, nr 5.

W 1924 roku na temat statusu prawnego notariusza na terenie województw centralnych 
i wschodnich wypowiedział się Sąd Najwyższy. Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Ogólne
go urząd notarialny miał swoisty charakter, wyodrębniający notariuszy z grupy pozostałych 
urzędników państwowych, co uniemożliwiało stosowanie do nich wprost przepisów ustawy 
z 1922 roku o państwowej służbie cywilnej . Opinia Sądu Najwyższego, akcentującego 
zakres działania i znamię wiary publicznej przyznane aktom sporządzanym przez notariu
szy, po części pozostawała w sprzeczności z nieco późniejszym wyrokiem Najwyższego 
Trybunału Administracyjnego. Tym razem podstawą oceny charakteru prawnego notariusza 
był art. 9 ustawy o państwowym podatku przemysłowym, regulujący sprawę tego podatku 
w stosunku do osób wykonujących samodzielne wolne zawody. NTA uznał w swym wyroku 
notariat dawnego zaboru rosyjskiego za takie właśnie, samodzielne i wolne zajęcie zawo
dowe, podlegające opodatkowaniu bez względu na to czy przepisy dzielnicowe nadają mu 
charakter w mniejszym lub większym stopniu urzędu państwowego . Zdaniem 
R. Langroda, NTA nie miał racji, ponieważ tylko przepisy obowiązujące na terenie Mało
polski pozwalały uznać notariuszy za wykonujących wolny zawód, niemożliwe zaś było 
przyznanie takiego charakteru osobom z mocy ustawy uznawanym za urzędników pań
stwowych, nawet szczególnego rodzaju . W kolejnych orzeczeniach, NTA, określając 
notariuszy na terenie dawnego zaboru rosyjskiego jako urzędników państwowych, obowią
zanych ustawowo do spełniania pewnych czynności w interesie publicznym, orzekł jedno
cześnie, że ich biura i kancelarie nie posiadały charakteru zakładu pracy, prowadzonego 
w sposób przemysłowy. W rezultacie pracownicy notarialni nie podlegali ubezpieczeniu na 
wypadek bezrobocia zaś kancelarie nie podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu od 
wypadków przy pracy2 . Sąd Najwyższy, określając kancelarie na tych terenach jako urzędy 
publiczne, powołane z mocy ustawy dla potrzeb publicznych, a zatem nienastawionych na 
zysk, akcentował, że nie mogą one zaniechać czynności lub odmówić jej wykonania^ gdyby 
się miała okazać niedogodną lub niekorzystną dla prowadzących te biura notariuszy .
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Ocenę, czy notariusz był bardziej urzędnikiem państwowym czy mężem zaufania pu
blicznego komplikował na terenie dawnej Kongresówki obowiązek pobierania od stron 
opłat stemplowych oraz hipotecznych, eksponujący ich urzędniczy charakter . Co więcej, 
ustawa stemplowa nałożyła na nich obowiązek uzależniania dokonania czynności od uisz
czenia odpowiedniej opłaty . Nie przeszkadzało to jednak rejentom małopolskim, podkre
ślającym zalety obowiązującego na ich terenie rozumienia terminu notariusz, ubiegać się
o przyznanie im analogicznych, ściśle urz uprawnień przy okazji prac legislacyj
nych nad projektem nowej ustawy stemplowej . Na terenie dawnego zaboru pruskiego
L. Cichowicz doszedł do wniosku w swych rozważaniach nad istotą stanowiska notariusza, 
że pobieranie przewidzianych w ustawie stemplowej opłat nie stanowi istoty czynności 
notariuszy i jest w zakresie im uprawnień tylko funkcją poboczną
wającąna ich status prawnyxu.

Notariusze na tych terenach z reguły uznawali zasady określające ich jako urzędników 
państwowych za nieodpowiednie i przestarzałe. Pogląd o konieczności zmiany statusu wy
rażono m.in. podczas obrad Wszechpolskiego Zjazdu Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych 
w Warszawie, we wrześniu 1923 roku* 25 * 27 28 * 30 31. Nadawanie charakteru urzędnika uznane zostało 
wówczas za relikt poglądów, zwłaszcza tych, zgodnie z którymi funkcje publiczne, wyko
nywane w imieniu władzy monarszej można powierzyć tylko urzędnikom. Dalsze utrzymy
wanie dotychczasowego stanu groziło w opinii środowiska poddaniem notariuszy jedno
osobowej dyskrecjonalnej władzy sędziego . W praktyce jednak istniejące określenie, 
zwłaszcza w połączeniu z korzystną interpretacją akcentującą specyfikę notariatu^nie sta
nowiło w opinii sporej części notariuszy tych terenów żadnego niebezpieczeństwa . O sile 
istniejących przyzwyczajeń świadczyły już pierwsze projekty ustawy notarialnej powstałe 
na terenie dawnej Kongresówki , a przywiązanie do istniejącej definicji wyraził nawet 
podczas prac Komisji Kodyfikacyjnej jej członek, W. Miszewski . Także postępowanią 
zakończone wymienionymi wyżej orzeczeniami Sądu Najwyższego i Najwyższego Trybu
nału Administracyjnego wskazują iż w sprawach podatkowych status urzędnika miejsco
wym notariuszom nie przeszkadzał, co więcej, był wykorzystywany niekiedy do obrony 
przed nadmiernymi obciążeniami fiskalnymi.

B. Rakowiecki, Uwagi nad art.l projektu ustawy notarialnej, Not.-Hip., 1933, nr 11, s. 2.
L. Cichowicz, Antynomia pomiędzy art. 28 ustęp 2 a art. 27 liczba 1 oraz art. 1, 5, 10 ustawy 

stemplowej, dalej ordynacją adwokacką w ust. pr. o sądownictwie niespornym z 21 września 1899 r., 
Czas. Adw. Pol. DWZ, 1927, nr 2, s. 17-18.

25 Pierwszy z projektów ustawy o współdziałaniu notariuszy przy wymiarze i pobieraniu opłat 
stemplowych powstał w 1922 r., Wnioski ustawodawcze Krakowskiej Izby Notarialnej, APII, sygn. R. Not. 
351; por. także A. Rybiański, Projekty ustawy o opłatach stemplowych, PN, 1925, nr 3—4, s. 43-85.

2 L. Cichowicz, op.cit., s. 18-19.
27 Sprawozdanie ze Zgromadzenia Walnego członków Zjazdu w dniu 10 września 1923 r. oraz 

Sprawozdanie z posiedzeń sekcji notarialnej i hipotecznej, PN, 1923, nr 5-6, s. 60-61.
28 Wypowiedź rejenta W.D. Paszkowskiego, ibidem.
19 Na przywiązanie części notariuszy z tych terenów do dotychczasowego określenia zwrócił uwagę 

W. Paszkowski, Opinia rejenta W.D. Paszkowskiego (w przemówieniu na Zjeżdzie Wszechpolskim 
Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych w Warszawie, dn. 10IX1923 r.), Not.-Hip., 1932, nr 2, s. 6.

30 S. Landau, Projekt ustawy notaryatu, Warszawa 1917.
31 Dyskusja nad art. 1 w podkomisji notarialnej Komisji Kodyfikacyjnej, Not.-Hip., 1931, nr 2, s. 4.

Analiza charakteru prawnego notariuszy na terenie dawnego zaboru rosyjskiego dopro
wadziła W.L. Jaworskiego do interesujących wniosków. Podkreślał on znaczenie reguł 
zawartych w obowiązującej na terenie dawnego zaboru rosyjskiego ustawie, niepozosta- 
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32wiających wątpliwości co do urzędniczego charakteru stanowiska notariusza . Wyraźne 
określenie ustawowe, zaliczenie ich do odpowiedniej klasy urzędników, włączenie w skład 
sądów na obszarze których działali, poddanie w zakresie wykonywanych czynności kontroli 
sądów przesądzało, zdaniem Jaworskiego, o braku ich samodzielności i o znajdowaniu się 
notariatu na tych terenach w dopiero w początkowym stadium rozwoju . Nie zmieniał tego, 
zdaniem Jaworskiego, nawet uznany przez niego za mało charakterystyczny fakt, że nota
riusze nie pobierali wynagrodzenia ze Skarbu Państwa . Innym, podnoszonym niekiedy na 
poparcie tezy o ściśle urzędniczym charakterze stanowiska notariusza, argumentem było 
włączenie notariuszy w skład kolegium hipotecznego w wydziale hipotecznym grodzkim . 
Stosunek notariuszy z dawnego zaboru rosyjskiego do sporu o charakter ich stanowiska 
trafnie charakteryzuje wypowiedź jednego z nich, notariusza w Łęcznej: notariusz pozosta
nie po staremu notariuszem tylko na papierze, rejentem w nomenklaturze korzystającego 
zje^> usług ogółu, dopóki, oczywiście, przez coraz łiczniejszych p.o. wyparty nie zosta
nie . Problemy praktyczne, wynikające z codziennej działalności zawodowej, były bowiem 
dla ogółu ważniejsze od sporów teoretycznych.

1.2. Ziemie dawnego zaboru pruskiego

Także w tzw. dzielnicy zachodniej, obejmującej tereny dawnego zaboru pruskiego, no
tariuszy, zgodnie z obowiązującym tam ustawodawstwem, uważano za urzędników pań
stwowych, powołanych do dokumentowania woli stron . Zaliczano ich do urzędników 
niesędziowskich, a ich urząd miał charakter osobisty 8. Inaczej jednak niż na terenie dawnej 
Kongresówki określenie to nie wywoływało większych problemów, nie motywowało rów
nież tamtejszych notariuszy do starań o zmianę ich pozycji prawnej. Powodem po części 
było specyficzne dla ziem dawnego zaboru pruskiego wykonywanie obowiązków notariuszy 
przez adwokatów. Określeniem, mającym tak duże znaczenie w dzielnicy centralnej 
i wschodniej, wobec braku jakichkolwiek form samorządu działających w dzielnicy za
chodniej nie interesowano się w porównywalnym stopniu. Tamtejsi notariusze, jako czynni 
zawodowo adwokaci korzystali przecież z form samorządu adwokackiego, co w rezultacie 
uniemożliwiło wytworzenie się odrębnej grupy zawodowej notariuszy .

W.L. Jaworski, op.cit., s. 24-26.
33 Op.cit., s. 27.
34 Op.cit., s. 14-15.

J. Glass, Niektóre zagadnienia przyszłej polskiej ustawy notarialnej, PN, 1930, nr 1, s. 51.
W. Wąsowski, Urzędnik czy mąż zaufania, Not.-Hip., 1932, nr 5-6, s. 9.
Charakterystyka stanowiska notariusza w prawie pruskim m.in. H. Obemeck, Das Notariatsrecht 

der deutschen Länder insbesondere Preußens einschließlich des Kosten- Stempel- und Steuerwesens, 
Berlin 1925, s. 11-12.

Der preußische Notar ist als wirklicher unmittelbarer Staatsbeamter anzusehen und gehört 
innerhalb des Beamtentums zu den nichtrichterlicher Beamten, (...) das Amt des Notars ein rein 
persönliches ist (...), H. Obemeck, op.cit., s. 12.

J. Glass, Rzut oka na polską ustawę notarialną, PN, 1933, nr 10, s. 23.

Brak jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru prawnego zajmowanych przez nota
riuszy stanowisk na tych terenach wyrażał także Najwyższy Trybunał Administracyjny. 
W 1930 roku podkreślił on, że notariusz w dawnej dzielnicy pruskiej posiada charakter 
urzędnika państwowego, co w konsekwencji uniemożliwia traktowanie jego biura jako 
zakładu pracy, prowadzonego w sposób przemysłowy w rozumieniu przepisów o zabezpie- * 33 34 * * * * * 
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czeniu na wypadek bezrobocia40. NTA dokonał zatem analogicznej interpretacji, jak 
w wypadku notariuszy w dawnym zaborze rosyjskim, na tle podobnego sporu o zakres 
obowiązku ubezpieczenia pracowników na wypadek bezrobocia.

40 Wyrok NTA z dnia 3 września 1930 r., 1. rej. 4828/28, Czas. Adw. Pol. DWZ, 1931, nr 1-2, s. 23.
L. Cichowicz, Czy pokwitowania notariuszów i adwokatów podlegają opłacie stemplowej w myśl 

nowe£polskiej ustawy z dnia 1 VII1926 r., Czas. Adw. Pol. DWZ, 1927, nr 2, s. 22.
Ibidem.

43 H. Obemeck, op.cit., s. 17 i n.
44 H. Obemeck, op.cit., s. 19-20.
45 Ustawą z dnia 1 lipca 1921 r., E.S., Reforma ustawy notarialnej w Austrii, PN, 1927, s. 49.
46 S. Muczkowski, Austriacka ustawa...., s. 181; J. Glass, Notariat w Austrii, PN, 1933, nr 4, s. 4.
47 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1920 r. przyznało nawet notariuszom stałą delegację 

w sprawach spadkowych, upoważniając nawet do przygotowywania projektów orzeczeń sądu, 
A. Rybiański, Notariat a zakres działania sądów, PN, 1926, nr 7, s. 269.

Opinia krakowskiej Rady notarialnej z 1934 r., dotycząca tego samego stanu prawnego, PN, 1934, 
nr 12, s. 15.

Warto zauważyć, że notariusze z tych terenów niekiedy wręcz bronili urzędniczego cha
rakteru swego stanowiska, kwestionując zasadność uznawania ich za grupę zobowiązaną do 
płacenia podatku przemysłowego z tytułu wykonywania wolnego zawodu41 * 43 44 45 46. Podkreślano, 
że ustawodawstwo podatkowe nie zmienia w niczym zasad ustrojowych notariatu na tych 
ziemiach, a wynagrodzenie jakie notariusze otrzymywali za swe czynności, stanowiąc wy
nagrodzenie za świadczenia bodące obowiązkiem publicznoprawnym, nie powinno być 
opodatkowywane w ten sposób .

Zgodnie z poglądami nauki niemieckiej, konsekwencjami przyjętego przez ustawodaw
stwo pruskie określenia charakteru prawnego stanowiska notariusza był obowiązek używa
nia pieczęci z godłem państwa, wykonywania czynności w wyznaczonej siedzibie i utrzy
mywania służącej temu celowi kancelarii . Refleksem ich szczególnej pozycji były także 
przepisy o urlopach i zastępstwie . Akcentowanie wymienionych obowiązków nie rozwią
zywało jednak istotnych problemów interpretacyjnych, zwłaszcza, że analogiczne zasady 
dotyczyły przecież notariuszy pod rządami innych ustaw europejskich, które nie uznawały 
ich za urzędników państwowych, jak np. ustawa francuska czy włoska.

1.3. Ziemie dawnego zaboru austriackiego

Obowiązująca na terenie dawnego zaboru austriackiego ustawa z 1871 roku nie zawie
rała legalnej definicji notariusza. Do austriackiego ustawodawstwa określenie óffentlicher 
Notar wprowadzone zostało dopiero w 1921 roku . Orzecznictwo Sądu Najwyższego 
w Wiedniu wj^aśniło, że notariusza należy traktować jako urzędnika publicznego, a nie 
państwowego . Nie zmieniał tej oceny fakt, że w pewnych wypadkach, na podstawie 
utrzymanych w mocy przepisów poprzedniej austriackiej ustawy notarialnej z 1855 roku 
oraz rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 1860 roku, notariusze działali w Małopol- 
sce na zlecenie sądu w charakterze komisarzy sądowych47. Podlegali w tym zakresie zasa
dom określonym w patencie niespornym dla delegatów sądowych, a nie przepisom prawa o 
notariacie . Ocena stanowiska notariusza przez pryzmat przyznanych mu obowiązków nie 
była jednoznaczna także z innego powodu: w pewnych wypadkach notariusze na terenie 
dawnego zaboru austriackiego mogli występować przed sądem w charakterze pełnomocni
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ków procesowych stron, a nawet obrońców w skrawach karnych, lecz z możliwości tej 
korzystano w Małopolsce w nieznacznym stopniu .

Wynikające z interpretacji obowiązującego tu ustawodawstwa i mocno podkreślane 
w praktyce określenie notariusza jako męża zaufania publicznego nie budziło w pierwszych 
latach niepodległości większych problemów. Małopolski notariat uważał je za oddające 
charakter wykonywanych czynności i dostatecznie precyzyjne wobec ustalenia się w ciągu 
wielu lat obowiązywania austriackiej ustawy korzystnej wykładni jej przepisów. Odosob
nione poglądy sugerowały nadanie notariuszom na tych terenach charakteru urzędnika pań
stwowego w interesie samego notariatu - dla zwiększenia zaufania społeczeństwa . Ak
ceptowane powszechnie, mimo jego nieostrości, określenie mąż zaufania publicznego uwa
żano niekiedy co najwyżej za naruszające prawa kobiet i z tego powodu proponowano 
zastąpić je wyrażeniem osoba zaufania publicznego .

1.4. Podsumowanie

Dzięki orzecznictwu sądów najwyższych udało się stworzyć pewne stałe, ogólnopolskie, 
ponadustawowe reguły interpretacyjne, mimo wskazanych wyżej trudności, związanych 
z nie zawsze jednoznacznym rozstrzyganiem pewnych problemów praktycznych na terenie 
dawnej dzielnicy rosyjskiej. Uznano, że notariaty na terenie całego kraju stanowiły urzędy 
zaufania publicznego, co uniemożliwiało traktowanie ich jako zwykłych zakładów pracy, 
nastawionych na osiąganie zysku . Poza znaczeniem dla ściślejszego określenia statusu 
notariuszy orzecznictwo sądów najwyższych: SN oraz NTA przynosiło wyjaśnienie sytuacji 
zatrudnionych w kancelariach notarialnych pracowników. W skali całego kraju uznawano 
brak istnienia obowiązku ubezpieczania ich od wypadków przy pracy, na wypadek bezro
bocia. Nie miały do nich zastosowania także przepisy ustawy o czasie pracy w przemyśle 
i handlu, mimo stosowania ich w innych zakładach nienastawionych na osiąganie zysku . 
Praktyka podatkowa, wobec pewnych braków stałej, spójnej linii, zaliczała notariuszy do 
wykonujących wolny zawód, niekiedy zaś traktowała ich jako przedsiębiorców, nakazując 
w praktyce podwójne płacenie podatku dochodowego: raz od dochodu brutto, po raz drugi 
od dochodu netto . Krytyczna ocena stosowanych zasad prowadziła na terenie dawnego 
zaboru rosyjskiego i pruskiego do interesujących wniosków: w zakresie podatkowym nota
riusze domagali się traktowania ich tak jak innych urzędników państwowych, a zatem zwol
nienia od opłacania podatku obrotowego, w pozostałym zakresie akcentowali odmienność 
swej pożyci i specyfikę zajmowanych, jako urzędnicy państwowi szczególnego rodzaju, 
stanowisk . * * * * * * * *

49 A. Rybiański, op.cit., s. 270.
501. Dębicki, Uwagi nad reformą notariatu, PN, 1930, nr 2, s. 180.
51 Maszynopis uwag notariusza M. Rzepeckiego do projektu ustawy notarialnej, AP1I, sygn. R. Not.

29.
52 Wyrok w składzie 7 sędziów Izby Karnej SN z dnia 19 października 1929 r., Dodatek do Zbioru 

Orzeczeń Izby Karnej SN, nr 5.
53 Wyrok SN, I. C. 24449/31, Not.-Hip., 1932, nr 14-15, s. 21.
54 T. Budzynowski, Stanowisko notariusza w ustroju państwowym, Not.-Hip., 1932, nr 34, s. 9-10.
55 Ibidem.
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Warto podkreślić, iż w pewnych sytuacjach władze traktowały wszystkich polskich no
tariuszy, niezależnie od różnic dzielnicowego ustawodawstwa, jednakowo. W obliczu ze
wnętrznego zagrożenia, we wrześniu 1920 roku Prezydium Rady Ministrów oraz inne upo
ważnione organy uznały, że notariuszy oraz ich mianowanych zgodnie z prawem zastępców 
nie należy uważać za funkcjonariuszy państwowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 
1919 roku, gdyż nie pobierają uposażenia ze Skarbu Państwa ani z funduszy publicznych 
zawiadywanych przez państwo . Miało to istotne znaczenie dla wykonywania obywatel
skiego obowiązku służby wojskowej także w następnych latach, gdy m.in. od kandydatów 
notarialnych w województwach południowych żądano wykazania, że obowiązek ten wypeł
nili56 57.

56 Okólnik Ministra Sprawiedliwości Nr 533/11. O. P./22 w sprawie postępowania z kandydatami 
notarialnymi w wieku poborowym, Dz. Urz. Min. Spraw., 1922, nr 10, s. 172.

57 Ibidem.
58 M. Rzepecki, Notariat jako instytucja społeczna, PN, 1929, nr 4, s. 358-365.

Postulaty środowiska, dotyczące ścisłego określenia stanowiska notariusza w przyszłej 
ustawie, znalazły swoje odzwierciedlenie w toku długoletnich prac nad projektem prawa 
o notariacie. Ujęcie wszystkich oczekiwań w formie precyzyjnego projektu właściwego 
przepisu okazywało się jednak trudne, stąd pojawiały się koncepcje odejścia od utartych 
schematów definicji i określenie notariatu i notariusza w sposób jeszcze bardziej ogólny - 
jako instytucji społecznych58.

2. ZASADY MIANOWANIA NOTARIUSZY

Zmiany, wprowadzone w pierwszym okresie działania notariatu po latach zaborów, 
ujednoliciły w pewnym stopniu zasady mianowania notariuszy. We wszystkich dzielnicach 
mianował ich minister sprawiedliwości, choć termin w jakim uprawnienie to uzyskał 
w poszczególnych dzielnicach był zróżnicowany i wynikał z procesu określania terytorium 
i granic państwa polskiego. Na samo mianowanie, czas w jakim po uzyskaniu niezbędnych 
kwalifikacji następowało, a tym samym na oblicze kadrowe polskiego notariatu w okresie 
międzywojennym wpływ miało wiele czynników. W zależności od dzielnicy kraju miano
wanie mogło być dożywotnie bądź czasowe.

Bezterminowość mianowania, występująca jako zasada bądź alternatywa w poszczegól
nych częściach kraju, akcentowana była jako jedna z najważniejszych, wspólnych i ogólno
polskich zasad gwarancji niezależności działania notariuszy po 1918 roku. W ocenie tej 
było jednak sporo przesady. Wprawdzie ustawodawstwo wszystkich dzielnic przewidywało 
możliwość mianowania dożywotniego, jednak jako przestrzegana reguła stosowana była 
tylko na terenie województw południowych.

Na terenie województw centralnych i wschodnich, w dawnym zaborze rosyjskim, prze
pisy przewidywały tylko mianowanie bezterminowe, czyli w praktyce dożywotnie (art. 16 
rosyjskiej ustawy notarialnej), co podkreślano jako dodatkową odrębność notariuszy od 
pozostałych urzędników państwowych, niekorzystających z analogicznych przywilejów. 
Gwarancją niezależności było ograniczenie uprawnień organu mianującego do pozbawienia 
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urzędu tylko na wniosek zainteresowanego, na mocy wyroku sądowego lub wydanego 
w postępowaniu dyscyplinarnym (art. 16 rosyjskiej ustawy notarialnej).

Uprawnienia nominacyjne ministra sprawiedliwości określone zostały na tych terenach 
najwcześniej w skali państwa. Ministerstwo Sprawiedliwości stworzyło jednak wygodną 
sposobność do omijania zasady nominacji dożywotniej, poprzez szczególnie liczne powie
rzanie obowiązków notariuszy czynnym zawodowo sędziom lub prokuratorom. Stanowiło 
to w istocie faktyczne mianowanie ich na ten okres notariuszami. Sprawa budziła duże 
kontrowersje nie tylko wśród rejentów, oburzających się na powierzanie notariatów osobom 
niespełniającym nawet tak niskich wymagań formalnych, jak wynikające z rosyjskiej ustawy 
z 1866 roku (tj. egzamin notarialny). Niezadowoleni byli także sądownicy^dostrzegający 
niebezpieczeństwo naruszenia zasad prawa o ustroju sądów powszechnych0 . Choć zatem 
mianowanie dożywotnie było na tych terenach regułą ustawową, to praktyka stworzyła 
wykorzystywaną często możliwość mianowania terminowego.

W zachodniej Polsce, po krótkim okresie, gdy organem mianującym notariuszy był mi
nister byłej dzielnicy pruskiej, uprawnienie to przekazane zostało w 1919 roku ministrowi 
sprawiedliwości. Także wjgómośląskiej części województwa śląskiego notariuszy mianował 
minister sprawiedliwości .

Zasady nominacji, choć oparte na odrębnie dla Śląska i pozostałych ziem zaboru pru
skiego znowelizowanych przepisach pruskiej ustawy o sądownictwie niespornym z 1899 
roku, były te same. W okresie przejściowym, do 1 listopada 1921 roku na ziemiach dawnej 
dzielnicy pruskiej nie było możliwości nominacji dożywotniej. Minister byłej dzielnicy 
pruskiej mianował notariuszy tylko na czas oznaczony albo z możliwością odwołania 
w każdej chwili01. Dopiero po przekazaniu uprawnień do nominacji w ręce ministra spra
wiedliwości wprowadzona została - jako trzecia - możliwość mianowania dożywotniego . 
Na terenie górnośląskiej czyści województwa śląskiego te same trzy rodzaje mianowań 
ustalone zostały w 1922 roku .

Zatem minister mógł mianować osobę spełniającą określone warunki kwalifikacyjne na 
czas oznaczony, do chwili odwołania lub dożywotnio. Regułą były mianowania na czas 
jednego roku, często prolongowane na następny okres . Dożywotnie mianowanie mogło 
dotyczyć jedynie osoby, która już dwukrotnie była mianowana polskim notariuszem na czas 
do odwołania lub na czas oznaczony. Ograniczenie to, w powiązaniu z dotkliwym brakiem 
odpowiedniej liczby polskich prawników, stanowiło przyczynę niewielkiej początkowo 
liczby notariuszy mianowanych na tych terenach dożywotnio. W 1927 roku, na 92 notariu
szy w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu tylko 3 uzyskało dożywotnią nominację, 
w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach na 36 notariuszy dożywotnio mianowano zale
dwie 4 . Tylko w okręgu Sądu Apelacyjnego w Toruniu proporcje wyglądały nieco ina- * * * * * * * 

55 Por. dalej, wymogi kwalifikacyjne w dawnym zaborze rosyjskim.
60 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Tymczasową Radą 

Wojewódzką Województwa Śląskiego z dnia 19 lipca 1922 r., Dz. U. nr 59, poz. 1015.
61 Art. 2 rozporządzenia z dnia 11 października 1919 r. zmieniającego niektóre przepisy o notariacie, 

Tygodnik Urzędowy nr 57, s. 289.
62 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 8 października 1921 r., Dz. U. RP nr 83, poz. 

592.
63 Rozporządzenie z dnia 19 lipca 1922, op.cit.

J. Glass, Niektóre zagadnienia ..., s. 51.
65 M. Koszewski, Współczesny stan adwokatury w zachodniej dzielnicy Polski, „Palestra”, 1927, nr 4, 

s. 111.
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czej: na 30 notariuszy w 1927 roku aż 12 mianowanych było dożywotnio66. W tym samym 
roku opracowany został w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt wprowadzenia na zie
miach dawnego zaboru pruskiego, jako reguły, mianowania dożywotniego, co ocenione 
zostało z uznaniem jako podstawa do stworzenia z notariuszy tych terenów odrębnej, stałej 
grupy zawodowej67 * 69 * 71 72 73 74. Projekt zakładał dalszą dopuszczalność mianowania na czas określony, 
lecz jedynie przy braku odpowiednich kandydatów do mianowania dożywotniego. Dodat
kowo możliwość ta miała być ograniczona do mianowania jednorazowo na okres najwyżej 
1 roku i tylko w okresie przejściowym (do końca 1929 roku) oraz w miejscowościach nie- 
będących siedzibami sądów okręgowych . W tym trybie można byłoby mianować m.in. 
adwokatów, którzy nie zrzekli się wykonywania zawodu. Nominacja miała należeć, tak jak 
dotychczas, do ministra sprawiedliwości .

66 Ibidem.
K.K., Zmiana przepisów o notariacie na ziemiach zachodnich, „Palestra”, 1927, nr 5, s. 275.
Art. 2 projektu, Projekt rozporządzenia Prezydenta RP w przedmiocie częściowej zmiany przepisów 

o notariacie na Ziemiach Zachodnich, Czas. Adw. Pol. DWZ, 1927, nr 6, s. 72.
69 Art. 1 projektu rozporządzenia, nadający nowe brzmienie art. 78 pruskiej ustawy o sądownictwie 

niesfornym z 1899 r.
0 Rozporządzenia pruskiego ministra sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1899 r. ze zmianami 

wprowadzonymi rozporządzeniami z dnia 19 stycznia 1906 r., z dnia 16 września 1906 r., z dnia 2 marca 
1912 r.; także rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 9 listopada 1919 r. oraz okólnik z dnia 
11 listopada 1919 r., cyt. za T. Zajączkowski, Ustawy w sprawach sądownictwa niespornego 
obowiązujące na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 1925, s. 229.

71 Wyrok NTA z dnia 24 marca 1931 r., 1. rej. 1830/31, „Glos Sądownictwa”, 1931, nr 61.
72 Ibidem.
73 § 22 ustawy z dnia 9 kwietnia 1879 r., Zbiór Ustaw Pruskich, s. 345.
74 Powodowała ją m.in. ślepota, głuchota, utrata sił psychicznych, a także kalectwo fizyczne, bliżej na 

ten temat H. Obemeck, op.cit., s. 17; por. także rozdział VII pracy.

Podania o mianowanie notariuszem lub o wyznaczenie innej siedziby urzędowania na 
terenie dawnego zaboru pruskiego należało składać prezesowi sądu apelacyjnego w okręgu, 
do którego należał wnioskodawca, a w wypadku osób, które wystąpiły z czynnej służby 
prezesowi sądu apelacyjnego okręgu, w którym wnioskodawca był ostatnio czynny . Nota
riuszowi mianowanemu na czas określony nie przysługiwało roszczenie żądania do ministra 
sprawiedliwości o przedłużenie notariatu na dalszy okres . W 1931 roku Najwyższy Try
bunał Administracyjny odrzucił, jako niepodlegającą jego orzecznictwu, skargę notariusza z 
dawnego zaboru pruskiego na decyzję ministra sprawiedliwości odmawiającą przedłużenia 
notariatu, choć skarżący podnosił, iż jako byłemu oficerowi rezerwy przysługuje mu prawo 
pierwszeństwa przed innymi kandydatami .

W wypadku notariuszy mianowanych z prawem odwołania utrata urzędu następowała po 
wydaniu odpowiedniej decyzji przez organ mianujący, tj. ministra sprawiedliwości. 
W wypadku notariuszy mianowanych na czas określony, prawo wykonywania czynności 
notarialnych wygasało z mocy prawa wraz z upływem terminu na jaki mianowanie nastąpi
ło. Wygaśnięcie urzędu notarialnego z mocy prawa następowało także w razie prawomoc
nego wydalenia z adwokatury notariusza, będącego jednocześnie adwokatem . Utrata 
urzędu była możliwa także na mocy skazującego na taką karę wyroku sądu dyscyplinarnego 
oraz stwierdzenia trwałej niezdolności spełniania obowiązków . Notariusz tracił urząd 
również w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności lub 
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na utratę zdolności do piastowania urzędów publicznych75. Te same skutki wywoływała 
rezygnacja z urzędu oraz śmierć76 77 78 * 80 * 82.

75 H. Obemeck, op.cit., s. 16.
76 Op.cit., s. 17.
77 Dekret Naczelnika Państwa z dnia 8 lutego 1919 r. w przedmiocie zmian w urządzeniach wymiaru 

sprawiedliwości w b. zaborze austriackim, Dz. Pr. P. P. nr 15, poz. 311.
78 L. Lipiński, Austriacka ustawa notarialna z dnia 25 lipca 1871 r. Nr 75 d.p.p. wraz z odnośnymi 

ustawami, rozporządzeniami i orzeczeniami Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości z dodaniem wzorów, 
Now^ Sącz 1884, s. 21.

9 M.in. okólniki izby krakowskiej o konkursach na stanowiska: w Nowym Sączu w 1920 r., 1. 276/20, 
ogłoszony także w Monitorze Polskim i Nowej Reformie, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19), w Pilżnie 
i Krakowie-Podgórzu w 1932 r., PN, 1932, nr 1, s. 90; w Jaśle i Nowym Sączu w 1932 r., PN, 1932, nr 2, 
s. 291.

80 Rozporządzenie austriackiego ministra sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 1882, 1.6775,
L. Lipiński, op.cit., s. 23.

Według ustalonej proporcji: 3 punkty od notariusza, 1 punkt od kandydata notarialnego, Uchwała 
Krakowskiego Kolegium notarialnego z dnia 7 maja 1922 r., PN, 1922, nr 2, s. 54.

82 Jej pierwszą część wypełniał ubiegający się o stanowisko, obejmowała ona następujące rubryki: 
I. Nazwisko, wiek, religia, zajmowane stanowisko, charakter, przynależność państwowa, II. Wykształcenie, 
egzaminy państwowe lub rygoroza, znajomość języków, III. Rodzaj złożonego egzaminu (notarialny, 
sędziowski, adwokacki) wraz z datą i oceną, IV. Okres praktyki w zawodach prawniczych 
z wyszczególnieniem praktyki notarialnej w latach, miesiącach i dniach. V. Stosunek pokrewieństwa lub

Na ziemiach dawnego zaboru austriackiego, wobec utrzymania ustawy z 1871 roku 
o notariacie, przyznającej ministrowi sprawiedliwości prawo mianowania notariuszy, nie 
było kłopotów z przejęciem tego uprawnienia przez szefa polskiego resortu sprawiedli
wości . Tryb postępowania przy mianowaniu wykazywał jednak istotne różnice wobec 
przewidzianych ustawą uprawnień samorządu notarialnego, polegających na współudziale 
w obsadzaniu posad notarialnych (§ 135 h ustawy z 1871 roku). Polegał on w praktyce na 
rozpisaniu konkursu na objęcie wakującej posady notarialnej lub tej, która miała być utwo
rzona przez właściwą terytorialnie izbę notarialną (§ 10 ust. 2). Zgodnie z utrzymanym 
w mocy rozporządzeniem austriackiego ministra sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 1876 
roku, podania należało składać - o ile właściwa izba nie określiła innego terminu - w ciągu 
4 tygodni, licząc od 3 dnia od opublikowania ogłoszenia w urzędowym dzienniku państwo
wym . Informacje o konkursach były publikowane w okresie międzywojennym w formie 
okólników izb w „Monitorze Polskim”, a w latach 1922-1933 także w „Przeglądzie Nota
rialnym” .

Rezygnacja z konkursu, jako obowiązkowego etapu procedury obsadzania stanowiska, 
była możliwa jedynie z ważnych powodów, na wniosek izby notarialnej (§ 10 ust. 3). 
W praktyce okresu międzywojennego rezygnacje takie należały do wyjątków, a izby nota
rialne ogłaszały konkursy nawet na stanowiska zwolnione pod koniec 1933 roku, w czasie 
reorganizacji związanej z wprowadzaniem w życie nowego prawa o notariacie. Wraz 
z rozpisaniem konkursu na wolne stanowisko należało rozpisać konkurs na posadę ewentu
alnie opróżnioną w drodze przeniesienia .

Koszty konkursu izba mogła rozłożyć między wszystkich kandydatów, co czyniła m.in. 
izba krakowska od 1922 roku . Podania chętnych do objęcia posady notarialnej, zaopa
trzone w dowody potwierdzające wymagane prawem kwalifikacje, miały być składane 
wprost do izby notarialnej, a tylko w wypadku kandydatów z okręgu innej izby za jej po
średnictwem, zaś adwokatów - za pośrednictwem izby adwokackiej (§ 11 ust. 1). Do poda
nia należało dołączyć także tzw. tabelę kwalifikacyjną8 . Do każdej przedkładanej przez 
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właściwą izbę propozycji obsady stanowiska dołączany był odpowiedni formularz z listą 
kandydatów zamieszczonych na niej we właściwej, ustalonej przez izbę kolejności . 
W razie gdy ustalenie właściwej kolejności dokonane zostało uchwałą izby, podjętą więk
szością głosów, do propozycji należało dołączyć protokół z posiedzenia i głosowania 
izby84.

Wobec konieczności przyspieszenia procedury obsadzania wolnych stanowisk notarial
nych w pierwszych latach istnienia Drugiej Rzeczypospolitej zrezygnowano przejściowo 
z rygorystycznego przestrzegania przewidzianej drogi służbowej składania podań, umożli
wiono także rezygnację z konkursów w stosunku do notariatów mało atrakcyjnych finanso
wo oraz obejmowanie jednym podaniem wszystkich mających zwolnić się stanowisk . 
Najczęściej w związku z tym ogłaszano konkurs na wolne stanowisko względnie na każdą 
inną posadę, jaka w drodze przeniesienia w okręgu Sądu Apelacyjnego na skutek obsadzę-

> > ... 86 ma powyższej posady oprozm się .
W normalnym trybie postępowania izba przedstawiała listę kandydatów wraz ze swoją 

opinią sądowi okręgowemu, na którego terenie znajdowało się wolne stanowisko, a ten po 
zaopiniowaniu przekazywał ją sądowi apelacyjnemu. Po kolejnej opinii sąd ten przekazy
wał listę kandydatów ministrowi sprawiedliwości, a ten dokonywał nominacji (§ 11 ust. 2 
i 3). Kwalifikacji kandydatów na wolne lub opróżnione stanowisko izba dokonywała na 
swych posiedzeniach, na podstawie wniosków przygotowanych przez powołanego przy 
rozpisywaniu konkursu referenta . Kolejność kandydatów przedstawianych do mianowania 
ustalano w drodze uchwały . Izby w zdecydowany sposób kwalifikowały negatywnie oso
by niespełniające ustawowych wymagań, nawet gdy poparcie dla nich wykazywały organy 
nadzoru sądowego .

Wypadki naruszania procedury i nieuwzględniania praw kandydatów zaopiniowanych 
przez izby bądź dokonywanie spośród nich wyboru bez zachowania wymogów starszeństwa 
służbowego nie należały do rzadkości, wywołując niezadowolenie izb notarialnych od 
pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości. Już w 1921 roku krakowska Izba Notarialna 
wystąpiła do Ministerstwa Sprawiedliwości z pismem wyliczającym szczegółowo narusze-

powinowactwa z urzędnikami sądowymi we właściwym okręgu sądu I instancji; kolejne rubryki wypełniała 
w stosunku do kandydatów notarialnych właściwa izba notarialna, a wobec innych ubiegających się 
o stanowisko właściwa władza przełożona, obejmowały one rubryki: VI. Uzdolnienie, VII. Zachowanie się.

Rozporządzenie austriackiego ministra sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 1876 r., 1. 14935, 
L. Lipiński, op.cit., s. 23.

Rozporządzenie austriackiego ministra sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 1879 r., 1. 729, ibidem.
85 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 1919 r. w przedmiocie postępowania 

przy obsadach opróżnionych posad notarialnych w byłym zaborze austriackim, Dz. Urz. Min. Spraw., nr 8, 
s. 287.

86 Okólnik Izby Notarialnej w Krakowie (bez daty), 1. 276/20, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).
M.in. protokół z XXXIII posiedzenia Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 7 maja 1923 r. w sprawie 

obsady notariatu w Krakowie po śp. Lipińskim, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).
88 Np. w sprawie notariatu w Krakowie w 1922 r. podjęto uchwałę o przedstawieniu na posadę Imo 

loco L. Gabańskiego, 2do loco W. Holubowicza, 3 tio loco B. Bielińskiego a pominąć podania pozostałych 
kandydatów, ibidem.

Por. akta krakowskiej Izby Notarialnej z 1924 r., dotyczące sędziego w stanie spoczynku, wpisanego 
na listę kandydatów wbrew woli izby na polecenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie - jego podania 
o nominację nie rozpoznawano, gdyż dochodzenie izby wykazało u niego braki wiedzy, złe zachowanie się, 
brud i zaniedbanie w ubiorze, uczęszczanie do kompromitujących lokali, częste posiadanie przy sobie 
flaszki, APII, Obsada Notariatów, sygn. R. Not. 714 (d. 79).
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90nia popełnione przy mianowaniach w latach 1920-1921 . W złożonym przez krakowski 
samorząd notarialny w następnym roku, wspomnianym już wyżej projekcie nowelizacji 
przepisów ustawodawstwa austriackiego, zakładano m.in. zmianę tabel kwalifikacyjnych, 
określonych w rozporządzeniu z 1876 roku . Proponowana nowa wersja tabel miała roz
dzielać ściśle kandydatów notarialnych od ubiegających się o stanowisko notariusza innych 
prawników, w każdym wypadku dokładnie oznaczając czas służby na danym stanowisku. 
Zaproponowanie na którymkolwiek etapie procedury nominacyjnej pominięcia porządku 
starszeństwa miało wymagać szczegółowego, dokładnie umotywowanego uzasadnienia .

Z drugiej jednak strony, zdarzały się także wypadki wywierania nacisków na rozmaite 
organy rządowe, nie zawsze zgodnie z ich zakresem działania, by doprowadzić do nomina
cji protegowanej osoby. Zachowania takie, obejmujące m.in. osobiste interwencje, wysyła
nie delegacji miejscowej ludności czy też list poparcia, wywołały ostry sprzeciw Minister
stwa Sprawiedliwości . Minister zagroził w razie ponawiania tego rodzaju prób uznaniem 
kandydata za nieodpowiedniego i pozostawieniem jego podania bez rozpatrzenia .

Wobec zdarzającego się naruszania autonomicznych uprawnień małopolskiego samo
rządu notarialnego w następnych latach ponawiano apele do ministerstwa, by nominacji 
dokonywać tylko spośród osób zaproponowanych przez izby . Mimo wysiłków izb nota
rialnych, a nawet przychylania się ministerstwa do podnoszonych w kolejnych pismach 
argumentów, do końca okresu 1918-1933 roku zdarzały się wypadki mianowań z narusze
niem obowiązujących w dawnym zaborze austriackim przepisów . Działalność samorządu 
notarialnego spowodowała jednak, że zdarzały się one - w porównaniu z dawnym zaborem 
rosyjskim - rzadko.

Rozważania nad statusem notariusza i nominacją czasową lub dożywotnią prowadziły 
w skali całego kraju do krytyki postępowania władz resortu sprawiedliwości. Wobec obo
wiązujących pozostałych urzędników reguł, m.in. w zakresie wieku wymaganego do naby
cia uprawnień emerytalnych, zwracano uwagę na nieprzestrzeganie podstawowych zasad 
logiki przy obsadzaniu stanowisk notarialnych emerytami: zdaniem Ministerstwa Sprawie
dliwości nic nie stało na przeszkodzie, aby byli urzędnicy państwowi, którzy po osiągnięciu 
pewnego wieku nie mogli dłuże^wykonywać dotychczasowych funkcji, właśnie z tego 
powodu - stawali się notariuszami .

Z drugiej strony pojawiały się sytuacje, w których podeszły wiek notariuszy stawał się 
przyczyną kłopotów, zmuszających organy nadzorujące do stanowczych działań. Tak było 
na terenie dawnego zaboru austriackiego, gdzie sami notariusze postulowali niekiedy 
wprowadzenie górnej granicy wieku, do którego zawód notariusza można byłoby wykony
wać. Sprawa stała się aktualna ponownie w 1933 roku, gdy we Lwowie wykryto sprzenie
wierzenia dokonane przez pracowników w dwóch kancelariach należących do podeszłych

90 Sprawozdanie z dnia 26 września 1921 r., L. 297/21, APII, sygn. 351.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 1876 r., L. 14935. 
Wniosek ustawodawczy..., op.cit.

93 Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 1930 r., nr II O 11985/30 do Izby Notarialnej 
w Krakowie, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).

94 Ibidem.
M.in. uchwała lwowskiego kolegium notarialnego z dnia 3 czerwca 1928 r., Opinia lwowskiej Izby 

Notarialnej o projekcie nowej ustawy, PN, 1932, nr 1, s. 9; uchwała krakowskiego kolegium notarialnego 
z dnia 29 maja 1932 r., Z Izby Notarialnej w Krakowie, PN, 1932, nr 2, s. 290-291.

Pismo Ministra Sprawiedliwości do lwowskiej Izby Notarialnej z dnia 28 lipca 1931 r., 
nr 1 l.O.l 1985/30, Opinia lwowskiej Izby..., s. 12.

97 Ibidem.
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wiekiem notariuszy . W rezultacie zarządzonego przez prezesa Sądu Apelacyjnego we 
Lwowie badania lekarskiego notariuszy, którzy ukończyli 70 rok życia, komisja lekarska 
uznała 7 notariuszy izby lwowskiej oraz 2 izby przemyskiej za niezdolnych do dalszego 
wypełniania obowiązków .

Możliwość zwolnienia i pozbawienia urzędu w wymienionym trybie, realna zwłaszcza 
wobec zapowiadanych w przededniu wejścia w życie nowego prawa o notariacie zmian 
personalnych, budziła obawy wielu starszych wiekiem małopolskich notariuszy. Dotychcza
sowa praktyka ustanawiania stałych zastępców na czas przewlekłej choroby, uznawana była 
na ogół przez tutejszych notariuszy za jedyny dostępny sposób zapewnienia godziwej staro
ści pozbawionym emerytur, często zubożałym rejentom . Notariusze lwowscy wystąpili 
m.in. do Ministerstwa Sprawiedliwości z propozycją ochrony interesów osób uznanych za 
niezdolne do dalszego wykonywania zawodu przy wykorzystaniu znanej we Włoszech 
instytucji przymusowego zastępstwa. Propozycja nie była niczym nowym, już w 1921 roku 
wśród wniosków rozpatrywanych przez krakowskie kolegium notarialne znalazł się pomysł 
wprowadzenia przymusowego zastępstwa dla notariuszy powyżej 70 roku życia . Zgodnie 
z lwowską propozycją, osoby obejmujące ich kancelarie miałyby obowiązek przeznaczania 
części swych dochodów na rzecz pozbawionego pracy notariusza, a objęcie kancelarii mo
głoby następować na czas określony . Ponieważ apele te nie odniosły skutku, a zapowia
dane zwolnienia nastąpiły - lwowska Izba Notarialna, kończąc swą działalność na podsta
wie dotychczasowych przepisów, zdążyła jeszcze podjąć uchwały w sprawie funduszu dla 
notariuszy uznanych za trwale niezdolnych do dalszej służby

3. KWALIFIKACJE ZAWODOWE NOTARIUSZY. POLITYKA 
KADROWA MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWO ŚCI

Wielość systemów regulujących ustrój notariatu w Polsce w latach 1918-1933 wpływała 
także na istotne zróżnicowanie obowiązujących w poszczególnych dzielnicach kraju wymo
gów kwalifikacyjnych w stosunku do osób ubiegających się o urząd notariusza. Tylko prze
pisy utrzymane w mocy na terenie dawnego zaboru austriackiego umożliwiały pełne wyod
rębnienie się osobnej grupy zawodowej notariuszy. Nie było to możliwe w dawnym zaborze 
pruskim, gdzie w praktyce stanowiska notariuszy powierzane było adwokatom, ani w daw
nym zaborze rosyjskim, gdzie formalnie nie obowiązywał nawet wymóg formalnego wyż
szego wykształcenia prawniczego.

8 Bliżej na ten temat rozdział VII.
99 Red., We lwowskim kotle notarialnym, Not.-Hip., 1932, nr 28, s. 6, red., Rugi w notariacie, Not.- 

Hip.j 1933, nr 19, s. 9-10; Z izby notarialnej w Przemyślu, PN, 1932, nr 4, s. 541.
Najczęściej powoływano się na przykład zmarłego w 1920 r. notariusza Szczepańskiego, którego 

rodzina nie była w stanie pochować na własny koszt, ibidem.
101 Wniosek dra J. Nowaka, notariusza w Liszkach, z dnia 20 maja 1920 r., AP II, sygn. R. Not.-Hip., 

s. 351-352.
Red., Sprawa notariuszy starszego pokolenia w Malopolsce, PN, 1933, nr 8, s. 12.

103 A.K. Limanowski, Idea solidarności i koleżeństwa w szeregach notariatu. Na marginesie poczynań 
Lwowskiej Izby Notarialnej, PN, 1934, nr 20, s. 12.
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3.1. Ziemie dawnego zaboru rosyjskiego

Na terenie województw centralnych i wschodnich, znajdujących się w dawnym zaborze 
rosyjskim i obejmujących okręgi terytorialne działania sądów apelacyjnych w Warszawie, 
Lublinie i Wilnie warunki formalne, których spełnienia wymagano od notariuszy, nie były 
wysokie. O stanowisko mogły starać się osoby posiadające obywatelstwo polskie, pełnolet
nie, niekarane sądownie ani przez instytucje społeczne, niepełniące żadnego urzędu 
w służbie państwowej ani społecznej. Można było mianować także osoby, które według 
ustawy o służbie państwowej nie miały odpowiednich do takiej służby kwalifikacji, byle 
spełniały pozostałe wymogi stawiane notariuszom (art. 5-6 ustawy z 1866 roku). Jak wyżej 
wspomniano, od notariuszy nie wymagano wykształcenia prawniczego, a jedynie potwier
dzonej zdanym egzaminem notarialnym wiedzy praktycznej oraz teoretycznej z zakresu 
redagowania aktów notarialnych, znajomości form postępowania notarialnego oraz innych 
ustaw niezbędnych w pracy (art. 225). Egzamin przeprowadzała komisja składająca się 
z prezesa sądu okręgowego, prokuratora oraz jednego z notariuszy, urzędujących przy 
kancelarii hipotecznej sądu okręgowego. Ranga komisji, jej usytuowanie na szczeblu sądu 
okręgowego, a także bardzo ogólnie określony zakres materii egzaminacyjnej potwierdzał 
opinię o niekorzystnym prawnoustrojowym usytuowaniu notariatu na tych terenach.

Jedynym sygnałem ze strony władz o woli podniesienia merytorycznego poziomu nota
riatu do wysokości, na jakiej stać powinien zgodnie z dawnymi tradycjami polskimi był 
okólnik, nakazujący przedstawianie do mianowania na posady notarialne przede wszystkim 
dyplomowanych prawników, a jedynie w ich braku nieprawników, posiadających jednak 
przygotowanie teoretyczne, praktykę, pewne zasługi dla sądownictwa oraz potwierdzone 
poważnymi referencjami kwalifikacje moralne . Dodatkowe w stosunku do ustawy wy
mogi kwalifikacyjne określone zostały zatem bardzo ogólnikowo. Analizując treść tego 
okólnika, zwrócić należy uwagę, iż obok deklarowanych słusznych zasad, dopuszczał on 
powierzanie stanowisk notarialnych w formie nagrody za dotychczasową działalność 
w innych dziedzinach, zwłaszcza gdy przyniosła zasługi dla sądownictwa. W rezultacie, 
utrzymała się w całym okresie 1918-1933 tendencja do nadawania notariatów jako rodzaju 
synekury dla osób zasłużonych przy budowie aparatu państwowego. Tendencja ta, zauwa
żalna w skali całego kraju, na terenie dawnego zaboru rosyjskiego była szczególnie wyraź
na, wobec nieobowiązywania tutaj jakichkolwiek formalnych wymogów kwalifikacyjnych 
w dziedzinie wykształcenia prawniczego, czy koniecznej praktyki zawodowej. Powyższej 
oceny nie zmieniał w opinii środowiska notariuszy nawet fakt, iż kandydat na notariusza 
musiał zdać egzamin notarialny. Podkreślano jednak, że znaczna część urzędujących nie
kiedy jeszcze od czasów rosyjskich notariuszy mianowana została prawidłowo spośród 
prawnikóWfoCzęsto sędziów, których władze zaborcze starały się usunąć ostatecznie z są
downictwa u . Także pierwsze nominacje władz polskich w roku 1918 i 1919 dotyczyły 
niemal wyłącznie osób o wykształceniujirawniczym, a niekiedy o kwalifikacjach do wyko
nywania innych zawodów prawniczych

104 Okólnik Ministra Sprawiedliwości nr 124 z dnia 2 grudnia 1918 r., Dz. Urz. Min. Spraw., 1918, 
nr 13^poz. 11.

5 I. Dębicki, Notariat kilku państw w Europie, Stanach Zjednoczonych Ameryki i Japonii, Kraków 
1928 s. 97.

1 Por. ruch służbowy, Dz. Urz. Min. Spraw., 1918-1919.
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W dawnej Kongresówce nie należały do rzadkości nominacje zasłużonych sędziów, 
prokuratorów czy wysokich urzędników państwowych, szeroko komentowane przez nieza
dowolone z nich środowisko, podkreślające, że na terenie stanowiącym aż 2/3 terytorium 
całego państwa notariat traktowany był przez władze jako wygodna synekura: otrzymują go 
jako panis bene merentium, niekiedy w postaci delegacji do czasowego zastępstwa, rozma
ici dygnitarze państwowi, z aktami dobrej woli przeważnie nic wspólnego nie mający 
Jako nieudane oceniano później także mianowanie wybitnego poety, Bolesława Leśmiana, 
który nie potrafił poradzić sobie ze sprawnym kierowaniem kancelarią, co doprowadziło go 
do katastrofy finansowej . Na marginesie warto przypomnieć, że nie był jedynym notariu
szem polskim ostatniego stulecia o szerokich zainteresowaniach artystycznych i pasji twór
czej: I. Drzewiecki, notariusz galicyjski, nie bez sukcesów próbował kariery wokalnej, m.in. 
na scenie opery w Wenecji, a pasję literacką do pewnego stopnia okazywał jako autor prac 
poświęconych historii notariatu . Poetą, a także dramaturgiem, dziś całkowicie zapomnia
nym, był również XIX-wieczny krakowski notariusz, Franciszek Jakubowski

Polityka kadrowa ministerstwa doprowadziła do istotnych zmian oblicza notariatu na te
renach dawnego zaboru rosyjskiego: na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych składał 
się on w znacznej części z byłych sędziów i prokuratorów . Zdarzały się także mianowa
nia urzędników państwowych, najczęściej wyższego szczebla, łącznie z ministrami. Mimo 
sprzeciwów środowiska wobec traktowania przez władze nominacji jako nagrody za zasługi 
i wiemą służbę państwową, w ten właśnie sposób trafiały do tej instytucji także postaci 
wybitne, jak m.in. J. Glass, członek Komisji Kodyfikacyjnej i autor opracowanych w niej 
projektów prawa o notariacie.

Jak wyżej wspomniano, niemal powszechną na tych ziemiach praktyką było delegowa
nie do czasowego pełnienia obowiązków notariusza czynnych sędziów i prokuratorów 
Rosyjska ustawa notarialna dawała możliwość czasowego powierzenia obowiązków nota
riusza, w razie potrzeby nawet z ustaleniem odpowiedniego uposażenia, tylko w razie gdy 
utrzymanie stanowiska w danej miejscowości było konieczne ze względu na interes pań
stwa, a nie było chętnych do jego objęcia (art. 7). Ponadto możliwość skorzystania z tego 
przepisu dotyczyła sytuacji opróżnienia się urzędu notariusza w miejscowości, w której był 
jedynym notariuszem. W obu wypadkach chodziło zatem o sytuacje wyjątkowe, podczas 
gdy Ministerstwo Sprawiedliwości delegowało do pełnienia obowiązków notariusza także 
wówczas, gdy w danej miejscowości urzędowało ich jednocześnie kilku, a nawet kilkuna-

107 J. Glass, Niektóre zagadnienia..., s. 51.
S. Breyer, Z dziejów notariatu w okresie międzywojennym, Zeszyty Problemowo-Analityczne 1972, 

nr 23, s. 67-68; L.R., Najlepszy poeta wśród rejentów, najlepszy rejent wśród poetów, „Rejent”, 1996, 
nr 7-8, s. 221-224; M. Sawczuk, Wielki poeta notariuszem w Hrubieszowie i Zamościu (Bolesław 
Leśmian), „Rejent”, 2000, nr 4, s. 163-172; B. Leśmian przeszedł jednak pomyślnie ostrą weryfikację 
związaną z wprowadzaniem w życie nowego prawa o notariacie i zrezygnował na własną prośbę dopiero 
w 1935 r.

109 Sylwetkę I. Drzewieckiego przypomniał ostatnio M. Kuryłowicz, Z historiograjii notariatu, 
„Rejent”, 1999, nr 8, s. 76.

110 D. Malec, Franciszek Jakubowski. Przyczynek do dziejów krakowskiego notariatu w XIX w., 
„Rejent”, 2002, nr 6.

111 S. Breyer, Psychoza antynotarialna w Polsce, PN, 1931, nr 4, s. 436.
112 Sprawozdanie z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów 

RP, GSW, 1930, nr 11, s. 24; W. Miszewski, Delegowanie sędziego do pełnienia czynności notariusza, 
GSW, 1931, nr 43, s. 610.
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stu113 114 115 * * * * 120. Częściowo praktyka ta była kontynuacją postępowania jeszcze z czasów zaborczych.

113 W. Miszewski, op.cit., s. 611.
114 W. Miszewski, Ustawa notarialna obowiązująca w okręgach sądów apelacyjnych warszawskiego, 

lubelskiego i Ziem Wschodnich, Warszawa 1922, s. 9.
115 Sprawozdanie z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów RP

w dniu 7 czerwca 1930 r., GSW, 1930, nr 11, s. 24; Sprawozdanie z obrad Walnego Zgromadzenia
Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów, Not.-Hip., 1932, nr 11, s. 9.

M.in. red., Sędziowie delegowani do pełnienia obowiązków notariusza, PN, 1931, nr 2, s. 241;

11 W. Miszewski, Delegowanie sędziego..., s. 611.
120 M.in. w 1932 r. delegację taką otrzymał były minister sprawiedliwości M. Świątkowski, red., 

Zmiany w hipotece stołecznej, Not.-Hip., 1933, nr 3, s. 15.

W 1913 roku petersburski Senat stwierdził, iż w okręgu warszawskiej izby sądowej, w razie 
śmierci lub zwolnienia notariusza pełnienie jego funkcji urzędowych mogło być zlecone, 
według uznania właściwego organu, urzędnikom pozostającym wobec niego w stosunku 
zależności służbowej

Mimo braku pełnych podstaw prawnych oraz dużego niezadowolenia wyrażanego nawet 
przez środowisko sędziowskie, uważające podobne praktyki za uwłaczające godności ich 
zawodu, Ministerstwo Sprawiedliwości traktowało owe delegacje jako sposób na poprawę 
sytuacji finansowej sędziów11 . Zarząd Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów Rzeczypospo
litej dwukrotnie bezskutecznie interweniował w tej sprawie u ministrów sprawiedliwości 
Argument o niedopuszczalności łączenia stanowiska sędziego z innym urzędem państwo
wym, poza wymienionymi w prawie o ustroju sądów powszechnych, nabrał znaczenia 
zwłaszcza po wejściu w życie rozporządzenia prezydenta z 1928 roku, które to prawo za
wierało. Nie bez dozy złośliwości delegowanych w tym trybie nazywano pe-o-wiakami , 
a kolejne delegacje śledzono z uwagą, informując o nich obszernie . Oburzenie budziło 
zachowanie przez delegowanych dotychczasowych stanowisk, a zwłaszcza uposażenia 
sędziowskiego oraz fakt, że nie ponosili za swe działania odpowiedzialności majątkowej 
identycznej jak notariusze wobec braku obowiązku składania kaucji . W równym stopniu 
zjawisko delegacji do czasowego pełnienia czynności dotyczyło stanowisk pisarzy hipo
tecznych

3.2. Ziemie dawnego zaboru pruskiego

Wymogi kwalifikacyjne w stosunku do osób, które można było mianować na notariuszy 
na ziemiach dawnego zaboru pruskiego, w okręgach działania sądów apelacyjnych 
w Poznaniu, Toruniu oraz górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach, 
oceniano jako określone najwyżej w porównaniu z pozostałymi ziemiami. W odróżnieniu 
od pozostałych terenów kraju uległy one zresztą pewnym zmianom w pierwszych latach 
istnienia Drugiej Rzeczypospolitej. Celem przedstawionego niżej zarysu warunków formal
nych w zakresie przygotowania prawniczego, stawianych notariuszom dawnego zaboru 
pruskiego jest nie tylko próba przedstawienia dzielnicowych, wysokich wymagań, lecz 
także wskazanie na wynikające z nich utrudnienia z ewentualną translokacją i mianowaniem 
na stanowiska w tej dzielnicy osób spełniających wymogi w innych dzielnicach.

116 Red., Sprawa „p.o. ", Not.-Hip., 1932, nr 11, s. 9.
117 Ibidem.
11» u:- -J c-.J.:....:. J-!_____ : J___

, PN, 1932, nr 7, s. 14; Sprawy personalne, Not.-Hip., 1933, nr 3, s. 15.
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W okresie organizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości i przygotowań do jego 
przejęcia, wobec szczególnie dotkliwych braków kadrowych wymogi formalne wobec nota
riuszy dzielnicy zachodniej przejściowo obniżono . Zgodnie z rozporządzeniem ministra 
byłej dzielnicy pruskiej z 11 października 1919 roku zmieniającym niektóre przepisy 
o notariacie, mianowanym mógł być ten, kto złożył egzamin asesorski . Umożliwiło to 
nominację ^erwszej, 31-osobowej grupy notariuszy od października 1919 roku do marca 
1920 roku . Kolejna lista mianowań opublikowana 1 maja 1921 roku, obejmująca po 
części te same osoby, liczyła już 59 notariuszy

Rozporządzeniem ministra byłej dzielnicy pruskiej z 8 października 1921 roku wymogi 
kwalifikacji zawodowych wobec notariuszy uległy podwyższeniu Notariuszem 
w dawnym zaborze pruskim mógł być mianowany tylko kandydat posiadający kwalifikacje 
wymagane obowiązującymi tu przepisami do sprawowania urzędu sędziego. Zasada ta nie 
dotyczyła górnośląskiej części dawnego zaboru pruskiego, dla której odpowiednie zmiany 
pozaborczego ustawodawstwa wprowadziło odrębne rozporządzenie ministra sprawiedliwo
ści z dnia 19 lipca 1922 roku, wydane wspólnie z Tymczasową Radą Wojewódzką Woje
wództwa Śląskiego 2 . Zgodnie z nim, od kandydatów żądano obok kwalifikacji sędziow
skich także spełnienia wymogów decydujących o dopuszczeniu do wykonywania w tym 
regionie zawodu adwokata. Formalna różnica w określeniu wymogów w obu częściach 
dawnego zaboru nie miała praktycznego znaczenia, urząd notariusza powierzano bowiem 
niemal wyłącznie czynnym zawodowo adwokatom. Związek obu funkcji był na tyle silny, 
że wydalenie z palestry adwokata będącego jednocześnie notariuszem skutkowało wyga
śnięciem urzędu notarialnego 2 . Mimo wysokich wymogów formalnych, obowiązujące 
reguły - w tym brak osobnej aplikacji notarialnej - oraz praktyka mianowań uniemożliwiły 
wykształcenie się na tym terenie notariatu jako odrębnej grupy zawodowej.

121 Por. m.in. T. Zajączkowski, Szkic historyczny organizacji sądownictwa polskiego w b. dz. Pruskiej 
od czasów rewolucyjnych 1918 r. [w:] T. Stark, J. Zagórowski, Zbiór rozporządzeń i okólników 
Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej z 1920 r. mających zasadnicze znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości, 
Poznań 1921, s. 1-23.

122 Tygodnik Urzędowy nr 57, s. 289.
123 Dz. Urz. Min. b. Dzielnicy Pruskiej 1920, nr 28, s. 593-594.
124 Dz. Urz. Min. Spraw. 1921, nr 9, s. 167-168.
125 Dz. U. RPnr 83, poz. 592.
126 Dz. U. RP nr 59, poz. 530.
127 A. Zathey, Przepisy dyscyplinarne dla notariuszy ziem zachodnich, Czas. Adw. Pol. DWZ, 1931, 

nr 5-8 s. 54.
12’ Zbiór Ustaw Pruskich 1869, s. 656, 1877, s. 41.
129 Dz. Urz. Min. b. Dzielnicy Pruskiej, poz. 232.

Kwalifikacje sędziowskie na terenie dzielnicy pruskiej były określone utrzymanymi 
w mocy przepisami pruskich ustaw o ustroju sądownictwa z dnia 26 maja 1869 roku, z dnia 
27 stycznia 1877 roku12“ oraz niemiecką ustawą ź dnia 20 maja 1898 roku. Zgodnie z ich 
przepisami oraz zarządzeniem ministra byłej dzielnicy pruskiej z dnia 28 kwietnia 1920 
roku posiadał je na terenie dawnej dzielnicy pruskiej oraz w województwie śląskim kandy
dat, który po ukończeniu prawniczych studiów uniwersyteckich zdał egzamin referendarski, 
a po nominacji na referendarza i czteroletniej służbie przygotowawczej w sądach, prokura
turze, adwokaturze lub notariacie otrzymał nominację na asesora . Od spełnienia tych 
wymogów zwolnieni zostali zwyczajni profesorowie prawa na uniwersyteckich wydziałach 
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prawa. Na terenie województwa śląskiego okres aplikacji skrócony został do 3 lat, 
a w miejsce egzaminu asesorskiego wprowadzono egzamin sędziowski

Ustawa z 31 maja 1921 roku, upoważniająca ministra sprawiedliwości do obniżenia na 
terenie całego kraju wymogów kwalifikacyjnych wobec sędziów, pozwalała uznać za zastę
pujący aplikację sądową i egzamin sędziowski, złożony w dawnym zaborze austriackim 
oraz pozostałych częściach Austro-Węgier egzamin notarialny (oraz adwokacki i sędziow
ski) oraz złożony przed 1 kwietnia 1917 roku w cesarstwie rosyjskim egzamin na starszego 
kandydata do posad sądowych . Wydane w jej wykonaniu rozporządzenie ministra spra
wiedliwości pozwalało na skrócenie aplikacji w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie 
i Lwowie do półtora roku . Aplikację sądową zastępowała także służba w Prokuratorii 
Generalnej w charakterze stałego lub prowizorycznego urzędnika referendarskiego, zaś 
egzamin zawodowy w Prokuratorii zrównany był z egzaminem sędziowskim . Po raz 
kolejny - do dwóch lat - skrócono aplikację sądową na terenie województw poznańskiego, 
toruńskiego oraz śląskiego w 1927 roku

W czerwcu 1920 roku wprowadzono do obowiązującej na terenie byłej dzielnicy pru
skiej ordynacji adwokackiej zmiany w zakresie wymogów kwalifikacyjnych wobec adwo
katów . Osoby, które zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie dawnego zaboru 
rosyjskiego posiadały kwalifikacje adwokackie, a na terenie dawnego zaboru austriackiego 
adwokackie lub notarialne, mogły wykonywać na terenie Wielkopolski zawód adwokata, 
o ile wykonywały na tym terenie przez rok funkcje asesora lub sędziego.

Odrębne akty prawne regulowały początkowo podstawy działania adwokatury na terenie 
Góme^o^Śląska, a dopiero od 1924 roku była to jednolita ustawa o adwokaturze na tym 
terenie . Dawała ona prawo wykonywania zawodu adwokata dotychczasowym adwoka
tom oraz osobom, które uzyskawszy kwalifikacje sędziowskie przez dwa lata były na tere
nie obowiązywania ustawy asesorami, sędziami, prokuratorami lub członkami sądu admini
stracyjnego. Wymogi kwalifikacyjne spełniały także osoby z innych dzielnic, o ile posia
dały je w myśl obowiązujących tam przepisów lub przez dwa lata pełniły tam funkcje sę
dziowskie. Aby uzyskać prawo wykonywania zawodu, przyznawane przez ministra spra
wiedliwości (§ 4), musieli ponadto wykazać, że przez rok wykonywali na terenie okręgów 
sądowych poznańskiego, toruńskiego i katowickiego funkcje sędziego, prokuratora, pod
prokuratora, członka sądu administracyjnego lub urzędnika Prokuratorii Generalnej.

Wykonywanie funkcji notariusza przez rejentów z innych dzielnic było zatem, wobec 
bardzo wysokich wymogów kwalifikacyjnych, utrudnione i zależało od spełnienia dodatko
wych w stosunku do dzielnicowego ustawodawstwa wymagań. Ścisłe wymagania formalne 
utrudniały także dostęp do notariatu dla osób nawet bardzo zasłużonych dla władzy, lecz

130 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1922 r., Dz. U. RP poz. 390.
131 Dz. U. RPpoz. 302.
132 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1921 r., Dz. U. RP, poz. 339.
133 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1924 r., Dz. U. RP poz. 967.
134 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o skróceniu czasu aplikacji 

wymaganej dla uzyskania uzdolnienia dla urzędu sędziowskiego w okręgach sądów apelacyjnych 
w Poznaniu i Toruniu oraz w górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach, Dz. U. RP 
nr 117 poz. 997.

Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1920 r., Dz. Urz. Min. b. Dzielnicy Pruskiej poz. 303; 
jednocześnie zlikwidowano dotychczasowe różnice, zrównując wszystkich adwokatów i upoważniając ich 
do występowania przed wszystkimi sądami (§ 8).

6 Ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o adwokaturze w okręgach Sądów Apelacyjnych w Poznaniu 
i Toruniu oraz górnośląskiej części okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Dz. U. RP nr 78, poz. 755. 
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niespełniających warunków ustawowych, stąd ziemie dawnego zaboru pruskiego w znacz
nie mniejszym stopniu niż była Kongresówka doświadczyły powierzania stanowisk nota
rialnych w charakterze nagrody za wierną służbę państwową. Obowiązujące przepisy unie
możliwiały również delegowanie sędziów i prokuratorów do czasowego pełnienia obowiąz
ków notariusza. Instrumentem pozwalającym ministrowi na kształtowanie oblicza personal
nego tutejszego notariatu była możliwość mianowania na czas określony lub do chwili 
odwołania. Sami notariusze narzekali, zwłaszcza w pierwszych latach po odzyskaniu nie
podległości, że choć ich liczebność nie była duża, to sytuacja - zwłaszcza w małych mia
steczkach - uniemożliwia samodzielne utrzymanie się bez jednoczesnego wykonywania 
zawodu adwokata137 * 139.

137 B. Jacobsohn, W sprawie prac przedwstępnych dla usamodzielnienia się notariatu w b. dzielnicy 
pruskiej, PN, 1925, nr 1-2, s. 84-87.

Projekt rozporządzenia Prezydenta RP w przedmiocie częściowej zmiany przepisów o notariacie 
na Ziemiach Zachodnich, Czas. Adw. Pol. DWZ, 1927, nr 6, s. 71-74.

139 Art. 1 projektu ustalający nową treść art. 78 pruskiej ustawy o sądownictwie niespornym z 1899 r., 
op.cit., s. 71.

Ibidem.

O przywiązaniu na tych terenach do dotychczasowych zasad określających wymogi 
formalne stawiane notariuszom świadczy opracowany w 1927 roku projekt rozporządzenia 
prezydenta Rzeczypospolitej . Choć proponował on daleko idące zmiany, polegające na 
oddzieleniu adwokatury od notariatu, utrzymywał zasadę mianowania notariuszem w woje
wództwie poznańskim, pomorskim i górnośląskiej części województwa śląskiego tylko 
osobj^ spełniającej warunki konieczne do dopuszczenia do wykonywania zawodu adwo
kata . Minister sprawiedliwości, dokonując mianowania, uwzględniać miał tych, którzy 
wedle jego uznania są lepiej uzdolnieni i posiadają dostateczną praktyką w czynnościach 
notarialnych

3.3. Ziemie dawnego zaboru austriackiego. Problem tzw. kandydatów 
notarialnych

Tylko na terenie działania sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okrę
gowego w Cieszynie, obejmujących ziemie byłego zaboru austriackiego, dzięki obowiązu
jącym tu wymogom kwalifikacyjnym możliwe było ścisłe zawodowe wyodrębnienie się 
notariuszy. Sprzyjała temu osobna aplikacja notarialna oraz egzamin notarialny. Zgodnie 
z austriacką ustawą notarialną z 1871 roku, wymogi kwalifikacyjne - oprócz warunków 
ogólnych m.in. obywatelstwa, ukończenia 24 roku życia, pełnej zdolności do czynności 
prawnych - obejmowały konieczność legitymowania się dyplomem ukończenia studiów 
prawniczych ze zdanymi egzaminami teoretycznymi albo uzyskanym stopniem doktora 
prawa. Z obowiązku zdawania egzaminu notarialnego, jako dalszego warunku uzyskania 
urzędu notariusza, zwolnione były osoby, które zdały egzamin sędziowski albo adwokacki. 
Egzamin notarialny uważany był za niższy stopniem i nie zwalniał z obowiązku przystąpie
nia do egzaminu sądowego lub adwokackiego osób, które chciały uzyskać takie uprawnie
nia.

Przyszły notariusz musiał także wykazać się odbytą praktyką zawodową - aplikacją no
tarialną (choć ustawa nie używała określenia aplikacja). Z 4 lat praktyki przewidzianych 
ustawą, 2 lata przypadać miały na praktykę w kancelarii notarialnej, zaś 2 lata trwać miała 
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aplikacja w sądzie, u adwokata lub w prokuratorii. Z warunku jej odbycia mógł zwolnić 
minister sprawiedliwości, lecz tylko w wypadku, gdy o wolne stanowisko nie ubiegał się 
nikt spełniający wszystkie ustawowe kryteria kwalifikacyjne (§ 6 austriackiej ustawy nota
rialnej z 1871 roku). O prawo przystąpienia do egzaminu można było ubiegać się po dwóch 
latach praktyki notarialnej . Praktyka, obejmująca kształcenie zawodowe, odbywała się 
w kancelariach, pod bezpośrednim kierunkiem i nadzorem notariuszy, którzy ją prowadzili 
(§ 117). Ogólny nadzór nad zgodnością przebiegu praktyki z wymogami ustawowymi nale
żał do izb notarialnych, w szczególności do ich prezesów (§ 118).

Egzamin notarialny przeprowadzała komisja, działająca na szczeblu sądu apelacyjnego, 
składająca się z prezesa i sędziów sądu apelacyjnego oraz wyznaczonych przez izbę nota
riuszy . Świadectwa egzaminów notarialnych uznawały osoby im poddane za uzdolnione 
do objęcia notariatu bez określenia mocy terytorialnej, a zatem teoretycznie w całym 
kraju . Zróżnicowanie ustawodawstwa poszczególnych dzielnic uniemożliwiało jednak w 
praktyce mianowanie przeegzaminowanych kandydatów notariuszami na innych terenach, 
zwłaszcza dawnego zaboru pruskiego. Wyraźna linia polityki kadrowej Ministerstwa Spra
wiedliwości w stosunku do ziem dawnego zaboru rosyjskiego także nie dawała im szans na 
nominację poza terenem Małopolski.

Z faktu wprowadzenia na tych terenach osobnej praktyki (aplikacji) notarialnej wynikało 
istnienie osobnej, licznej grupy, tzw. kandydatów notarialnych. Kandydaci w rozumieniu 
ustawodawstwa austriackiego nie występowali na pozostałych terenach Rzeczypospolitej, 
gdzie nie istniał osobny, specjalny system kształcenia zawodowego kadr notarialnych. Kan
dydatami notarialnymi stawały się z chwilą wpisu na specjalną listę osoby przyjęte na 
praktykę do konkretnej kancelarii. Listy kandydatów powadziły izby notarialne działające 
na tych terenach w Krakowie, Lwowie, Przemyślu . O wpis mogły ubiegać się osoby, 
które wykazały, że z dobrym skutkiem zdały przynajmniej dwa z państwowych egzaminów 
teoretycznych, m.in. sędziowski albo posiadały stopień doktora prawa (§ 118).

Pojęcie kandydatów notarialnych obejmowało zatem dwie grupy osób, zróżnicowane 
zakresem posiadanych kwalifikacji: zarówno aplikantów rozpoczynających dopiero prakty
kę, jak i osoby, które po jej odbyciu nabyły uprawnienia do wykonywania zawodu, lecz nie 
uzyskały jeszcze nominacji . W 1922 roku krakowska Izba Notarialna wystąpiła do mini
stra sprawiedliwości z projektem zmiany obowiązujących przepisów, dotyczących kształce
nia notariuszy poprzez wyraźne wprowadzenie odpowiadających rzeczywistym uprawnie-

141 F. Górski, Prawa nabyte byłych kandydatów notarialnych, PN, 1934, nr 21, s. 6.
M.in. w Krakowie w 1921 r. byli to: prezes Sądu Apelacyjnego W. Wolter jako przewodniczący 

komisji, jako zastępca przewodniczącego wiceprezes Sądu Apelacyjnego M. Turowicz, w charakterze 
członków wszyscy sędziowie tego sądu oraz notariusze: K. Karpiński, J. Myciński, T. Starzewski, 
S. Wisłocki, Izba notarialna w Krakowie. Komisja egzaminacyjna dla egzaminów notarialnych przy 
Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, PN, 1922, nr 1, s. 70-71.

X.X., Uwagi nad art. 129 a opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną projektu ustawy 
notarialnej, PN, 1931, nr 2, s. 208.

Funkcje izby notarialnej w Cieszynie, włączonej początkowo do okręgu jurysdykcyjnego 
krakowskiego, a następnie katowickiego sądu apelacyjnego, spełniało osobne kolegium notarialne Sądu 
Okr^owego w Cieszynie.

Z dokładnym zrozumieniem statusu kandydata miał, jak się wydaje, pewne problemy nawet twórca 
projektu ustawy notarialnej, J. Glass, skoro zaproponował w przepisach przechodnich przyznanie prawa do 
mianowania wszystkim wpisanym na listę kandydatów, bez względu na rzeczywisty zakres kwalifikacji, 
Projekt ustawy notarialnej, opracowany przez referenta, członka Komisji Kodyfikacyjnej Jakuba Glassa, 
na podstawie wytycznych, uchwalonych przez komisję przygotowawczą, Warszawa 1931, s. 47—48.
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146 niom 2 kategorii pomocników notarialnych: aplikantów oraz kandydatów . Projekt ów nie 
został jednak zrealizowany.

Z chwilą wystąpienia z praktyki kandydat był skreślany z listy, lecz z egzekwowaniem 
obowiązku zawiadamiania przez notariuszy izb o zakończeniu u nich pracy przez kandyda
tów były problemy . Notariuszom poświadczającym odbywanie nieistniejącej praktyki 
kandydatom tylko formalnie wpisanym na listę bezskutecznie grożono pociąganiem do 
odpowiedzialności dyscyplinarnej .

Kandydaci notarialni stanowili na terenie dawnego zaboru austriackiego podstawową 
grupę pracowników zatrudnianych w kancelariach notarialnych, a ich sytuacja, z uwagi na 
długi okres oczekiwania na nominację, nie była łatwa. Praktyka u notariusza musiała być 
wyłączna: nie można było łączyć jej z praktyką adwokacką lub sądową ani też pozostawać 
w służbie rządowej lub prywatnej, przeszkadzającej wyłączności zatrudnienia w kancelarii 
notarialnej (§118 ust. 4). Zgodnie z jednobrzmiącymi w tej mierze zasadami, stosowanymi 
we wszystkich małopolskich izbach notarialnych, każdy z kandydatów podlegać powinien 
corocznej ocenie, której wynik wpisywany miał być do księgi notariuszy i kandydatów 
Realizacja tego obowiązku napotykała jednak duże problemy, a oceny kwalifikacyjne kry
tykowano jako zbyt ogólne i nie zawsze rzetelne

Notariat galicyjski już na przełomie XIX/XX wieku znacznie się postarzał: w 1910 roku 
aż 90% notariuszy przekroczyło 50. rok życia 3 . W pierwszych latach istnienia Drugiej 
Rzeczypospolitej sytuacja uległa pewnym przekształceniom, zwłaszcza w latach 1918-1921 
doszło do istotniejszych zmian kadrowych. W 1922 roku na 79 stanowisk notariuszy, sta
nowiących krakowskie kolegium notarialne, aż 28 uzyskało nominacje jeszcze w XIX wie
ku (najstarszy stażem w 1870 roku, zmarł w 1922 roku), 21 z nich w latach 1900-1914, 
a zaledwie 15 po odzyskaniu niepodległości . Lwowskie kolegium notarialne tworzyło 
wówczas 83 notariuszy, wśród nich 27 mianowanych w XIX wieku. Najstarszy stażem 
uzyskał nominację jeszcze w 1859 roku, pod rządami poprzedniej austriackiej ustawy 
z 1855 roku, drugi co do długości stażu mianowany został w 1871 roku, obaj zatem zajmo
wali stanowisko notariusza ponad 50 lat. Kolejnych 28 lwowskich notariuszy mianowano 
w latach 1900-1914, do ich ęrona dołączyło w 1920 roku 28 notariuszy, którzy uzyskali 
nominację tego samego dnia . Przemyskie kolegium notarialne było tylko nieznacznie 
„młodsze”: na 40 tworzących je notariuszy 8 mianowano jeszcze w XIX wieku (najstarsze
go w 1862 roku), 21 w latach 1900-1914, 2 w 1918 roku zdążyły jeszcze mianować władze * 5

146 Wniosek ustawodawczy krakowskiej Izby Notarialnej L 240/22, maszynopis, APII, sygn. R. Not. 
28.

147 Okólnik Izby Notarialnej w Krakowie, Występowanie kandydatów notarialnych z praktyki, PN, 
1931, nr 1, s. 91.

148 Uchwala krakowskiego kolegium notarialnego z dnia 10 maja 1931 r., Z Izby Notarialnej 
w Krakowie, PN, 1931, nr 2, s. 237.

149 Okólnik Izby Notarialnej w Krakowie nr L. 994/20 z dnia 9 stycznia 1922 r., PN, 1922, nr 1, s. 63.
150 M.in.: odnośnie kwalifikacji (...) wypisuje się im w opiniach „doskonale" i „wyśmienicie” tylko 

gdy są ulubieńcami, cisi i pracowici nie są dostrzegani, 1. Dębicki, Uwagi nad reformą notariatu, PN, 
1930^nr2, s. 179.

5 I. Homola-Skąpska, op.cit.
152 Notariusze stanowiący Krakowskie Kollegium notarialne według dat nominacji, PN, 1922, nr 2, 

s. 71-73.
153 Lista notariuszy stanowiących lwowskie Kollegium notarialne według dat nominacji, PN, 1922, 

nr 2, s. 77-79.
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154 zaborcze, zaś 9 po odzyskaniu niepodległości mianował polski minister sprawiedliwości 
Łącznie w latach 1918-1921 w krakowskiej Izbie Notarialnej stanowiska objęło 16 nowych 
notariuszy , w okręgu lwowskim 28 , zaś w najmniejszej przemyskiej zmiany, jak wy
żej wspomniano, dotyczyły blisko */« notariuszy

Przeciętny czas oczekiwania na nominację wynosił w Małopolsce 10 lat, w indywidual
nych wypadkach przedłużał się do kilkudziesięciu. W 1922 roku na liście krakowskiej Izby 
Notarialnej znajdowało się 71 kandydatów, spośród których aż 37 rozpoczęło praktykę 
przed 1918 rokiem, kolejnych 24 kandydatów przed 1914 rokiem, a 1 z nich jeszcze 
w 1885 roku . Spośród 35 kandydatów przemyskiej Izby Notarialnej 20 rozpoczęło pracę 
przed 1918 rokiem, 16 przed 1914 rokiem, a najstarszy w 1902 roku . Na liście kandy
datów lwowskiej izby znajdowało się w tym samym roku 51 kandydatów, którzy rozpoczęli 
pracę jjrzed 1918 rokiem, 40 z nich przed 1914 rokiem, a 2 jeszcze w XIX wieku (1884, 
1889) . Lata I wojny światowej spowodowały w wielu wypadkach skrócenie rzeczywiste
go czasu praktyki; mimo rozpoczęcia jej przed lub w trakcie wojny, udokumentowany czas 
pracy w kancelarii bywał krótszy

Po 10 latach, w 1932 roku, sytuacja niewiele się zmieniła. Krakowskie kolegium nota
rialne tworzyło 75 notariuszy, wśród nich 25 mianowanych przed odzyskaniem niepodle
głości, w tym 7 w XIX wieku (najstarszy w 1887 roku), 10 w latach 1900-1914154 155 * 157 158 * * * 162 * * * 166. 
W kolegium przemyskim, na 44 notariuszy, 2 uzyskało nominację w 1885 roku oraz 1898 
roku, w latach 1900-1914 mianowano 9 notariuszy, a po odzyskaniu niepodległości 31 
osób ° . W okręgu izby przemyskiej na 44 kandydatów notarialnych aż 19 rozpoczęło pracę 
do 1922 roku, 3 miało ponaddwudziestoletnią praktykę (najstarszy rozpoczął ją w 1906 
roku) . W izbie krakowskiej, na 87 kandydatów aż 30 praktykowało ponad 10 lat, w tym 
dwóch około 20 lat . Radykalną zmianę przyniosły dopiero zwolnienia najstarszych wie
kiem notariuszy, przeprowadzone pod koniec 1933 roku, w zw^ęzku z tzw. reorganizacją 
przy wprowadzaniu w życie ogólnopolskiego prawa o notariacie

154 Lista notariuszy stanowiących przemyskie Kollegium notarialne według dat nominacji, PN, 1922, 
nr 2, s. 81-82.

155 W tym 1 w 1918 r., 6 w 1920 r., 8 w 1921 r., Spis notariuszy okręgu Izby w Krakowie z dnia 
16 listopada 1921 r. sporządzony na żądanie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12 listopada 1921 r., 
DCL 991/21, AP II, sygn. R. Not.-Hip., 351; Notariusze stanowiący Krakowskie Kollegium Notarialne..., 
op.cit.

Wszyscy w dniu 9 czerwca 1920 r., Lista notariuszy stanowiących lwowskie Kollegium..., op.cit.
157 Wszyscy w dniu 9 czerwca 1920 r., Lista notariuszy stanowiących przemyskie Kollegium..., op.cit.
158 W następnym, 1923 r. było 83 kandydatów, Lista kandydatów notarialnych okręgu Izby notarialnej 

w Krakowie wedle stanu z 15 stycznia 1922 r., PN, 1922, nr 1, s. 74-75, Lista kandydatów notarialnych 
okręgu Krakowskiej Izby notarialnej według stanu na dzień 23 kwietnia 1923 r., PN, 1923, nr 1-2, s. 69- 
71.

1 Lista kandydatów notarialnych okręgu Izby przemyskiej w porządku rozpoczęcia praktyki, PN, 
1922, nrl,s. 82-83.

Lista kandydatów notarialnych okręgu Izby notarialnej we Lwowie, PN, 1922, nr 1, s. 79—80.
Por. Lista kandydatów notarialnych okręgu Izby notarialnej w Krakowie, op.cit.

162 Notariusze stanowiący Krakowskie Kollegium notarialne, PN, 1932, nr 1, s. 93-94.
Spis notariuszy okręgu Izby notarialnej w Przemyślu wedle starszeństwa po dzień 1 17 1932 r., PN, 

1932^nr3, s. 398.
M Spis kandydatów notariatu Okręgu Izby notarialnej w Przemyślu wedle starszeństwa po dzień 1 17 

1932 r., PN, 1932, nr 3, s. 399.
Lista kandydatów notarialnych Krakowskiej Izby notarialnej, PN, 1933, nr 1, s. 76-79.

166 Por. rozdział IX.
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Obok wymogu formalnych, zawodowych kwalifikacji ustawodawstwo obowiązujące na 
terenie dawnego zaboru austriackiego, jako jedyne z obowiązujących w Drugiej Rzeczypo
spolitej, wprowadziło warunek minimalnego wieku: osoba ubiegająca się o nominację nota
rialną musiała mieć ukończony 24. rok życia (§ 6 a). Warunek ten, choć ustawowo wyrażo
ny, nie miał praktycznego znaczenia: czas konieczny do zdobycia wykształcenia prawnicze
go, długość aplikacji skutecznie chroniły notariat przed napływem zbyt młodych, niedo
świadczonych osób. Jeszcze skuteczniejsze były inne czynniki: zasada dożywotności mia
nowania przy obowiązującym systemie numerus clausus posad notarialnych oraz wyjątko
wo długim w Galicji okresie praktykowania w charakterze kandydata notarialnego stano
wiły jeszcze szczelniejszą zaporę. Także nominacje dokonywane z pominięciem bądź nie
kiedy wręcz naruszeniem obowiązujących tu przepisów nigdy nie łamały zasady wymaga
nego minimalnego wieku.

W Galicji - mimo istnienia w całym międzywojennym okresie samorządu notarialnego 
- zauważalna była także, choć nie na taką skalę jak na terenach dawnej Kongresówki, poli
tyka nadań notariatów zasłużonym sędziom czy prokuratorom. Zjawisko stało się zauwa
żalne zwłaszcza po 1927 roku . Pod koniec okresu działania notariatu na pozaborczych 
zasadach doszło w Krakowie do głośno komentowanego mianowania osoby nieposiadającej 
kwalifikacji wymaganych normami obowiązującymi terytorialnie w Galicji. Po śmierci 
prezesa krakowskiej Izby Notarialnej T. Starzewskiego, zasłużonego dla sprawy unifikacji 
środowiska inspiratora, a przez wiele lat koordynatora prac nad ogólnopolską ustawą nota
rialną, na jego stanowisko mianowano J. Dunikowskiego, emerytowanego sędziego Naj
wyższego Trybunału Administracyjnego w Warszawie . Już po przejściu w stan spoczyn
ku przystąpił on z pomyślnym skutkiem do egzaminu notarialnego, lecz w Warszawie, 
zgodnie z obowiązującymi tam przepisami rosyjskiej ustawy notarialnej, po czym minister 
zwolnił go - już na podstawie ustawy austriackiej - z obowiązku odbycia praktyki (aplika
cji) notarialnej. Same pogłoski o możliwym mianowaniu doprowadziły do dużego oburze
nia w środowisku notarialnym w Krakowie, zwłaszcza że na rozpisany przez izbę zgodnie 
z przepisami konkurs na to stanowisko podania złożyło ponad 30 kandydatów, spełniają
cych wszystkie warunki formalne . Uniemożliwiało to, formalnie rzecz biorąc, mianowa
nie osoby, która nie odbyła aplikacji (§ 6 d austriackiej ustawy notarialnej). Choć istniały 
zatem przeszkody formalne minister sprawiedliwości mianował J. Dunikowskiego notariu
szem w Krakowie . Mimo powyższych przykładów krakowscy notariusze wyszli obronną 
ręką z prób narzucania im „obcych”: spośród 71 osób, które w 1922 roku były kandydatami 
notarialnymi w izbie krakowskiej, 29 zajmowało dziesięć lat później stanowiska notariuszy,

167 S. Breyer, Zarys dziejów..., s. 68-69; I.F., Kilka cierpkich słów o położeniu notariatu 
w Małopolsce, Not.-Hip., 1933, nr 16, s. 11.

J. Dunikowski, absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1902-1918 
pozostawał w państwowej służbie austriackiej, w latach 1918-1922 był naczelnikiem wydziału 
i podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, 20 października 1922 r. mianowany został 
przez Naczelnika Państwa do pierwszego składu Najwyższego Trybunału Administracyjnego; jako 
notariusz prowadził w Krakowie kancelarię przy ul. Świętego Jana, w latach 1934-1939 wchodził w skład 
tutejszej rady notarialnej; w ostatnim roku życia (zmarł w Krakowie 15 kwietnia 1941 r.) był także 
tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, D. Malec, Pierwsze 
nominacje sędziowskie w Najwyższym Trybunale Administracyjnym [w:] Studia z dziejów państwa i prawa 
polskiego, t. V, Łódź-Kraków 2000, s. 226-227; Księga notariuszy i zastępców notarialnych, AP II, 
sygn. R. Not. 460 (d. 86), 473 (d. 84).

[‘’„Czas”, 1932, nr45.
Z Izby notarialnej w Krakowie, PN, 1932, nr 2, s. 290; Księga notariuszy..., op.cit. 
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a porównanie dat nominacji z liczbą lat posiadanej praktyki wskazuje na generalne prze
strzeganie przy obsadzaniu stanowisk zasad starszeństwa służbowego . W podobnym 
czasie z obowiązku odbycia praktyki notarialnej zwolniony został także B. Markiewicz, 
emerytowany wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie , notariaty w Krakowie i Jaśle 
objęli dwaj inni emerytowani wiceprezesi tego samego sądu: W. Jabłoński 
i J. Krzyżanowski , zaś notariuszem w Przemyślu został były wicewojewoda poznański, 
W. Typrowicz . Dokładna analiza nominacji z ostatnich lat skłoniła lwowską Izbę Nota
rialną do przedstawienia Ministerstwu Sprawiedliwości zestawienia wszystkich zarzutów co 
do polityki kadrowej wobec notariatu małopolskiego .

Poczucie zagrożenia wywołane prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości poli
tyką kadrową odczuwali na terenie Galicji zwłaszcza kandydaci notarialni. Świadomość 
wysokiego poziomu przygotowania zawodowego, zwłaszcza umiejętności praktycznych, 
potęgowała poczucie niesprawiedliwości. Warto jednak zauważyć, że choć w 1922 roku 
pośród 71 kandydatów notarialnych w krakowskiej izbie aż 18 posiadało stopień doktora 
prawa, to zaledwie 11 zdało egzamin notarialny, a 6 egzamin sędziowski, mimo iż ponad 
połowa kandydatów posiadała conajmniej 4-letnią, wymaganą prawem praktykę . W tym 
samym czasie, w okręgu lwowskiej izby na 77 kandydatów 8 było doktorami prawa, zaś 
egzamin zawodowy złożyło 30, a zatem mniej niż połowa . W okręgu izby przemyskiej 
na 35 kandydatów 4 posiadało doktorat, egzamin złożyło 12 (na 20 kandydatów z praktyką 
rozpoczętą do 1917 roku) . Dziesięć lat później, w 1932 roku w okręgu izby przemyskiej 
na 44 kandydatów 5 posiadało doktorat, zaś 32 było po egzaminie zawodowym . W izbie 
krakowskiej w podobnym czasie na 87 kandydatów doktoratem legitymowało się 28, egza
min zawodowy zdało 57 z nich.

Na krakowskiej liście z 1932 roku znajdowały się także 3 kobiety: żadna z nich nie mo
gła jednak pochwalić się zdanym egzaminem zawodowym . Sprawa potencjalnego dostę
pu kobiet do stanowisk notarialnych nie budziła zresztą w Polsce większego zainteresowa
nia i emocji takich jak np. we Francji. Jeszcze w 1932 roku podczas obrad ogólnego zebra
nia francuskiego Zrzeszenia Narodowego Notariuszy Francji dyskutowano nad zasadami, 
znajdującego się już w zaawansowanym stadium ^rac ustawodawczych, projektu dopusz
czającego kobiety do zawodu notariusza Opinia Zrzeszenia, opracowana 
w porozumieniu z paryską izbą notarialną wyraźnie sprzeciwiała się dostępowi kobiet ze 
względów prawnych, rodzinnych i społecznych, a także z powodu wrodzonej niezdolności

171 Por. Księga notariuszy i samoistnych zastępców Krakowskiego Kollegium notarialnego od 1900 r., 
APII, sygn. 473 (d. 84); Lista kandydatów notarialnych okręgu Izby notarialnej w Krakowie, op.cit., 
Notariusze stanowiący Krakowskie Kollegium notarialne, op.cit.

172 Z Izby notarialnej w Krakowie, PN, 1932, nr 2, s. 290.
173 Z Izby notarialnej w Krakowie, PN, 1932, nr 3, s. 395.
174 Z Izby notarialnej we Lwowie, PN, 1931, nr 2, s. 238.

Opinia lwowskiej Izby notarialnej, PN, 1932, nr 1, s. 11-12.
Lista kandydatów..., op.cit.
Lista kandydatów..., op.cit.
Lista kandydatów..., op.cit.
Lista kandydatów... na dzień 1 VI 1932 r., op.cit.

180 Były to: mgr Irena Rudnicka (Strzyżów) z ponad siedmioletnią praktyką, mgr Helena Glińska 
(Oświęcim) z niespełna roczną praktyką oraz z podobną praktyką Zofia Pęksa (Czarny Dunajec), Lista 
kandydatów... na dzień 31 marca 1933 r., op.cit.

W.N., Z notariatu francuskiego. Ogólne Zebranie Zrzeszenia Narodowego Notariuszów Francji, 
Not.-Hip., 1932, nr 13, s. 5.
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182 do pełnienia stanowiących istotę notariatu funkcji pojednawczo-arbitrażowych 
W Polsce notariusze nie widzieli w obecności kobiet zagrożenia, a nawet, jak wyżej wspo
mniano, niektórzy z małopolskich notariuszy starszego pokolenia sugerowali takie brzmie
nie przepisów prawa o notariacie, by nie wykluczać dostępu kobietom. Rozważania miały 
znaczenie wyłącznie teoretyczne: nie tylko do końca 1933 roku, lecz w całym okresie mię
dzywojennym nie mianowano żadnej kobiety notariusza, choć poza Małopolską, także 
w dawnym zaborze rosyjskim, zdarzało się ich zatrudnianie na stanowisku pomocnika - 
zastępcy rejenta . Na tych terenach już w 1925 roku złożyła przysięgę adwokacką pierw
sza w Polsce kobieta adwokat, a po wejściu w życie nowego prawa o notariacie na terenie 
działania Sądu Apelacyjnego w Warszawie wpisano pierwsze kobiety na listę asesorów 
notarialnych

Kandydaci notarialni z terenu Małopolski w całym okresie bronili swych praw, zagrożo
nych nie tylko nominacjami osób, które nie odbyły aplikacji notarialnej, lecz także przyj
mowaniem na praktykę kandydatów z innych zawodów prawniczych. Obawy, że zasady 
zaliczania w poczet aplikacji notarialnej praktyki w innych zawodach stawiały 
w niekorzystnym położeniu małopolskich kandydatów podzielały kolegia notarialne. We 
Lwowie w 1921 roku jednomyślnie podjęto uchwalę, że zaliczane bidzie w takim wypadku 
najwyżej 2/3 dotychczasowej praktyki, nie więcej jednak niż 7 lat . Zezwolono na przyj
mowanie kandydatów z innych zawodów prawniczych tylko w wypadku, gdy ci wyrażą 
pisemną zgodg na obowiązujące w myśl uchwały kolegium zasady zaliczania poprzedniego 
czasu pracy . Z analogicznym postulatem wystąpiło Stowarzyszenie Kandydatów Nota
rialnych w Krakowie , a izby notarialne wystąpiły do Ministerstwa Sprawiedliwości 
zjednobrzmiącymi propozycjami obrony praw kandydatów i zapewnienia prawidłowego 
dopływu wykwalifikowanych kadr do notariatu 8 .

182 Ibidem.
Na opublikowanych w 1933 r. listach wykwalifikowanych pracowników kancelarii z co najmniej 

sześcioletnim stażem 2 kobiety były zatrudnione jako pomocnik rejenta: we Włocławku W. Kurpiszówna; 
w Radomsku J. Godlewska, kilka innych na niższych stanowiskach referentów, Not.-Hip., 1933 nr 20, 
s. 12, nr 22, s. 22; w przykładowym zestawieniu pominięto kobiety zatrudnione w kancelariach na terenie 
całego kraju na niższych stanowiskach biurowych.

Pierwszą kobietą w adwokaturze była formalnie od 1 kwietnia 1925 r. (złożenie przysięgi)
H. Wierwiórska, L.M. Pierwsza kobieta adwokat w Polsce, „Palestra”, 1925 r., nr 4, s. 757-758; od 
1934 r. nieliczne kobiety znajdowały się na listach tzw. zastępców notarialnych prowadzonych zgodnie 
z przepisami przejściowymi prawa o notariacie, na terenach okręgów sądów apelacyjnych obejmujących 
dawne zabory rosyjski i pruski, por. listy warszawskie i lubelskie z 1934 r., AP II, sygn. R. Not. 453 
(d2&

Lwowskie Kollegium notarialne, PN, 1922, nr 1, s. 50.
186 Ibidem.

¡Palne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych w Krakowie, PN, 1922, nr 1, s. 91.
188 Pisma izb notarialnych z 1921 i 1922 r.: krakowskiej L 227/21, lwowskiej L. 148/22, przemyskiej 

L. 113/22, AP II, sygn. R. Not. 28.
189 Wniosek ustawodawczy krakowskiej Izby Notarialnej L. 240/22, maszynopis, AP II, 

sygn. R. Not. 28.

W złożonym wówczas przez krakowską izbę do ministra sprawiedliwości wniosku 
o nowelizację ustawy z 1871 roku oraz rozporządzenia wykonawczego stwierdzono wyraź
nie, że obecny stan rzeczy odstrasza w zupełności ukończonych studentów uniwersytetów 
od wstępowania do notariatu, a więc pozbawia instytucję tę naturalnego i jedynie racjo
nalnego przyrostu młodych sił prawniczych, czyli — inaczej mówiąc - podważa egzystencję 
notariatu . Celem proponowanej nowelizacji miałoby być ustalenie sztywnych reguł 



106

starszeństwa, obowiązujących przy postępowaniu nominacyjnym, tak by ochronić prawa 
nabyte kandydatów, a notariat ocalić przed małowartościowymi jednostkami z innych za
wodów prawniczych

Obronie interesów kandydatów miało służyć także zalecenie przyjmowania ich do pracy 
w kancelariach zamiast innych osób, sugerowano także wysokość minimalnego wynagro
dzenia dla kandydata . Sami kandydaci z pewną dozą przesady wzywali do obrony przed 
inwazją osób, które pragnęły rozpocząć praktykę notarialną bądź to z powodów czysto 
materialnych, bądź też dlatego, że dotychczasowe kariery zawodowe nie powiodły się 
z powodu postępowań dyscyplinarnych, podważających ich przydatność do jakiegokolwiek 
zawodu prawniczego . W 1922 roku krakowska izba wystosowała do notariuszy swego 
okręgu okólnik, w którym wręcz zakazywała przyjmowania na praktykę kandydatów 
z innych zawodów, którzy opuścili dotychczasową służbę z powodu stwierdzonej orzecze
niem lekarskim niezdolności do pracy, nawet gdyby później ich stan zdrowia uległ popra
wie . Pozorowane często przechodzenie w stan spoczynku, by rozpocząć nową karierę 
zawodową w notariacie, uznano za działanie niemoralne i nieetyczne, izba zapowiedziała, 
że nie będzie kwalifikować i oceniać pozytywnie takich kandydatów nawet w razie pozy
tywnego rozpatrzenia ich skargi na uchwałę izby przez sąd . Okólnik ten został jednak 
uchylony przez ministra sprawiedliwości jako sprzeczny z prawem i naruszający przepisy 
ustawy notarialnej z 1871 roku

W obronie godności zawodu pojawiały się propozycje wprowadzenia obok kryterium 
minimalnego wieku, w którym notariusz mógł być mianowany, także górnej granicy nomi
nacji - według projektu krakowskiego Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych np. 55 lat 
- by uniemożliwić wejście do zawodu osobom w zbyt podeszłym wieku . Proponowano 
również wprowadzenie górnej granicy wieku przy ubieganiu się o wpis na listę kandy
datów . Postulowano, by nominacji dokonywać tylko spośród osób uprawnionych do 
zastępstwa, tak aby zapewnić chronologię kolejnych etapów rozwoju zawodowego:prakty
ka w niezbędnym wymiarze, upoważnienie do zastępowania notariusza, nominacja . Kra
kowska Izba Notarialna zapowiedziała pociąganie do odpowiedzialności porządkowej 
kandydatów notarialnych, którzy, ubiegając się o posadę, działaliby przeciwko starszym 
stażem kolegom. Postępowanie takie określono jako czyn niekoleżeński, naruszający god
ność zawodu

W ferworze dyskusji o losach kandydatów gloryfikowano niekiedy przesadnie dawne, 
„austriackie” czasy, twierdząc, że wówczas przy nominacji liczyły się tylko formalne zasa-

,bidem-
W 1921 r. w wysokości 12 tysięcy marek polskich; apele ponawiano w następnych latach, Uchwala 

Lwowskiego /Collegium notarialnego z dnia 9 października 1921 r., PN, 1922, nr 1, s. 51-52; red., 
O kandydatów notarialnych, PN, 1932, nr 1, s. 90.

192 J. Rudnicki, Do kandydatów notarialnych, PN, 1922, nr 1, s. 84-85.
193 Okólnik z dnia 13 kwietnia 1922 r., 1. 456/22, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).
194 Ibidem.
195 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1922 r., nr 11 N 1603/22, AP II, 

sygn. R. Not. 618 (d. 19).
Memoriał Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych w Krakowie z dnia 18 lipca 1923 r., AP 11, 

sygn. R. Not. 29.
I. Dębicki. Uwagi nad reformą notariatu, op.cit., s. 181.

198 Ibidem.
Uchwała krakowskiego kolegium notarialnego z dnia 29 maja 1932 r., PN, 1932, nr 2, s. 291. 
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dy starszeństwa służbowego, obliczanego z aptekarską wręcz dokładnością200 * * 203 204 205. Zapomnia
no, że już po mianowaniach z lat 1911-1912 galicyjskie izby notarialne zwróciły się do 
Ministerstwa Sprawiedliwości w Wiedniu z protestem przeciwko takim praktykom 
Ciężki los kandydatów, nie znających pojęcia odpoczynku i urlopu skłaniał w okresie mię
dzywojennym do wniosków, iż nominacji doczekiwali tylko ci, których nie pochłonęła 
przedwczesna śmierć na suchoty’, rozstrój nerwów, przemęczenie i niedostatek

200 Notariusz, Zagrożony byt materialny notariusza, Not.-Hip., 1933, nr 19, s. 10-11; Opinia 
lwowskiej Izby Notarialnej o projekcie nowej ustawy notarialnej, PN, 1932, nr 1, s. 11; całkowicie 
sprzeczny z powyższymi opiniami, cytowany już wyżej, opis starań o stanowisko wraz z zakulisowymi 
rozmowami w sprawie protekcji na wysokim szczeblu w XIX w. przedstawi! w swych pamiętnikach 
cieszyński notariusz A. Cinciała, Pamiętnik dr Andrzeja Cinciaty, notariusza w Cieszynie (1825-1898), 
Katowice 1931, s. 123-124.

O akcji Stowarzyszenia kandydatów notarialnych w sprawie projektu nowej ordynacji notarialnej, 
„Kwartalnik”, 1911, III kwartał, s. 35-39; Z obrad kolegium notarialnego krakowskiego, „Kwartalnik”, 
1912, III kwartał, s. 20; I. Homola-Skąpska, Z dziejów krakowskiego notariatu w okresie autonomii 
galijskiej, s. 55.

Notariusz, Zagrożony byt...., s. 11.
203 Opinia lwowskiej Izby notarialnej o projekcie nowej ustawy notarialnej, PN, 1932, nr 1, s. 11.
204 W.N., O powołaniu notariusza. Kilka uwag na tle krytyki art. 58 i 59 projektu ustawy notarialnej, 

Not.-Hip., 1931, nr3, s. 37-39; idem. Jeszcze o powołaniu. Dalszy przyczynek do polemiki w związku 
z art. 58 i 59 projektu ustawy notarialnej, Not.-Hip., 1931, nr 6, s. 86-88.

205 W.N., Pod znakiem etyki zawodowej, Not.-Hip., 1932, nr 16. s. 2.

Kandydaci notarialni mieli od początku obowiązywania na terenie Galicji austriackiej 
ustawy notarialnej poczucie wspólnoty interesów i tworzenia odrębnej, zawodowej grupy 
wykwalifikowanych adeptów notariatu. Przygotowanie formalne, ukończone studia prawni
cze, a często już zdany egzamin notarialny i odbyta w całości wymagana praktyka dawały 
im poczucie większej pewności niż tzw. pomocnikom notarialnych w dawnym zaborze 
rosyjskim.

3.4. Zagadnienie kwalifikacji etycznych

Poza wymogami formalnymi, związanymi z koniecznością spełniania przez notariuszy 
wymienionych wyżej zróżnicowanych warunków, określonych przez ustawy, istotną rolę 
starano się nadać wymaganiom etycznym i moralnym osób ubiegających się o notariaty. 
Ustawodawstwo poaustriackie wymagało od starającego się o urząd nieskazitelnego życia 
(§ 6 a ustawy z 1871 roku). Podobnie określono warunki wymagane ustawami obowiązują
cymi na terenie dawnego zaboru pruskiego. Rosyjska ustawa z 1866 roku pozwalała na 
mianowanie osoby niekaranej sądownie, ani z mocy orzeczeń instytucji społecznych 
(art. 5). Zasady te określone były, zdaniem notariuszy, zbyt ogólnie i pozwalały na miano
wanie np. osób^które ukarane zostały dyscyplinarnie, choć nominacje takie mogły osłabić 
prestiż zawodu20 . Zwracając uwagę na konieczność przestrzegania tych kryteriów starano 
się ukazać notariat nie tylko jako zawód, lecz także jako powołanie .

Konieczność posiadania przez kandydata wysokich kwalifikacji moralnych uważana 
była za punkt wyjścia do rozważań o etyce zawodu . Problem kodeksu etycznego dla 
rejentów rozważany był niemal od chwili odzyskania niepodległości, a w 1923 roku ogło
szony został w „Przeglądzie Notarialnym” opracowany przez M. Kurmana Zarys regulami
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nu etycznego dla rejentów206 * * 209 210. Do moralnych obowiązków notariuszy zaliczone zostały 
w nim m.in. uczciwość, bezinteresowność, zachowanie tajemnicy, dbałość o godność zawo
du, zaufanie społeczeństwa. Charakter wykonywanych czynności nakazywał utrzymywanie 
ścisłego, dobrego związku z władzami hipotecznymi, dbałość o dobro Skarbu Państwa. 
Notariusz powinien nie tylko w równy sposób traktować wszystkich swych klientów, lecz 
także dbać o koleżeńskie stosunki z adwokatami, okazywać wzajemną życzliwość innym 
notariuszom, a jako pracodawca zapewnić dobre warunki pracy w swej kancelarii

PN, 1923, nr 5-6, s. 3-9.
Ibidem.
J.M. Malicki, Wspólny front rejentowi pomocników, Not.-Hip., 1933, nr 16, s. 4.

209 Np. były sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego, mianowany notariuszem, po kilku miesiącach 
objął w 1931 r. stanowisko prokuratora przy Sądzie Najwyższym, Sprawy personalne, Not.-Hip., 1931, 
nr 3, s. 12.

210 S. Muczkowski, op.cit., s. 5-8.

Zróżnicowane przepisy utrudniały swobodne przechodzenie do notariatu reprezentantów 
innych zawodów prawniczych, zwłaszcza na terenie Małopolski, gdzie aktywna działalność 
samorządu notarialnego wyraźnie hamowała swobodę ministrów sprawiedliwości 
w zakresie obsady notariatów. Jeszcze trudniejsze do realizacji były sytuacje odwrotne - 
przechodzenie z notariatu do innych profesji prawniczych. Zdarzały się wyjątkowo rzadko, 
wobec wyższego minimum wymagań dzielnicowych wobec adwokatów i sędziów. W 1933 
roku miał miejsce jeden z nielicznych wypadków odejścia do adwokatury, co komentowane 
było jako najlepszy dowód na obniżenie się statusu materialnego notariuszy , wcześniej 
zdarzały się także nieliczne wypadki rezygnacji z notariatu na rzecz służby w wymiarze 
sprawiedliwości .

4. NOTARIAT A ADWOKATURA. PROBLEM DOPUSZCZALNO
ŚCI WYKONYWANIA INNYCH ZAJĘĆ

Ustawodawstwo obowiązujące na większości terytoriów Drugiej Rzeczypospolitej 
wprowadzało ścisłą wyłączność zawodu notariusza, dopuszczając łączenie go z innymi, 
ściśle określonymi jedynie w wyjątkowych wypadkach. Wyraźne wyłączenia ustawowe na 
ziemiach wchodzących wcześniej w skład zaboru austriackiego i rosyjskiego wykluczały 
możliwość łączenia go z wykonywaniem zawodu adwokata.

Na tym tle wyjątkowo wyglądała sytuacja na terenie działania sądów apelacyjnych 
w Poznaniu, Toruniu i górnośląskiej części okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, gdzie 
taka kumulacja wykonywanych zawodów była w świetle obowiązującego ustawodawstwa 
pruskiego możliwa. Zasady pruskiego ustawodawstwa, zezwalające na łączenie funkcji 
adwokata i notariusza w jednej osobie krytykowane były przez polskich prawników już pod 
koniec XIX wieku . W tym czasie w Niemczech obowiązywało kilkanaście różnych ustaw 
notarialnych. W niektórych krajach niemieckich występował notariat czysty (m.in. Bawaria, 
Hamburg), w części z nich notariusz spełniał funkcje sędziowskie w postępowaniu niespor
nym (tzw. notariat sądowy, Badenia, Wirtembergia). Dopuszczalność łączenia urzędu nota
riusza z wykonywaniem zawodu adwokata przewidywały - obok ustawodawstwa pruskiego 
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- także przepisy obowiązujące m.in. w Saksonii, gdzie kumulacja ta była wręcz obowiąz
kowa2".

211 H. Obemeck, op.cit., J. Glass, Notariat w Niemczech, PN, 1933, nr 5, s. 5.
212 Podobne postulaty zgłaszano na Zjeździe Niemieckich Notariuszy w 1925 r., podczas którego 

główne zasady przyszłej niemieckiej ustawy notarialnej przedstawił wówczas H. Obemeck, W.L. Jaworski, 
Reforma notariatu, s. 50-51; E.S., Sprawa reformy notariatu w Niemczech, PN, 1928, nr 1-2, s. 146; 
H. Obemeck, op.cil., s. 3i.

213 Referat S. Góry podczas Pierwszego Zjazdu Notariuszy w Krakowie w 1922 r. pt. Zasady 
przewodnie i postulaty reformy notariatu w Polsce, PN, 1922, nr 3-4, s. 12.

Nowa niemiecka ustawa notarialna, PN, 1937, nr 11, s. 22.
215 Ibidem.
216 Euler, Handbuch des Notariats in Preussen, s. 79, cyt. za S. Muczkowski, op.cit., s. 5.
217 W.L. Jaworski, op.cit., s. 32.
218 Ibidem.

Warto zwrócić uwagę, że poza takim wypadkiem ustawodawstwo niemieckie stało rów
nież na zasadzie wyłączności zawodu notariusza, który powinien być głównym zatrudnie
niem , a opinie o konieczności rozdzielenia z adwokatury wyrażono już podczas między
narodowego zjazdu notariuszy w Wiedniu w 1901 roku . Ostatecznie z różnorodnością 
systemów organizacji notariatu na gruncie niemieckim usiłowało zerwać w 1937 roku usta
wodawstwo III Rzeszy, wydana wówczas ustawa umożliwiała jednak na zasadzie przepisów 
przechodnich tymczasowe utrzymanie dotychczasowych zasad w poszczególnych kra
jach . Dotyczyło to również tymczasowego dopuszczenia łącznego wykonywania zawodu 
adwokata i notariusza, choć generalnie ustawodawca opowiedział się za ścisłym rozdziele
niem obu zawodów

Konieczność odseparowania zawodów prawniczych wyrażano także, akcentując znacze
nie takiego rozdziału jako jednej z podstawowych zasad ustrojowych notariatu, podczas 
zjazdów ogólnopolskich notariuszy i pisarzy hipotecznych. Problem relacji notariat - ad
wokatura to w okresie międzywojennym nie tylko kwestia dopuszczalności łączenia obu 
zawodów, ale także wzajemnych, nie najlepszych stosunków i rywalizacji między tymi 
grupami, zwłaszcza na terenie Małopolski, gdzie konflikt przybierał przejściowo ostre 
formy. Różne aspekty stosunków między prawnikami Drugiej Rzeczypospolitej, wykracza
jące poza same tylko kwestie wyłączności zawodu notariusza przedstawione zostaną łącz
nie, wobec ich związku.

O ile zakaz jednoczesnego wykonywania innych zawodów nie budził większych wątpli
wości i spotykał się z powszechną akceptacją nie tylko notariuszy, lecz i przedstawicieli 
innych zawodów prawniczych, o tyle problem dopuszczalności łączenia go z zawodem 
adwokata wzbudzał większe zainteresowanie, w tym zwłaszcza członków palestry.

Zwolennicy rozdziału adwokatury od notariatu podkreślali, iż trzy podstawowe cele 
prawodawstwa: utrwalenie prawa, obrona prawa naruszonego i przywrócenie stanu zgodne
go z przepisami skutkują koniecznym rozdziałem funkcji między instytucje: notariatu 
(utrwalanie prawa), adwokatury (obrona prawa) i sądownictwa (zastosowanie i wykonanie 
prawa) . Charakterystyczne dla działalności adwokata dynamiczne nastawienie powodo
wało, zdaniem W.L. Jaworskiego, identyfikowanie się z celem klienta, bez względu na 
interesy drugiej strony (przeciwnika procesowego) . Rolą notariusza było wykonywanie 
jurysdykcji prewencyjnej, skutkujące koniecznością rozważenia celów obu stron, a następ
nie stworzenie odpowiedniego aktu, będącego wyrazem syntezy tych celów

Podobne poglądy, wyrażające sprzeciw wobec możliwości łączenia obu zawodów, pre
zentowali konsekwentnie od początku istnienia Drugiej Rzeczypospolitej notariusze. Dali 
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im wyraz m.in. podczas kolejnych ogólnopolskich zjazdów w Krakowie (1922) i Warsza
wie (1923), a także odpowiadając na nadesłany przez Komisję Kodyfikacyjną kwestiona
riusz zasad przyszłej ustawy notarialnej oraz w jej projektach, m.in. w opracowanym przez 
małopolskie izby notarialne . Analogiczne stanowisko zajęła w przesłanych Ministerstwu 
Sprawiedliwości materiałach Komisja Kodyfikacyjna, a ministerstwo podzieliło jej po
glądy . Na tym samym stanowisku stały konsekwentnie projekty ustawy notarialnej, przy
gotowane przez Komisję Kodyfikacyjną oraz samo rozporządzenie z 1933 roku, zawierają
ce prawo o notariacie. Wymienione opinie odpowiadały ogólnym trendom występującym 
w ówczesnej Europie, w której po zakończeniu I wojm/ światowej opracowano szereg ustaw 
notarialnych, modyfikujących dotychczasowe reguły

Niezależnie od zasad, które miały być wprowadzone w nowych, po raz pierwszy ogól
nopolskich ustawach, regulujących ustrój oraz działalność adwokatury i notariatu, łączenie 
obu zawodów było faktem na ziemiach dawnego zaboru pruskiego. Wykonywanie przez tę 
samą osobę zawodu notariusza i adwokata mogło prowadzić do kolizji interesów. By im 
zapobiec, ustawodawca pruski wprowadził możliwość wyłączenie - na żądanie strony - 
notariusza, który w tej sprawie był wcześniej pełnomocnikiem procesowym jednej ze stron 
(art. 85 pruskiej ustawy o sądownictwie niespornym z 1899 roku). Nie rozwiązywało to 
wszelkich możliwych konfliktów interesów, stąd bogate orzecznictwo sądowe starało się 
odróżnić m.in. obowiązek pouczania stron (notariusz) od udzielania stronom porad (adwo
kat/ . Trudne niekiedy do ścisłego rozdzielenia role zawodowe tej samej osoby sprawiały 
jednak pomimo tego nadal problemy praktyczne .

Konieczność uwzględniania istniejącego stanu rzeczy skłaniała jednak nawet przeciwni
ków notariatu połączonego z adwokaturą do tymczasowego tolerowania sytuacji w dawnym 
zaborze pruskim, z uwagi na tamtejsze odrębne ustawodawstwo cywilne i problemy kadro
we z zapewnieniem fachowej pomocy prawnej2 . Niekiedy zwracano uwagę na wyjątkowo 
dobrą współpracę jako konsekwencję jedności psychicznej i fizycznej obu zawodów . 
Wciąż podkreślanojednak niebezpieczeństwo traktowania w takim wypadku notariatu jako 
zajęcia ubocznego22 .

219 Por. m.in. D. Malec, Podstawowe zasady ustroju polskiego notariatu w świetle projektów i opinii 
z lat I9I8-I933, CPH, 2000, z. 1-2, s. 131-145 oraz T. Grajner, Wpływ projektów ustawy notarialnej 
powstałych w Drugiej Rzeczypospolitej na ostateczny kształt prawa o notariacie z 1933 r., „Rejent”, 1999, 
nr 6-, s. 192-202; red., Sprawozdanie z pierwszego Zjazdu polskich notariuszy w Krakowie, PN, 1922, 
nr 3-4, s. 31, 63; Komitet Zjazdu, Zjazd wszechpolski notariuszów i pisarzy hipotecznych w Warszawie 
w dniach 8-10 września 1923 r., PN, 1923, nr 5-6, s. 9-107.

220 W.L. Jaworski, op.cit., s. 61-62.
221 S. Płaza, Historia prawa..., s. 735-736.
222 W.L. Jaworski, op.cit., s. 29.

M.in. problemy z określeniem podmiotu uprawnionego do wniesienia środka zaskarżenia: uchwała 
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 września 1930 r. zakazywała notariuszom samodzielnego 
wnoszenia zażalenia na decyzję sądu hipotecznego w sprawie, w której notariusz wystąpił jako 
pełnomocnik strony, Czas. Adw. Pol. DWZ, 1930, nr 12, s. 156.

224 M.in. Uchwały Zjazdu w przedmiocie przyszłego ustroju notariatu, PN, 1923, nr 5-6, s. 76-77.
225 W.N., Adwokatura w ogniu, Not.-Hip., 1931, nr 4, s. 1.
226 M.in. ubolewania redakcji „Przeglądu Notarialnego” z powodu małego zainteresowania współpracą 

ze strony notariuszy dawnej dzielnicy pruskiej, PN, 1930, nr 2, s. 212; J.GIass, Niektóre zagadnienia..., 
s. 51.

Warto zauważyć, że obowiązujące na tych terenach ustawodawstwo pozaborcze nie wy
kluczało możliwości ustanowienia notariuszem osoby niebędącej adwokatem. Łączenie obu 
zawodów i mianowanie adwokatów notariuszami w całym okresie 1918-1933 stanowiło 



111

dostosowanie się do utartej praktyki, a nie ustawowo wymuszoną konieczność. 
W październiku 1922 roku, na 89 adwokatów w Izbie adwokackiej w Poznaniu 53 było 
notariuszami, w Izbie adwokackiej w Toruniu 22 spośród 28 adwokatów-" . W tym czasie 
w samym Toruniu tylko jeden z 6 działających tam notariuszy nie był adwokatem227 228 * * 231 232 233 * * 236. Na 
początku następnego, 1923 roku, spośród 74 adwokatów w poznańskiej Izbie adwokackiej 
37 było notariuszami (w samym Poznaniu 14 spośród 31 ówczesnych adwokatów), zaś 
w okręgu Izby adwokackiej w Toruniu 23 spośród 32 adwokatów było notariuszami 
(w samym Toruniu 9 na 13 adwokatów)-" . W kolejnych latach sytuacja wyglądała podob
nie, a liczba notariuszy stale się zwiększała, choć nie tak szybko jak liczba adwokatów na 
tych terenach. Na 210 adwokatów działających w okręgu Izby adwokackiej w Poznaniu 
w 1927 roku 92 było równocześnie notariuszami (tylko 3 dożywotnio), w okręgu Izby to
ruńskiej na 91 adwokatów notariuszami było 30 (12 dożywotnio), a w okręgu katowickiej 
Izby na 75 adwokatów 36 wykonywało obowiązki notariuszy (4 dożywotnio)"’ .

227 Rocznik statystyki RP 1920/22, s. 273.
228 Ibidem.
2^ Ibidem.

M. Koszewski, Współczesny stan adwokatury w zachodniej dzielnicy Polski, „Palestra”, 1927, nr 2, 
s. 111.

231 Referat S. Góry, op.cit., s. 12-13.
232 M. Koszewski, op.cit., s. 106-113.
233 rA. Zathey, Przepisy dyscyplinarne dla notariuszy ziem zachodnich, Czas. Adw. Pol. DWZ, 1931, 

nr 5-8, s. 54.
Jedynie krótka redakcyjna wzmianka w dziale O notariacie w czasopismach prawniczych, PN, 

1928^nr3, s. 319.
B. Jacobsohn, W sprawie prac przedwstępnych dla usamodzielnienia notariatu w b. dzielnicy 

pruskiej, PN, 1925, nr 1-2, s. 84-87.
236 Op.cit., s. 84-85.

Mimo występującego w praktyce, w niemal wszystkich wypadkach, powierzania stano
wisk notariuszy czynnym zawodowo adwokatom zdarzały się wypadki oceniane z pewną 
przesadą jako praktyczne rozdzielenie obu zawodów: np. w Poznaniu część notariuszy- 
adwokatów uruchamiała osobne, lokalowo oddzielone od adwokackich kancelarie 
notarialne . Nie zmieniało to faktu, że realne, faktyczne łączenie obu zawodów było 
zasadą . Ścisły związek obu zawodów wynikał także, jak już wyżej wspomniano, 
z przepisów określających zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej: wydalenie z palestry 
adwokata będącego jednocześnie notariuszem skutkowało wygaśnięciem urzędu notarial
nego-3 .

Koncepcja ustawowego oddzielenia notariatu od adwokatury pojawiła się w latach dwu
dziestych, jeszcze zanim prace nad ogólnopolskim prawem o notariacie nabrały większego 
tempa. Mimo dużego zainteresowania wszystkimi problemami związanymi z nowelizacją 
ustroju notariatu, nie zwrócono na tę koncepcję większej uwagi w Małopolsce ani w dawnej 
Kongresówce 3 . Opinie wyrażane w pierwszej połowie lat dwudziestych podczas zjazdów 
notariuszy i zapowiedź przyszłej rozdzielności,adwokatury i notariatu wywołały obawy 
głównie wśród notariuszy z małych miejscowości, zwłaszcza na Pomorzu"35. Godzili się 
wprawdzie z argumentami o koniecznej samodzielności notariatu, lecz pod warunkiem 
zapewnienia notariuszom na tych terenach odpowiednich warunków materialnych, umożli
wiających utrzymanie się bez konieczności wykonywania zawodu adwokata, a to nie było 
możliwe bez zmian w prawie prywatnym . Skarżono się m.in. na konkurencję sądów, 
uprawnionych na tych terenach także do wykonywania czynności dobrej woli, co uniemoż-
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237liwiało działalność notariuszy w wielu miejscowościach . Adwokaci z reguły nie widzieli 
jednak niebezpieczeństwa konfliktu interesów w jednoczesnym wykonywaniu obu zawo
dów, dostrzegając za to liczne korzyści .

Gdy w 1927 roku opublikowano projekt rozporządzenia prezydenta, opracowany w Mi
nisterstwie Sprawiedliwości, zakładający oddzielenie notariatu od adwokatury jeszcze przed 
opracowaniem i wprowadzeniem w życie ogólnopolskiego prawa o notariacie w nielicznych 
komentarzach polemizowano z reguły jedynie z niektórymi sformułowaniami uzasadnienia 
projektu, nie podważając samej jego istoty . Podstawowy zarzut dotyczył argumentacji, 
sprowadzającej funkcję notariusza do roli prostego wykonawcy woli stronico uznawano 
nawet za dowód opracowania projektu poza Ministerstwem Sprawiedliwości

Zgodnie z projektem miał zostać utrzymany wymóg posiadania kwalifikacji adwokac
kich dla objęcia urzędu notariusza, lecz czynny adwokat mógłby zostać notariuszem dopie
ro po zrzeczeniu się wykonywania swego dotychczasowego zawodu. Ci, którzy tego nie 
uczynili, mogli być mianowani notariuszami tylko w okresie przejściowym. Nominacja nie 
mogłaby w takim wypadku być dożywotnia, a jedynie na czas oznaczony, nieprzekraczający 
jednorazowo 1 roku . Decyzję o przedłużeniu na dalsze 3 lata okresu przejściowego, 
kończącego się zgodnie ^z^projektem 31 grudnia 1929 roku, proponowano oddać w ręce 
ministra sprawiedliwości . Czasowe dopuszczenie do zawodu notariusza czynnych adwo
katów uzasadniano brakiem możliwości uzyskania w najbliższym czasie odpowiednio wy
kwalifikowanych kadr, a także koniecznością zatrzymania w notariacie wybitnych niekiedy 
adwokatów, zainteresowanych na razie utrzymaniem tylko swego podstawowego zajęcia 
Ochronie interesów majątkowych notariuszy, pozbawionych możliwości dalszego zarobko
wania w charakterze adwokatów, miało służyć wprowadzenie zasady numerus clausus. 
Liczbę notariuszy miał ustalać dla okręgu każdego istniejącego wówczas sądu powiatowego 
minister sprawiedliwości . Projekt nie wszedł w życie, rozwiązanie problemu pozosta
wiono do ostatecznego unormowania w nowych ordynacjach adwokackiej i notarialnej.

W tym samym czasie z inicjatywy Komisji Kodyfikacyjnej, pracującej od 1925 roku nad 
ogólnopolskim prawem o ustroju adwokatury, odbywały się konsultacje z izbami adwokac
kimi, dotyczące problemu łączenia adwokatury z notariatem . Podczas konferencji odby
tej w lutym 1927 roku pod przewodnictwem J. Litauera, referenta projektu ordynacji adwo
kackiej, delegat Izby Adwokatów w Poznaniu, Celichowski, opowiedział się za dopuszczal
nością takiej kumulacji, poparcia udzielił mu reprezentant Związku Adwokatów Polskich, 
widząc w działalności adwokata notariusza, cieszącego się zaufaniem ogółu, korzyści więk-

237 Z tego m.in. powodu nie było w 1925 r. notariuszy w takich miejscowościach Pomorza, jak: 
Działdowo, Golub, Lidzbark, Nowe Miasto, Gniew, Czersk, Kościerzyna, Puck i inne, op.cit., s. 84.

M. Koszewski, op.cit., s. 111.
239 rK.K., Zmiana przepisów o notariacie na Ziemiach Zachodnich, „Palestra”, 1927, nr 4, s. 276; 

J. Kręglewski, Uwagi nad uzasadnieniem projektu rozporządzenia w sprawie odłączenia notariatu od 
adwokatury, Czas. Adw. Pol. DWZ, 1927, nr 12, s. 141.

J. Kręglewski, op.cit., s. 142.
Art. 78 pruskiej ustawy o sądownictwie niespornym w brzmieniu nadanym art.l projektu, Projekt..., 

s. 72.
Art. 3 projektu, op.cit.
Uzasadnienie projektu, op.cit., s. 74.
Planowano osiągnąć w ten sposób moralne i materialne podniesienie notariatu na stopień 

odpowiadający istocie jego czynności, zapobieżenie hiperprodukcji i spauperyzowaniu się tego stanu, 
ibidem.

K. K., Z prac nad jednolitą organizacją adwokatury w Państwie, „Palestra”, 1927, nr 2, s. 130-132. 
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246sze niż w wypadku notariusza monopolizującego czynności dobrej woli . Palestra daw
nego zaboru austriackiego przedstawiła wówczas własny projekt dopuszczenia jej do legali
zacji podpisów w miejscowościach, w których nie było notariuszy . Przeciwne stanowi
sko zajmowali m.in. przedstawiciele Rady Naczelnej Adwokatów oraz referent projektu 
ustawy notarialnej w Komisji Kodyfikacyjnej J. Glass . Ich zdaniem, za łączeniem nie 
przemawiały żadne względy prawne^ a jedynie argumenty ekonomiczne i brak równowagi 
dochodów notariuszy i adwokatów . Takie też poglądy przeważyły podczas dalszych prac 
nad ordynacją adwokacką, do załatwienia pozostawał jednak wciąż problem adwokatów 
notariuszy z dawnego zaboru pruskiego. We wniesionym w 1931 roku przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości do Sejmu, ku niezadowoleniu środowiska, projekcie ustawy o ustroju 
adwokatury, konkurencyjnym wobec gotowego już projektu Komisji Kodyfikacyjnej, za
proponowano, by adwokaci, sprawujący urząd notariusza, wykonywali go nadal, aż do 
chwili wejścia w życie nowego prawa o notariacie, które miało ostatecznie uregulować 
problem2 .

K.K., op.cit., s. 131.
Informacja o planowanym spotkaniu poruszyła zarząd Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy 

Hipotecznych, który, donosząc krakowskiej Izbie notarialnej o konieczności wyrażenia sprzeciwu wobec 
zgłaszanych przez adwokatów małopolskich propozycji, zobowiązał się do natychmiastowego 
poinformowania J. Litauera o niestosowności takich pomysłów, pismo Prezesa Zarządu Głównego 
Zrzeszenia Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych z dnia 7 lutego 1927 г., АР II, sygn. R. Not. 29.

248 Niemal tego samego dnia J. Glass zwrócił się do środowisk notariuszy w imieniu Komisji 
Kodyfikacyjnej z prośbą o określenie stanowiska w sprawach stosunku notariatu do adwokatury
i możliwości łączenia bądź oddzielenia obu zawodów; kumulacji obu zajęć niemal natychmiast 
zdecydowanie sprzeciwiły się małopolskie kolegia notarialne, pismo J. Glassa z dnia 8 lutego 1927 r. do 
krakowskiej Izby Notarialnej nr 148/27, АР II, sygn. R. Not. 29; odpis kwestionariusza zasad Komisji 
Kodyfikacyjnej z Izby Notarialnej we Lwowie z dnia 20 lutego 1927 r.; kwestionariusz zasad z Izby 
Notarialnej w Krakowie.

249 K.K., op.cit., s. 132.
Red., Adwokaci-notariusze według projektu ustroju adwokatury, Not.-Hip., 1931, nr 4, s. 2.
J. Kręglewski, op.cit., s. 142.

252 List okólny 1. 203 z dnia 13 listopada 1920 r. wydany dla sądów b. dzielnicy pruskiej 
w przedmiocie sądów komisoryjnych, T. Zajączkowski, Ordynacja adwokacka...., s. 67.

253 Wyrok z dnia 23 czerwca 1933 r., sygn. III. 2. C. 496/32, Czas. Adw. Pol. DWZ, 1934, nr 3-4, 
s. 47-48.

Na terenie dawnego zaboru pruskiego wymieniony wyżej projekt z 1927 roku krytyko
wany był za uproszczone ujęcie funkcji notariusza, prażone w uzasadnieniu, sprowadzają
cym jego rolę do biernego wykonawcy woli stron . W uzasadnieniu tym wyraźnie wi
doczny był ślad interpretacji, wyrażanej przez administrację wymiaru sprawiedliwości na 
tych terenach w latach poprzednich. Już w okólniku wydanym przez Departament Sprawie
dliwości Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej w 1920 roku, dotyczącym tzw. sędziów komi- 
soryjnych wyraźnie stwierdzono, że strony stając u notariusza i żądając od niego spisania 
np. kontraktu kupna i sprzedaży dają wyraz zgodnej woli i notariusz nie występuje tu ani 
w charakterze pełnomocnika ani doradcy w rozumieniu ustawy, lecz jest tylko prostym 
wykonawcą woli obu stron . Poglądu takiego nie podzielał jednak Sąd Najwyższy, który 
stwierdził, że w zakresie obowiązku badania prawdziwej woli stron, notariusz obowiązany 
jest udzielać im wszelkich możliwych wyjaśnień i pouczeń oraz zwracać uwagę na grożące 
im niebezpieczeństwo gospodarcze

Na marginesie sporu o dopuszczalność łączenia zawodu adwokata i notariusza zwracano 
niekiedy uwagę na zupełnie wyjątkową możliwość łączenia na terenie dawnego zaboru * i 
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pruskiego funkcji adwokata i sędziego oraz notariusza i sędziego. Na mocy rozporządzenia 
Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z 31 stycznia 1920 roku zarówno notariusze, ^ak i adwokaci 
mianowani sędziami komisoryjnymi mogli nadal wykonywać swój zawód , zaś § 101 
ustawy z 1924 roku o adwokaturze na tych terenach dawał nawet ministrowi sprawiedliwo
ści prawo żądania od adwokatów w górnośląskiej części województwa śląskiego sprawo
wania urzędu sędziów lub podprokuratorów komisoryjnych do końca 1925 roku . Sę
dziowie i podprokuratorzy komisoryjni przy sądach okręgowych nie byli jednak stałymi 
urzędnikami państwowymi, a wysokość ich wynagrodzenia określona była w umowie 
z zarządem wymiaru sprawiedliwości . Ci z nich, którzy obok czynności sędziowskich lub 
prokuratorskich chcieli wykonywać swe dotychczasowe zawody mogli uzyskiwać jednak 
najwyżej 2/3 wynagrodzenia sędziego zawodowego. Sędziom komisoryjnym będącym 
notariuszami (lub adwokatami) powierzano z reguły orzecznictwo w sprawach nieruchomo
ści, a w niektórych sądach także w sprawach spadkowych i opiekuńczych

Z powodu sprowadzenia roli notariusza do biernego wykonawcy woli stron, zarząd wy
miaru sprawiedliwości byłej dzielnicy pruskiej nie widział w takim wypadku przeszkód, by 
notariusz, spisawszy umowę stron i odpowiedni wniosek, wydał następnie w tej sprawie 
uchwałę sądową2 . W razie dostrzeżonej przez niego ewentualnej sprzeczności interesów 
i wykonywanych czynności, zwłaszcza w sprawach spadkowych, akty sporządzone przez 
notariusza miał załatwiać naczelnik sądu. Na nim też spoczywał ogólny obowiązek czuwa
nia, by notariusz nie orzekał jako sędzia w sytuacjach związanych z kolizją interesów stron. 
W każdym wypadku załatwiania sprawy notariusz obowiązany był po sporządzeniu aktu (tj. 
działaniu w charakterze notariusza) załatwić sprawę jako sędzia dopiero po wniesieniu jej 
do sądu, opłaceniu wpisu, opatrzeniu sygnaturą i przydzieleniu mu jej do załatwienia

Dz. Urz. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, nr 6.
Ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o adwokaturze w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu

i Toruniu oraz górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach, Dz. U. RP nr 78, poz. 755.
256 Art. 3 a) rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1922 r., Dz. U. RP nr 46, poz. 390.
257 List okólny 1. 203 z dnia 13 listopada 1920 r. wydany dla sądów b. dzielnicy pruskiej 

w przedmiocie sądów komisoryjnych, T. Zajączkowski, Ordynacja adwokacka...., s. 66-67.
258 Op.cit., s. 67.
259 Op.cit., s. 68.

Austriacka ustawa notarialna z 1871 roku wyraźnie wprowadzała wyłączność zawodu 
notariusza, zezwalając mu na jednoczesne wykonywanie tylko obowiązków nauczyciela 
(§ 7 ust. 1). Z mocy wyraźnego brzmienia przepisu wykluczone było wykonywanie zawodu 
adwokata oraz wszelkich czynności, które mogłyby zachwiać zaufanie w jego bezstronność 
i wiarygodność dokumentów, a także tych, których nie dało się pogodzić z powagą 
i godnością urzędu. Obowiązujące zasady stały zatem na gruncie czystego notariatu, od
dzielonego ściśle od adwokatury, co uważano za duży postęp, w porównaniu z poprzednią 
ustawą austriacką z 1855 roku. Przejście do adwokatury, podobnie jak objęcie urzędu pu
blicznego z wyjątkiem nauczycielskiego, zagrożone było sankcją utraty urzędu (§ 19 b). 
Orzekać miał o tym w I instancji sąd apelacyjny, po wysłuchaniu opinii izby notarialnej 
i prokuratora.

W pewnych jednak sytuacjach zachowane w mocy przepisy zezwalały na występowanie 
notariusza przed sądem i wykonywanie obowiązków zastępcy procesowego zarówno 
w sprawach cywilnych, jak i karnych. Austriacka procedura cywilna z 1895 roku, stworzona 
w dużym stopniu przez wrogiego notariatowi ówczesnego ministra sprawiedliwości Kleina, 
wyraźnie dopuszczała w pewnych wypadkach zastępstwo strony przez notariusza. Jeszcze * i 
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wcześniej orzecznictwo Sądu Najwyższego w Wiedniu dopuszczało występowanie za wy
nagrodzeniem w imieniu spierających się stron, pod warunkiem, że notariusz nie czynił tego 
zarobkowo, a tylko sporadycznie26 . Ustawa notarialna zakazywała w takich wypadkach 
jedynie podejmowania się roli pełnomocnika procesowego strony, jeśli sporządzony przez 
notariusza akt stanowił dowód w sprawie (§ 40).

260 B.D., Ze stosunków małopolskich. Nawet sądownictwo!, Not.-Hip., 1932, nr 10, s. 8.
Treść okólnika: Sądownictwo a notariat. Znamienny reskrypt Prezesa Sądu Apelacyjnego we 

Lwowie. Not.-Hip., 1932, nr 12, s. 5.
262 A. Rybiański, Notariat a zakres działania sądów, PN, 1926, nr 7, s. 269-270.

D. Malec, Z dziejów..., op.cit.
264 Op.cit., s.192-203, por. także rozdział XII.

S. Góra, Pro i contra „przymusu notarialnego", PN, 1925, nr 3—4, s. 117; W odpowiedzi na 
memoriał adwokatury małopolskiej w sprawie przymusu notarialnego, PN, 1926, nr 1, s. 10.

W warunkach Drugiej Rzeczypospolitej wymieniona możliwość dotyczyła postępowa
nia przed sądami powiatowymi, a od 1929 roku grodzkimi. Okólniki wydane przez prezesa 
Sądu Apelacyjnego we Lwowie - zdaniem miejscowych notariuszy - ograniczały nadmier
nie powyższe zasady ustawowe, zalecając zwrot kosztów zastępstwa tylko w wypadkach, 
gdy zastępowanie strony przez notariusza wymuszone było brakiem adwokata w danej 
miejscowości . Jednocześnie podkreślano, że notariusze małopolscy z możliwości tej 
korzystali sporadycznie, stojąc na stanowisku, że obrona wyłącznie jednej strony nie jest do 
pogodzenia z konieczną dla notariusza bezstronnością .

Problem wzajemnych relacji między małopolskimi adwokatami a notariuszami nabrał 
nowego charakteru w latach dwudziestych, w czasie prac nad projektem nowej ustawy 
stemplowej, w której z inicjatywy zwłaszcza krakowskich notariuszy, przy poparciu 
wszystkich izb małopolskich, a także warszawskiego Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy
Hipotecznych starano się wprowadzić przymus notarialny we wskazanym wyżej zakre
sie . Zakończona niepowodzeniem walka doprowadziła do zaognienia stosunków
i otwartego konfliktu z członkami palestry, który trwał do końca Drugiej Rzeczypospolitej, 
odżywając z podobną gwałtownością podczas prac nad ogólnopolskim prawem o notaria
cie, a także w latach następnych, gdy próbowano ograniczyć wprowadzony rozporządze-

264niem z 1933 roku przymus . Nie pomogły zapewnienia, że proponowane zmiany wyma
gałyby znacznego powiększenia stanowisk notarialnych w Małopolsce, i że te stanowiska 
miałyby zostać obsadzane głównie tutejszymi adwokatami . Notariuszom zarzucano, iż 
nie zadowolili się swym przemożnym stanem posiadania w swoich uprzywilejowanych 
synekurach dla eksploatacji żywych i umarłych, lecz pozazdrościli adwokatom zgorzkniałe
go kęsa trudliwie zdobywanego chleba

Sytuacja finansowa adwokatów w Małopolsce była rzeczywiście bardzo zła, co wyni
kało z faktu ogromnego rozrostu liczebnego tej grupy zawodowej. Próby rozszerzenia za
kresu działania notariuszy kosztem czynności dotychczas wykonywanych na tych terenach 
przez adwokatów budziły uzasadnione obawy o dalszy spadek dochodów. W 1924 roku 
w województwach południowych działało 219 notariuszy i 2188 adwokatów. W okręgu 
działania Sądu Apelacyjnego we Lwowie, obejmującego po dwie izby notarialne i adwo
kackie we Lwowie i Przemyślu było wówczas 138 notariuszy i 1506 adwokatów 
W kolejnych latach liczba notariuszy utrzymywała się na zbliżonym poziomie, zaś liczba 
adwokatów stale rosła, do 2547 w 1930 roku na terenie województw południowych. Nic * S. 

W. Goldblatt, Kampania notariatu przeciwko adwokaturze, „Glos Adwokatów”, 1926, nr 5, s.33.
267 Rocznik Statystyki RP 1928, s. 482-483.
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dziwnego, że w Małopolsce prezentowano, zwłaszcza w kołach adwokackich, pogląd 
o konieczności reformy notariatu na wzór pruski i połączenia go z adwokaturą . Jedynym 
z kolei ustępstwem ze strony notariuszy była wyrażana niekiedy zgoda na zrównanie kwali
fikacji potrzebnych do wykonywania zawodów prawniczych

Zwolennicy zmiany w kierunku zasad obowiązujących w dawnym zaborze pruskim 
podnosili, że spisywane tam akty są technicznie i językowo poprawniejsze niż w dawnej 
Kongresówce, gdzie wciąż pokutował starodawny biurokratyczno-kazuistyczny sposób 
układania aktów . Rosyjska ustawa notarialna z 1866 roku, obowiązująca na terenie daw
nego zaboru rosyjskiego, wyraźnie zakazywała notariuszom wykonywania obowiązków 
adwokata (art. 19). Wykluczała także możliwość mianowania na to stanowisko osoby, która 
pełniła inny urząd w służbie państwowej albo społecznej (art. 5). Zwracano uwagę, że poza 
wyraźnymi przeszkodami wynikającymi z ustawy notarialnej, niemożność łączenia zawodu 
adwokata i notariusza na tym terenie spowodowana była odmiennym ich charakterem: nota
riusz był urzędnikiem państwowym, zaś adwokatura cechowała się wolnością i wewnętrzną 
autonomią . Obowiązki notariusza, zakładające między innymi obowiązek osobistego 
przebywania w kancelarii w wyznaczonej mu siedzibie przez kilka godzin, uniemożliwiały 
faktyczne wykonywanie zawodu adwokata, uprawnionego do działania na innym niż nota
riusz obszarze. Inną z faktycznych przyczyn był ustrój hipoteki, zmuszający notariusza do 
urzędowania wręcz w gmachu sądu . Argumenty podnoszone na obronę istniejącej 
w dawnym zaborze rosyjskim odrębności zawodu notariusza nie musiały wówczas nikogo 
przekonać: plany nowelizacji nie były realne i nigdy nie nabrały bardziej ścisłych kształtów, 
zaś dyskusja przybrała ostatecznie charakter debaty nad zasadami przyszłej ustawy o nota
riacie.

Jak wyżej wspomniano, mimo różnorodności zasad ustrojowych, ustawodawstwa poza- 
borcze na zbliżonych zasadach wykluczały możliwość łączenia urzędu notariusza z wyko
nywaniem innego zawodu, poza zawodem adwokata. Uzasadniano to zajmowaniem przez 
notariusza, w ramach tzw. jurysdykcji niespornej, szczególnej pozycji quasi-sędziego, który 
musi zachować konieczną bezstronność i niezależność od wszelkich zewnętrznych czynni
ków z uwagi na ran^ sporządzanych przez niego, jako osobę zaufania publicznego, doku
mentów publicznych

Rosyjska ustawa notarialna wyraźnie zakazywała jedynie wykonywania zawodu adwo
kata (art. 19). Wobec włączenia notariuszy do składu sądów okręgowych możliwość po
dejmowania dodatkowego zajęcia lub działalności była ograniczona (art. 20 rosyjskiej 
ustawy notarialnej). Austriacka ustawa notarialna z 1871 roku obok wykonywania adwoka
tury zakazywała także sprawowania jakiegokolwiek płatnego urzędu publicznego, 
z wyjątkiem nauczycielskiego (§ 7). Zabraniała także ogólnie wszelkiej działalności 
i wykonywania czynności, których nie można było pogodzić z powagą i godnością stanu, 
bądź takich, które mogłyby zachwiać zaufanie do bezstronności i wiarygodności sporządza
nych dokumentów (§ 7 ust. 2 austriackiej ustawy notarialnej). Osoba, która w chwili mia-

268 A. Rybiański, op.cit., s. 275.
269 Op.cit., s. 275-276.

S. Tempski, Stosunek adwokatury do notariatu w przyszłej polskiej ustawie notarialnej, „Czaso
pismo Adwokatów Polskich”, 1927, s. 3-8.

J. Glass, Stosunek wzajemny notariatu i adwokatury w przyszłym ustawodawstwie polskim, GSW, 
1928 nr 8, s. 113-114.

2,2 Op.cit, s. 114-115.
273 M.in. H. Obemeck, op.cit., s. 31; S. Muczkowski, op.cit., s. 278-280. 
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nowania zajmowała stanowisko objęte zakazem, powinna była zrzec się go w trzymiesięcz
nym terminie do uruchomienia kancelarii, podobnie - notariusz który pragnął przyjąć za
oferowaną mu posadę musiał zrzec się notariatu . Prawo łączenia stanowiska notariusza 
z wykonywaniem funkcji nauczyciela ograniczano do 1918 roku wyłącznie do szkół wyż
szych, zarówno państwowych, jak też prywatnych, zaś zgodnie z intencjami ustawodawcy, 
wyrażonymi w uzasadnieniu ustawy z 1871 roku, notariusze mogli pełnić funkcje w orga
nach samorządu . Dopuszczano także piastowanie urzędu ministra Zdaniem 
W.L. Jaworskiego nie było istotnych powodów^by zakazywać notariuszom zajmowania np. 
stanowiska burmistrza, choćby było ono płatne

W praktyce zakaz wykonywania czynności nielicujących z godnością urzędu interpre
towano podobnie jak w dawnym zaborze pruskim, gdzie ustawodawstwo uzależniało 
w pewnych wypadkach podjęcie dodatkowych obowiązków od zgody organów nadzoru. 
Wobec braku precyzyjnego określenia wszystkich możliwych dopuszczalnych lub zakaza
nych działań ustawodawstwo pruskie posiłkowało się ogólnymi przepisami prawa, w tym 
regułami obowiązującymi wobec sędziów

Zgodnie z art. 82 pruskiej ustawy o sądownictwie niespornym, bez zezwolenia notariusz 
mógł objąć bezpłatny urząd w organach samorządu. Nie potrzebował zgody także na przy
jęcie członkostwa wydziału lub rady nadzorczej towarzystwa ubezpieczeniowego opartego 
na wzajemności, tzw. wpisanej spółdzielni bądź członkostwa rady nadzorczej spółki z ogra
niczoną odpowiedzialnością. Na inne, niekolidujące z zakresem obowiązków i godnością 
urzędu zajęcia musiał uzyskać zgodę ministra sprawiedliwości. Zgodnie z utrzymanym 
w mocy rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1909 roku, minister 
mógł przekazać swe uprawnienia w tym zakresie prezesowi sądu apelacyjnego

Mimo zróżnicowanego ustawodawstwa ustaliły się jednak w pierwszych latach istnienia 
Drugiej Rzeczypospolitej pewne wspólne zasady, określające reguły obowiązujące notariu
szy wybranych do parlamentu. Ministerstwo Sprawiedliwości nakazywało w razie wybrania 
do Sejmu lub Senatu udzielenie notariuszowi urlopu i ustanowienie zastępstwa . Nota
riusz - bez względu na szczegółowe przepisy dzielnicowe, określające jego status - 
w rozumieniu przepisów Konstytucji marcowej,'zakazującej łączenia obowiązków członka 
ciała ustawodawczego z czynnościami władzy wykonawczej lub ustawodawczej, powinien 
być - zdaniem ministra - traktowany jako urzędnik państwowy szczególnego rodzaju, 
w szerokim tego słowa znaczeniu. Z tego powodu w czasie trwania mandatu parlamentarne
go nie mógł on wykonywać swego zawodu. Na terenach dawnego zaboru pruskiego 
i rosyjskiego ustanowienie zastępcy w takim wypadku było konieczne tylko w razie, gdy 
notariusz nie zamknął kancelarii i złożył odpowiedni wniosek o ustanowienie zastępcy, na 
terenie dawnego zaboru austriackiego zastępca powinien być ustanowiony w każdym wy
padku wyboru do parlamentu .

S. Muczkowski, op.cit., s. 278-279.
275 Op.cit., s. 279.
276 W.L. Jaworski, op.cit., s. 71, 171.
277 Op.cit., s. 72.
278 H. Obemeck, op.cit., s. 31.
279 T. Zajączkowski, Ustawy w sprawach sądownictwa niespornego..., s. 220.
280 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1923 r. nrL. II. O. D. 1069, PN, 1923, 

nr 1-2, s. 101-102.
281 Ibidem.
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Notariusze często działali w strukturach samorządu terytorialnego, a także w radach 
nadzorczych i rozmaitych fundacjach. Ustawodawstwo obowiązujące w całym kraju do
puszczało tego rodzaju działalność podczas pełnienia funkcji notariusza. Wobec zajmowa
nia przez notariuszy, zwłaszcza w mniejszych społecznościach lokalnych, istotnej pozycji, 
tylko przykładowo wśród pełniących rozmaite role społeczne w radzie miejskiej oraz róż
nych instytucjach wymienić można m.in. prezesa krakowskiej Izby Notarialnej 
T. Starzewskiego. Podobną aktywność wykazywali inni notariusze w kraju, zaś w kolegium 
krakowskiem byli to m.in. nestor notariuszy zachodniej Małopolski, A. Hanusz" ", 
M. Gorączko , S. Góra , I. Dębicki

Wielu notariuszy było posłami i senatorami Drugiej Rzeczypospolitej. Mandat poselski 
piastował w latach 1922-1927 poznański adwokat i notariusz S. Piechocki, będący także 
w latach 1925-1926 ministrem sprawiedliwości w rządach A. Skrzyńskiego i W. Witosa" . 
Posłami byli również: notariusz w Zduńskiej Woli, działacz lokalnego samorządu 
K. Rokossowski oraz prezes lwowskiej Izby Notarialnej K. Sokol

W Senacie zasiadali m.in. W. Roman, od 1925 roku notariusz w Warszawie, działacz 
BBWR, wiceprzewodniczący parlamentarnego Klubu BBWR oraz przewodniczący Senac
kiej Komisji Administracyjnej i Samorządowej; A. Banaszak, adwokat i notariusz 
w Ostrowie Wielkopolskim; J. Szychowski, notariusz i adwokat w Grudziądzu, działacz 
organów samorządu województwa pomorskiego oraz M. Glogier, notariusz w Radomiu

Zestawienie pełnej listy notariuszy z całego kraju, pełniących rozmaite funkcje w samo
rządzie, piastujących mandaty poselskie i senatorskie, przekracza ramy zakreślone niniej
szej pracy i zasługuje na osobne opracowanie. Stosunkowo nieliczna, w porównaniu z in
nymi prawnikami, grupa polskich notariuszy wykazywała bowiem w całym okresie Drugiej 
Rzeczypospolitej dużą aktywność na wskazanych wyżej polach działania . Powierzanie 
im licznych funkcji z wyboru świadczyło o zaufaniu, jakie zdobywali w lokalnych społecz
nościach.

282 Przez wiele lat, jeszcze w czasach zaborczych, wicemarszałek powiatu łańcuckiego i burmistrz 
Łańcuta, a następnie marszałek powiatu bocheńskiego, Ś. p. Antoni Hanusz, PN, 1925, nr 3-4, s. 133.

283 W latach 1890-1897 notariusz w Krościenku i wiceburmistrz Krościenka, następnie długoletni 
notariusz w Oświęcimiu i tamże prezes rady szkolnej, rady gminy, rady nadzorczej Towarzystwa 
Zaliczkowego i oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego, red., Ś. p. Marceli Gorączko, PN, 1925, nr 3-4, 
s. 133.

Pierwszy notariusz w Zakopanem, uczestnik Legionów i Komisarz Rządu na Zakopane, St.St., 5. p. 
Stefan Góra, PN, 1928, nr 3, s. I-III.

Liczne funkcje w Żmigrodzie, gdzie był notariuszem do 1915 r., red., Ś. p. Ignacy Dębicki, PN, 
1931^пг2, s. 135-136.

Kto byl kim w Drugiej Rzeczypospolitej pod red. J.M. Majchrowskiego przy współpracy G. Mazura, 
K. Stępana, Warszawa 1994, s. 60-61.

281 Op.cit., s. 413; red., P. Prezes K. Sokol, Not.-Hip., 1932, nr 28, s. 7.
288 Kto byl kim..., s. 174,495, 510-511, 553.
289 Sylwetki wybranych, zasłużonych adwokatów Wielkopolski i Pomorza, często pełniących urząd 

notariusza W. Zarzycki, Adwokaci i prawnicy Wielkopolski i Pomorza u progu niepodległości 1918-1920, 
„Palestra”, 1991, nr 11/12, s. 25-28; o prawnikach, w tym m.in. o notariuszach dawnego zaboru 
rosyjskiego A. Korobowicz, Sądownicy Królestwa Polskiego w wymiarze sprawiedliwości odrodzonej 
Polski w pierwszych latach niepodległości (1917-1921) [w;] Historia Integra. Księga Pamiątkowa 
ofiarowana prof. Stanisławowi Salmonowiczowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Toruń 2001, s. 161-187.
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5. ZASTĘPCY NOTARIUSZY

Na tle przepisów i praktyki związanej z ustanawianiem zastępców notariuszy także wi
doczne było zróżnicowanie utrzymanych w mocy przepisów prawa. Wymogi kwalifikacyj
ne, którym musiał odpowiadać zastępca, były odmienne w poszczególnych dzielnicach 
i zależały od kwalifikacji żądanych od samych notariuszy. Obok formalnego, wynikającego 
z przepisów zastępstwa w ścisłym znaczeniu, ustanawianego przez odpowiednie organy, 
w praktyce pojawił się, zwłaszcza na ziemiach dawnych zaborów rosyjskiego i pruskiego, 
problem pracowników kancelarii notarialnych, ustanawianych niekiedy formalnie, zgodnie 
z przepisami zastępcami, niekiedy zaś wykonujących rzeczywiste czynności za swych pra
codawców i zatrudnianych wręcz na stanowiskach zastępców notariuszy, co nie zawsze 
pozostawało w zgodzie z ustawowym określeniem zastępstwa. Choć źródła z lat 1918-1933 
nie wskazują na istnienie sytuacji, by czynności zastrzeżonych ustawami dla rejentów lub 
ich formalnych zastępców dokonywały bez istnienia stosownego umocowania inne osoby, 
to w praktyce rozróżnienie terminologiczne między zastępcami a osobami pomagającymi 
notariuszowi w wykonywaniu funkcji o czysto biurowym charakterze nie zawsze było pre
cyzyjne, zwłaszcza na terenie dawnego zaboru rosyjskiego.

Problem owych „zastępców” sensu largo nabrał szczególnego znaczenia w ostatnim 
etapie prac nad ogólnopolskim prawem o notariacie, dominując w tekstach zamieszczanych 
w czasopiśmiennictwie notarialnym, zwłaszcza od końca lat dwudziestych. Formalnym 
statusem zastępców sensu stricto, ustanowionych zgodnie z przepisami w sytuacjach prze
widzianych przez obowiązujące systemy ustawodawstwa notarialnego, nie interesowano się 
w większym stopniu w okresie 1918-1933 w żadnej z dzielnic Drugiej Rzeczypospolitej.

5.1. Ziemie dawnego zaboru rosyjskiego

Problem zastępstwa notariuszy na terenie działania sądów apelacyjnych w Warszawie, 
Lublinie i Wilnie w latach 1918-1933 był bardziej złożony niż w pozostałych dzielnicach, 
a sam termin „zastępca” w codziennym rozumieniu miał szerokie znaczenie. Formalne 
zastępstwo notariusza ustawa rosyjska z 1866 roku przewidywała tylko na wypadek urlopu 
oraz ciężkiej lub długotrwałej choroby notariusza (art. 39-40), zaś stałe zastępstwo nie było 
znane przepisom. Zastępcę na wypadek choroby ustanawiał na wniosek notariusza prezes 
sądu okręgowego, a do wniosku o wyznaczenie musiała być dołączona zgoda danej osoby 
na wykonywanie obowiązków notariusza290. Ustawa przewidywała taki sam tryb powoły
wania zastępcy na czas urlopu, uściślając ponadto, że mógł go udzielić prezes sądu okrę
gowego, bez którego zgody notariusz nie mógł oddalić się z miejsca swego urzędowania 
(art. 38-39 ustawy z 1866 roku).

290 Art. 39 rosyjskiej ustawy notarialnej z 1866 r., art. 12 instrukcji tymczasowej dla notariuszy z 1867 r.

Wymogi kwalifikacyjne wobec zastępcy - tak samo jak wobec notariusza - nie były wy
sokie. Musiał on być osobą godną zaufania, znaną osobiście prezesowi sądu, nie mógł być 
adwokatem, a odpowiedzialność majątkową ponosił za jego działania wskazujący go nota
riusz (art. 39). Powodowało to dość swobodną interpretację przepisów nakładających na 
zastępców obowiązek złożenia kaucji (art. 8). Mimo wyraźnych przepisów zdarzało się 
niekiedy, że prezesi sądów apelacyjnych na tych terenach wymagali składania przez osoby 
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ubiegające si^ o zastępstwo nie tylko dowodów złożenia kaucji, lecz także zdania egzaminu 
notarialnego . Zwłaszcza to ostatnie żądanie spotkało się z krytyką jako nieuzasadnione 
w przepisach i niestosowane dotychczas w praktyce

Wobec niskich wymogów kwalifikacyjnych do zastępowania notariuszy upoważniano 
z reguły pracowników kancelarii notarialnych, najczęściej zatrudnionych na stanowiskach 
referentów kancelaryjnych, dysponujących często dużym zasobem praktycznej wiedzy, 
choć bardzo rzadko mogących wylegitymować się d^lomem studiów prawniczych, a nie
kiedy nawet świadectwem ukończenia szkoły średniej

Pracownicy, tzw. pomocnicy notariuszy wykonywali nie tylko czynności formalnego, 
opartego na przepisach prawa zast^stwa. Na co dzień tzw. pierwsi pomocnicy byli rzeczy
wistymi, faktycznymi zastępcami . Pojęcie zastępcy notariusza w praktyce ziem dawnego 
zaboru rosyjskiego nabrało w związku z tym szerokiego znaczenia, wykraczającego poza 
ramy wytyczone przepisami prawa. Zajmujący wyższą pozycję zawodową pracownicy 
kancelarii nazywali siebie zastępcami bez względu na to, czy zostali nimi ustanowieni na 
pewien czas w drodze formalnej . Zdarzało się, że tacy zastępcy posiadali własną klien
telę, przechodzącą za nimi w razie zmiany miejsca pracy do nowych kancelarii . Odręb
ność ich pozycji zawodowej uznawały do pewnego stopnia także czynniki rządowe 
Pracowników kancelarii, zastępujących notariusza nie tylko formalnie, lecz i faktycznie, 
często kierujących jej pracą niekiedy nazywano „dependentami” , najczęściej zaś pomoc
nikami rejentów, rozumiejąc pod tym pojęciem także faktyczne, pozaustawowe zastęp
stwo291 * * 294 * * 297 * 299.

291 Okólnik Prezesa Sądu Apelacyjnego w Wilnie, Not.-Hip., 1931, nr 4, s. 8.
Komentarz redakcyjny do okólnika Prezesa Sądu Apelacyjnego, op.cit.
Red., Zastępstwo notariusza, Not.-Hip., 1931, nr 7, s. 6—7; Stanowisko Zjazdu Delegatów Związku 

Pracowników Notariatu i Hipoteki, Not.-Hip., 1932, nr 26, s. 4; Z.S., Glosy zastępców w sprawie art. 132 
projektu ustawy notarialnej, Not.-Hip., 1932, nr 30, s. 7.

294 Uchwala Zjazdu Delegatów Pracowników Notariatu i Hipoteki, Not.-Hip., 1932, nr 10, s. 5.
Por. m.in. red., Glosy zastępców w sprawie art. 132 projektu ustawy notarialnej, op.cit., s. 7-8.
S. Breyer, Z dziejów..., op.cit, s. 68.

297 Opinię taką wyraził m.in. b. prezes Sądu Okręgowego w Warszawie i dyrektor Departamentu 
Ministerstwa Sprawiedliwości, Z.J.M., Ujednostajnienie pomocników rejentów z asesorami, Not.-Hip., 
1933^nr 21, s. 5.

'Na tych terenach nie upowszechniło się stosowane w Malopolsce określenie substytut, używanie 
terminu dependent wywoływało ożywione niekiedy spory językowe, m.in. B. Śląski, Spór o „dependenta", 
Not.-Hip., 1932, nr 9, s. 2, tamże również komentarz redakcyjny.

Red., W przededniu dyskusji nad art. 132 przepisów przechodnich projektu ustawy notarialnej, 
Not.-Hip., 1932, nr 26, s. 2.

T. Wojciechowski, Jak powstał zawód pomocnika rejenta, Not.-Hip., 1933, nr 17, s. 3.
Według J. Glassa w b. Kongresówce stanowiska [notariuszy] otrzymywali zazwyczaj wyżsi 

urzędnicy sądowi, urzędujący uprzednio w Rosji, dla poprawienia warunków materialnych. Dygnitarze ci

Starano się niekiedy udowodnić, że wyższa, niżby to wynikało z przepisów, rola po
mocników notarialnych była rezultatem wprowadzenia w Królestwie Polskim rosyjskiej 
ustawy notarialnej. Usunięcie wówczas z sądownictwa wielu sędziów Polaków i przesunię
cie ich do notariatu spowodowało - wobec nieposiadania przez nich doświadczenia prak
tycznego - konieczność korzystania z pomocy znających się na rzeczy urzędników 
Wyrażano także całkiem odmienne opinie, prowadzące jednak ostatecznie do tego samego 
wniosku o istotnej od początku obowiązywania rosyjskiej ustawy notarialnej roli pomocni
ków . Wielu z nich mogło wykazać się imponującym stażem pracy, z którym wiązały się 
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nabyte umiejętności praktyczne i teoretyczne. Na opublikowanych w 1933 roku listach, 
obejmujących łącznie 479 osób posiadających co najmniej 6-letnią praktykę, znajdowało 
się aż 190 pomocników, którzy rozpoczęli pracę przed 1917 rokiem, czyli przed przejęciem 
wymiaru sprawiedliwości przez Tymczasową Radę Stanu . Najstarsi z nich praktykowali 
od lat 80. XIX wieku u . Za zastępców rejentów w grupie tej uważało się (podając taki 
charakter zatrudnienia) 301 pracowników (dalszych 20 nazywało siebie pomocnikami re
jentów), a problemy dodatkowo komplikował fakt istnienia w wielu kancelariach także 
funkcji drugiego zastępcy rejenta, do której przyznawało się 50 zatrudnionych. Zdarzały się 
także wypadki zatrudnienia na stanowisku pomocnika pierwszego zastępcy, co dodatkowo 
podnosiło walor zajmowanego przez zastępców stanowiska . O zbliżonym zakresie obo
wiązków, wykonywanych czynności i odpowiedzialności za swe działania notariuszy oraz 
ich pomocników mówił także M. Kurman, cieszący się wśród notariuszy niekwestionowa
nym autorytetem: zostałem rejentem, zostałem pomocnikiem rejenta. Na jedno to wychodzi 
bo praca jednaka, praca ciężka, a odpowiedzialna

Krytyczna ocena poziomu merytorycznego prawniczego wykształcenia pracowników 
kancelarii, a zatem potencjalnych formalnych i rzeczywistych zastępców, zwłaszcza 
w małych prowincjonalnych miasteczkach wychodziła niekiedy ze strony notariuszy 
z innych dzielnic . W latach trzydziestych, wobec przewidywanego w krótkim terminie 
zakończenia prac nad ogólnopolskim prawem o notariacie, dominowała na terenach dawne
go zaboru rosyjskiego postawa obrony praw nabytych pracowników kancelarii notarialnych 
i wszelkie zarzuty, dotyczące braku formalnego przygotowania zawodowego starano się 
odrzucać, a w dyskusji przeważał emocjonalny, subiektywny stosunek do problemu 
Niebudząca wcześniej większych wątpliwości postulowana zasada wymagania zarówno od 
notariuszy, jak i osób zastępujących ich wykształcenia prawniczego nadal wprawdzie była 
akceptowana, lecz proponowano odroczenie jej wprowadzenia w życie3 . Problem nie był 
zresztą niczym nowym, pracownicy - zastępcy notariuszy po raz pierwszy wystąpili 
w obronie sw^ch interesów już 1917 roku, po opublikowaniu projektu J. Światopełk- 
Zawadzkiego . Poczucie zagrożenia spowodowało dość szybkie skonsolidowanie się 
grupy pracowników kancelarii notarialnych nie tylko w dawnych zaborze rosyjskim, lecz 
także na terenie dawnej dzielnicy pruskiej, gdzie także pracownicy kancelarii uważali się za 
w pełni wyodrębnioną grupę zawodową. Na tym tle doszło do wyjątkowego, wspólnego, 
międzydzielnicowego występowania w obronie swych interesów.

o notariat - z wyjątkiem pobieranych opłat - nie troszczyli się wcale, pozostawiając wszystko w rękach 
rutynowanych pomocników, J. Glass, Niektóre zagadnienia..., s. 51.

302 Lista imienna pomocników rejentów, Not.-Hip., 1932, nr 20, s. 12-14; nr 21, s. 19-21; nr 22, s. 22- 
23.

303 Najstarszy z nich, w Warszawie od roku 1879, Lista...., Not.-Hip., 1933, nr 20, s. 13.
304 M.in. w kancelarii notariusza Massalskiego w Warszawie, op.cit.

M. Kurman, Notariat i hipoteka. Odczyty w związku pracowników notarialnych. Pisane w latach 
wojny od 20X1916 r. do 18II1917 r., s. 14, odbitka z maszynopisu, Warszawa 1917 (w zbiorach 
Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie).

Dr St. Br., Głosy w sprawie ustawy notarialnej, PN, 1931, nr 3, s. 301.
W.N., Czy zagrożona powaga. Na marginesie głosu krytycznego dr St. Br. w „Przeglądzie 

notarialnym ", Not.-Hip., 1932, nr 8, s. 1-3.
O problemach zastępców por. także rozdziały VIII, XII.
Pismo z dnia 24 marca 1917 r., tekst w red., Przed 15 laty. Dokument świadczący o ciągłości myśli, 

Not.-Hip., 1932, nr 26, s. 3.
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5.2. Ziemie dawnego zaboru pruskiego

Wysokie wymogi formalne musieli spełniać zastępcy notariuszy (podobnie jak sami 
notariusze) na ziemiach dawnego zaboru pruskiego. Zarówno w okręgach sądów apelacyj
nych w Poznaniu i Toruniu, jak i w górnośląskiej części województwa śląskiego, gdzie 
obowiązywały te same, choć wprowadzone odrębnymi aktami zasady, musieli posiadać 
kwalifikacje wymagane do objęcia urzędu sędziowskiego . Wobec pewnych odmienności 
w określeniu kwalifikacji sędziowskich i sposobu ich uzyskania w obu częściach dawnego 
zaboru pruskiego nie były one całkowicie identyczne.

Zastępcy notariuszy, podobnie jak notariusze, byli urzędnikami państwowymi. Ustana
wiano ich, na wniosek notariusza, na czas trwania jego choroby lub nieobecności spowo
dowanej ważnymi powodami lub inną przeszkodą (art. 99 pruskiej ustawy o sądownictwie 
niespornym). Wniosek był wiążący co do osoby wskazanej przez notariusza, o ile była ona 
gotowa do objęcia zastępstwa. Jedynie w razie niemożności złożenia wniosku lub zapropo
nowania zastępcy, spowodowanej chorobą notariusza, mógł to uczynić kurator, ustanowio
ny zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego^ Zastępcę na okres nieprzekraczający 3 miesię
cy ustanawiał prezes sądu apelacyjnego3 . W innych wypadkach organem wyłącznie 
uprawnionym, zgodnie z utrzymanymi w mocy przepisami pruskimi, był minister sprawie
dliwości312

Art. 86 pruskiej ustawy o sądownictwie niespornym z 1899 r. w treści nadanej mu 
rozporządzeniami: Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 8 października 1921 r., Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 19 lipca 1922 r.

Uprawnienie, delegowane przez pruskiego ministra sprawiedliwości rozporządzeniem z dnia 
28 maja 1903 r. potwierdzone zostało listem okólnym ministra byłej dzielnicy pruskiej z dnia 
16 października 1920 r. 1.4 Iia. 29420/20, T. Zajączkowski, Ustawy w sprawach sądownictwa 
niespornego obowiązujące na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 1925, s. 226.

12 T. Zajączkowski, op.cit., s. 226-227.
313 Op.cit.. s. 228.
314 Ibidem.
315 Ibidem.

Czas trwania zastępstwa określano niekiedy w sposób mniej precyzyjny: np. na czas 
trwania słabości notariusza, do czasu aż notariusz podejmie swe czynności, zaś zastępstwo 
kończyło się wówczas z chwilą spełnienia się wymienionych okoliczności, o cz^m należało 
zawiadomić prezesa sądu okręgowego i dokonać wpisu w rejestrze notarialnym . W razie 
ustanowienia zastępstwa aż do dalszego zarządzenia dla zakończenia urzędowania zastępcy 
wymagany był akt znoszący zastępstwo.

Obowiązujące na tych terenach ustawodawstwo nie znało zatem stałej substytucji, a de
cyzja o ustanowieniu zastępcy mogła być w każdej chwili odwołana (art. 99 ustawy o są
downictwie niespornym). Odwołanie wywierało skutki prawne z chwilą doręczenia lub 
powiadomienia o nim zastępcy. Zastępca, który ustanawiany był po raz pierwszy, a nie był 
urzędnikiem państwowym lub polskim notariuszem, musiał przed rozpoczęciem działalno
ści złożyć przysięgę przed prezesem sądu okręgowego lub wyznaczonym przez niego sędzią 
według roty ustalonej dla notariuszy. Zastępca i notariusz nie mogli urzędować jednocze
śnie, jednakże w razie podjęcia czynności przez zastępowanego notariusza w trakcie trwa
nia zastępstwa, czynności zastępcy były ważne . Podobnie, za ważne uznawano czynności 
zastępcy podjęte przed złożeniem przysięgi i złożeniem wzoru podpisu . Na ważność 
czynności zastępcy nie miał wpływu także fakt, iż w chwili jego ustanowienia, przyczyny, 
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dla których notariusz nie mógł nadal działać, nie istniały bądź przestały istnieć w czasie 
trwania zastępstwa (art. 101 ustawy o sądownictwie niespornym).

Poza unormowanym przepisami zastępstwem w ścisłym tego słowa znaczeniu, na zie
miach zaboru pruskiego występowało zjawisko wykonywania niektórych czynności przez 
pracowników kancelarii, nieściśle nazywane przez nich także „zastępowaniem notariuszy”. 
Choć tamtejsi notariusze twierdzili na ogół, że wykonywane przez ich personel czynności 
mają charakter podrzędny i czysto kancelaryjny, to pracownicy kancelarii starali się wyka
zać swą większą samodzielność3 . Wobec ściśle określonych wymogów kwalifikacyjnych 
w stosunku do zastępców notariuszy, zjawisko miało inny wymiar niż w dawnym zaborze 
rosyjskim. Pracownicy zatrudniani byli w kancelariach, będących z reguły jednocześnie 
kancelariami adwokackimi, gdzie zajmowali stanowiska sekretarzy adwokackich (rzadziej 
wyłącznie notarialnych) i wykonywali szereg czynności, sporządzali wstępne wersje aktów, 
podpisywane następnie przez notariusza . Z uwagi na doświadczenie zawodowe, a także 
przyznawaną im przez pracodawców notariuszy dużą niekiedy samodzielność uważali się za 
rzeczywistych ich zastępców, choć nie miało to oparcia w obowiązujących przepisach. 
Często byli to aplikanci adwokaccy, których przecież zgodnie z przepisami prawa nie moż
na było ustanowić zastępcami notariuszy . Nie zmieniał tego - wbrew wyrażanym przez 
nich opiniom - fakt, że wykonywali także czynności adwokackie, w tym substytucję 
w postępowaniach sądowych . Uważali to za wystarczający dowód posiadania dużych 
umiejętności formalnych i praktycznych, i bronili się przed nazywaniem ich zwykłymi 
„koncypientami”, uważając to określenie za nieoddające ich faktycznej pozycji i roli . Jak 
niekiedy podnoszono, zdarzały się wypadki, gdy sekretarze wykonywali ponad 90% prac 
swych patronów adwokatów-notariuszy, a do ich obowiązków służbowych należało m.in. 
wnoszenie środków zaskarżenia . Wysoką pozycję służbową pomocników sekretarzy 
potwierdzał L. Cichowicz, poznański adwokat i notariusz, jednak wbrew oczekiwaniom tej 
grupy nie nazwał pracowników wprost zastępcami notariuszy

Nieco odmiennie uprawnienia do zastępstwa określono w powoływanym już wyżej, nie
zrealizowanym projekcie rozporządzenia prezydenta, opracowanym w 1927 roku 
w Ministerstwie Sprawiedliwości3 . Zgodnie z-nim, zastępcą mógłby zostać w pierwszej 
kolejności notariusz z okręgu działania tego samego sądu apelacyjnego. Jedynie w sytu
acjach gdy było to niemożliwe, minister sprawiedliwości byłby uprawniony do ustanowie
nia innego zastępcy, spośród osób spełniających warunki dopuszczenia do zawodu adwo
kata na tych terenach. Do końca okresu przejściowego (koniec 1929 roku), projekt dopusz
czał jednak mianowanie zastępców na dotychczasowych zasadach, a minister sprawiedliwo
ści miał zostać uprawniony do przedłużenia tego okresu o dalsze 3 lata

316 Sprawozdanie Delegatów Związku Pracowników Notariatu i Hipoteki w Warszawie i Związku 
Pracowników Notariatu Ziem Zachodnich w Poznaniu z odbytej w dniu 18 sierpnia 1933 r. audiencji 
u pana vice-ministra Sieczkowskiego, Not.-Hip., 1933, dodatek nr 21, s. 2.

317 Red., Jeszcze o zastępstwie na obszarze Ziem Zachodnich, Not.-Hip., 1932, nr 5-6, s. 10; Z.P., 
Notariat i pracownicy notarialni na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej, Not.-Hip., 1932, nr 10, s. 7.

318 T. Zajączkowski, op.cit., s. 227.
319 Z.P., op.cit.
330 Ibidem.

Memoriał organizacji poznańskiej do Ministra Sprawiedliwości. Not.-Hip., 1933, nr 23, s. 7. 
Uwierzytelniony odpis opinii radcy Cichowicza, Not.-Hip., 1933, nr 23, s. 8.

323 Art. 99 pruskiej ustawy o sądownictwie niespornym w brzmieniu nadanym art.l projektu. Projekt 
rozporządzenia Prezydenta RP w przedmiocie częściowej zmiany przepisów..., s. 72.

Art. 3 projektu, op.cit., s. 73.
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5.3. Ziemie dawnego zaboru austriackiego

Najbardziej rozbudowane były przepisy o zastępstwie notariusza na terenach obowią
zywania austriackiej ustawy notarialnej z 1871 roku, tj. w okręgach sądów apelacyjnych 
w Krakowie, Lwowie oraz Sądu Okręgowego w Cieszynie. Zastępcą, uprawnionym do 
wykonywania wszystkich należących do zakresu działania rejenta uprawnień i obowiązków, 
mógł być notariusz urzędujący w tym samym okręgu sądowym albo kandydat notarialny, 
posiadający wszystkie kwalifikacje wymagane do objęcia urzędu notariusza (§ 119).

Przyczyny, w których prawo zezwalało na ustanowienie zastępstwa, określone były 
znacznie szerzej niż w pozostałych dzielnicach kraju: w wypadku choroby, urlopu, nie
obecności, zawieszenia, oddalenia się z urzędu, ustąpienia lub śmierci notariusza albo 
z innych przyczyn (§119 ust. 1). Ustanowienie zastępcy należało do sądu okręgowego, 
działającego w siedzibie izby notarialnej, a zastępca uzyskiwał osobny akt nominacji 
(§119, 122 ust. 2). Zastępcę na wypadek choroby lub urlopu mógł zaproponować sam 
zainteresowany notariusz, w innych wypadkach należało to do uprawnień izby notarialnej 
(§119 ust. 2). W pratayce małopolskiej zastępców na czas choroby lub urlopu ustanawiały 
same izby notarialne . W wypadkach nagłych zastępcę mógł ustanowić samodzielnie, bez 
wniosku izby notarialnej, sąd pierwszej instancji, w którego okręgu zaistniała taka potrzeba 
(§ 120).

Kandydat ustanowiony zastępcą zawieszonego w czynnościach notariusza musiał złożyć 
kaucję w takiej samej jak on wysokości. Z obowiązku tego zwolnieni zostali pozostali za
stępcy, jeżeli zastępowany notariusz zaręczył za nich swą własną kaucją, składając w tym 
zakresie wyraźne oświadczenie (§ 121). Orzecznictwo Najwyższego Trybunału Administra
cyjnego podkreślało publicznoprawny charakter ustanowienia zastępcy, mianowanego przez 
sąd I instancji w siedzibie izby notarialnej, a nie na podstawie umowy z notariuszem 
W konsekwencji, zastępcy nie podlegali obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek choroby 
na zasadach analogicznych do pracowników kontraktowych

Kandydat ustanowiony zastępcą obowiązany był przed rozpoczęciem działania złożyć 
odpowiednią przysięgę służbową przed sądem, który go ustanowił (§ 122). Przy ponownym 
ustanowieniu wystarczyło powołać się na wcześniej złożone przyrzeczenie. Niezależnie od 
kaucji, izby notarialne wprowadzały zróżnicowane systemy opłat nominacyjnych. 
W interesie kandydatów rozpoczynających dopiero wraz z nominacją bądź ustanowieniem 
substytucji działalność na własny rachunek żądane od nich opłaty były niższe. W krakow
skiej Izbie Notarialnej ustalono w 1921 roku, że tzw. taksa od nominacji kandydata na 
urząd notariusza, a także od zastępstwa urlopowego lub na czas choroby wynosić będzie 
1,5 tysiąca marek polskich, zaś od substytucji samodzielnej 1 tysiąc marek . Już w na
stępnym roku, wobec wysokiej mflacji, konieczne było dalsze podniesienie stawek, czynio
no to także w kolejnych latach . W 1931 roku opłata od nominacji w siedzibie sądu okrę
gowego ustalona została we lwowskiej Izbie Notarialnej na 100 zł, w siedzibie sądu grodz-

5 Dr St. Br., Pierwsze czytanie projektu ustawy notarialnej w Komisji Kodyfikacyjnej, PN, 1932, 
nr 1, s. 76.

326 Wyrok NTA z dnia 14 października 1931 r., 1. rej. 3169/29, Not.-Hip., 1931, nr 8, s. 8.
327 Ibidem.
328 Uchwala Krakowskiego Kollegium notarialnego, PN, 1922, nr 1, s. 48-49.
329 Stawkę od przeniesienia notariusza na inne miejsce do 8 tysięcy marek, pozostałe podwojono, 

Uchwala Krakowskiego Kollegium notarialnego z dnia 7 maja 1922 r., PN, 1922, nr 2, s. 54; Z izby 
notarialnej we Lwowie, PN, 1931, nr 2, s. 239.
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kiego na 50 złotych, zaś od przeniesienia notariusza odpowiednio 200 złotych i 100 złotych, 
jeszcze wyższa opłata przewidziana została w razie zamiany stanowisk

Na początku lat dwudziestych we lwowskiej Izbie Notarialnej wprowadzono również 
dobrowolne datki w wysokości 1 tysiąca marek, które przy ustanawianiu zastępstwa miały 
być wpłacane na rzecz funduszu doraźnej pomocy dla notariuszy i kandydatów 
W interesie kandydatów notarialnych zastrzegano także, by czas tzw. substytucji pośmiert
nej nie przekraczał łącznie z rozpisaniem konkursu 1 roku, a wśród zaproponowanych do 
objęcia zastępstwa osób izba krakowska zobowiązała sj^do zgłaszania tylko 3 bezwzględ
nie najstarszych stażem pracy kandydatów notarialnych .

Na początku lat dwudziestych, w krakowskiej Izbie Notarialnej, przy okazji prac nad 
nowelizacją ustawy notarialnej, która miała polepszyć sytuację kandydatów, pojawiła się 
także koncepcja zmiany obowiązujących zasad zastępstwa notariuszy. Projekt opracował 
w formie referatu notariusz S. Góra, który proponował na terenie ziem polskich należących 
dawniej do Austrii ustanawianie zastępstwa przez sąd kolegialny I instancji w siedzibie i na 
jej wniosek w razie: urlopu, choroby, nieobecności, zawieszenia, złożenia z urzędu, śmierci 
lub ustąpienia notariusza, nazywanego zastępstwem samodzielnym . W razie choroby lub 
urlopu osobę zastępcy wskazywać miał sam zainteresowany notariusz, w innym wypadku 
osobę, która miała pełnić jego obowiązki, wskazywać miała rada. Samodzielny zastępca 
działałby zatem wówczas, gdy nie mógł tego czynić właściwy notariusz. Istotną nowością 
projektu była propozycja wprowadzenia także tzw. pomocniczego zastępcy notariusza, 
który, działając z upoważnienia zainteresowanego, urzędowałby z nim równocześnie i byłby 
uprawniony do dokonywania wszelkich czynności, ale w ramach uzyskiwanego każdorazo
wo od notariusza pełnomocnictwa . Akty sporządzane przez zastępcę podpisywałby 
i opatrywał swą pieczęcią także zastępowany notariusz. Czas zastępstwa proponowano 
ograniczyć jedynie terminem pozostawania w służbie kandydackiej u danego notariusza. 
Zastępca i notariusz ponosiliby solidarnie odpowiedzialność za wyrządzone działalnością 
zastępcy pomocniczego szkody. Zastępca nie musiałby wnosić kaucji, a w zakresie odpo
wiedzialności dyscyplinarnej odpowiadałby na zasadach stosowanych wobec notariuszy.

Koncepcja S. Góry nie zyskała aprobaty izby krakowskiej, która, dostrzegając w niej 
wiele praktycznych korzyści, bardziej obawiała się jednak negatywnej reakcji ze strony 
małopolskich adwokatów . Dostrzegano także niebezpieczeństwo związane z potencjal
nym nasileniem się nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie 
notariusz zatrudniający kilku pomocniczych zastępców monopolizowałby cały rynek ku 
powszechnemu zgorszeniu i z ujmą godności stanu . Przy tej okazji izba krakowska wyra
ziła także wyjątkową w jej dziejach opinię o konieczności zwiększenia liczby posad nota
rialnych, gdyż skupienie ich w nielicznych rękach wytworzy ferment przeciwko instytucji

330 Uchwała lwowskiego kolegium notarialnego z dnia 31 maja 1931 r., Z Izby Notarialnej we Lwowie, 
PN, 1931, nr 2, s. 239.

1 Lwowskie Kollegium notarialne, PN, 1922, nr 1, s. 51.
332 Uchwala Krakowskiego Kollegium notarialnego z dnia 8 czerwca 1930 r., PN, 1930, nr 2, s. 207. 

Wniosek na wydanie noweli do ustawy notarialnej Małopolski oraz projekt tejże noweli (referat 
L. cz. 466/1921), AP II, sygn. R. Not. 28.

§ 119 a), § 123 a) w wersji projektu, op.cit.
Opinia Izby Notarialnej krakowskiej w sprawie projektu w sprawie stałych substytucji z dnia 

16 czerwca 1921 r., L. 466/21, AP II, sygn. R. Not. 28.
336 Ibidem.
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naszej . Do sprawy jeszcze powracano, m.in. podczas obrad sekcji notarialnej zjazdu 
notariuszy i pisarzy hipotecznych we wrześniu 1923 roku w Warszawie, gdzie wypowie
dziano się przeciwko możliwości jednoczesnego urzędowania zastępcy i notariusza, jako 
naruszającej zasadę numerus clausus

Ibidem.
338 Uchwały Zjazdu w przedmiocie przyszłego ustroju notariatu, PN, 1923, nr 5-6, s. 74.



Rozdział V

ZAKRES CZYNNOŚCI. KANCELARIE NOTARIALNE 
(1918-1933)

1. USTAWOWY ZAKRES CZYNNOŚCI NOTARIUSZY
W PRZEPISACH DZIELNICOWYCH

Choć obowiązujące do końca 1933 roku przepisy, regulujące ustrój i zasady działania 
notariatu, podobnie określały zakres ogólnych uprawnień co do sporządzania aktów nota
rialnych, wydawania odpisów, wypisów oraz dokonywania poświadczeń, to w szeregu wy
padkach widoczne były także wyraźne różnice. Na zróżnicowanie rzeczywistego zakresu 
działania notariuszy w poszczególnych dzielnicach Drugiej Rzeczypospolitej w istotny 
sposób wpływało jednak przede wszystkim utrzymane w mocy, pozaborcze ustawodawstwo 
prawa cywilnego. Jego przepisy, podobnie jak coraz obfitsze skodyfikowane ustawodaw
stwo polskie określało szczegółowo zakres uprawnień notariuszy w ramach przyznanych im 
ogólnie przez ustawy notarialne kompetencji. Największą uwagę w całym okresie prac nad 
ogólnopolskim prawem o notariacie zwracano na odmienne zasady określające formę 
umów, dotyczących przeniesienia lub obciążenia prawa własności, widząc w konieczności 
jej zastrzeżenia jedną z podstaw prawidłowego wypełniania przez notariat jego funkcji 
publicznej.

1.1. Ziemie dawnego zaboru rosyjskiego

Podział kompetencji między sądy, adwokaturę i notariat w dawnym zaborze rosyjskim 
uznawany był w okresie międzywojennym za skonstruowany najlepiej spośród pozabor- 
czych ustawodawstw . Zakres czynności notariuszy na terenie dawnego Królestwa Polskie
go obejmował, zgodnie z obowiązującą tu ustawą notarialną, sporządzanie wszelkich ak
tów, z wyjątkiem wyłączonych na mocy odrębnych ustaw (art. 240 pkt 1 rosyjskiej ustawy 
notarialnej). Wydawali wypisy i odpisy ze sporządzonych aktów oraz dokonywali poświad
czeń (art. 240 pkt. 2, 3 rosyjskiej ustawy notarialnej). Przyjmowali od osób prywatnych 
dokumenty do przechowania, a także dokonywali czynności, wynikających z odpowiednich 
przepisów ustawy postępowania cywilnego (art. 240 pkt. 4, 5 rosyjskiej ustawy notarialnej).

1 S. Góra, Zasady przewodnie i postulaty reformy notariatu w Polsce [w:] Sprawozdanie z pierwszego 
Zjazdu polskich notariuszy w Krakowie, PN, 1922, nr 3-4, s. 16-17.
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Do aktów wyłączonych spod kompetencji notariuszy na mocy odrębnego ustawodaw
stwa należały m.in. umowy dotyczące likwidacji serwitutów , scalania (komasacji) grun
tów , nabywania gruntów podczas parcelacji, przeprowadzanej przez urzędy ziemskie oraz 
udzielania z państwowego funduszu zapomóg i kredytów nabywcom takich parcel . Do 
wydawanych poświadczeń należały szczegółowo określone w ustawie notarialnej potwier
dzenia: zgodności odpisów z okazanymi przez strony oryginałami, autentyczności podpisu 
na przedstawionych przez strony, a nie sporządzonych przez notariusza dokumentach; daty 
okazanych przez strony dokumentów (art. 132-138 rosyjskiej ustawy notarialnej). Zaświad
czali o pozostawaniu przy życiu osób, które w tym celu zgłosiły się do nich oraz dokony
wali tzw. wezwań, polegających na zakomunikowaniu jednej stronie oświadczeń złożonych 
przez drugą (art. 139-145 rosyjskiej ustawy notarialnej). Notariusze przyjmowali do za
chowania dokumenty, pisma i wszelkiego rodzaju papiery, nawet w zapieczętowanych 
pakietach (art. 148 rosyjskiej ustawy notarialnej). Nie mogli natomiast przechowywać 
w depozycie pieniędzy.

Art. 241 ustawy notarialnej zawierał nakaz sporządzania w formie aktu notarialnego pod 
rygorem nieważności wszelkich czynności obejmujących przejście lub ograniczenie prawa 
własności do nieruchomości. Przepis obowiązywał na terenie dawnego Królestwa Polskie
go, gdzie wprowadzony został przepisami z 1875 roku o wprowadzeniu rosyjskich ustaw 
sądowych, a następnie znalazł się w samej ustawie notarialnej . Brak formy notarialnej 
powodował nieważność m.in. aktów przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości, ustanowienia 
służebności, a nawet długoletniej dzierżawy . Na terenie województw wschodnich forma 
aktu notarialnego wymagana była w wypadku przeniesienia własności nieruchomości oraz 
jej działów, a także darowizny . Zgodnie z jednobrzmiącymi poglądami polskich notariuszy 
z innych dzielnic kraju, przepisy o przymusowej formie notarialnej przy czynnościach ob
ciążających lub przenoszących własność nieruchomości, obowiązujące na terenie byłego 
zaboru rosyjskiego, powinny zostać wprowadzone jednolicie na terenie całego państwa . 
Przedstawione niżej starania o rozszerzenie tzw. przymusu notarialnego na ziemie Małopol
ski zwróciły uwagę przedstawicieli innych zawodów prawniczych, w tym zwłaszcza adwo
katów, na to istotne zagadnienie zakresu kompetencji notariuszy.

Większość szczegółowych uprawnień do czynności zawarta była w odrębnych ustawach. 
Należały do nich m.in. wynikające z obowiązujących przepisów Kodeksu Napoleona: spo
rządzanie testamentów publicznych (art. 971-975), akt nadpisu na tzw. testamencie mi
stycznym, czyli tajemnym (art. 976-979), odwołanie testamentu (art. 1035), a także umowy 
przedmałżeńskie (art. 207), darowizny majątku ruchomego i nieruchomego (art. 931).

Kolejne uprawnienia wynikały z przepisów postępowania cywilnego. Na terenie Króle
stwa Polskiego obowiązywała początkowo rosyjska procedura cywilna z 1864 roku, utrzy-

2 Art. 16, 18 ustawy z dnia 7 maja 1920 r., Dz. U. RP nr 42, poz. 249.
3 Ustawa z dnia 31 lipca 1923 r., Dz. U. RP nr 92, poz. 718.
4 Art. 61, 72-76 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r., Dz. U. RP 1926, nr 1, poz. 1.

J. Glass, Zarys prawa hipotecznego w b. Królestwie Polskim, Warszawa-Kraków 1922, s. 65-66.
6 S. Breyer, Przeniesienie własności nieruchomości, wyd. II, Warszawa 1971, s. 24 i n.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 15 maja 1919 r. 
w przedmiocie prawa cywilnego i postępowania cywilnego, Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem 
Wschodnich 1919, nr 4, poz. 23, stosowano tam przepisy rosyjskiego prawa cywilnego, w tym 
część 1 tomu X Zbioru Praw oraz ustawę notarialną.

Bliżej na temat tzw. przymusu notarialnego D. Malec, Z dziejów notariatu w Drugiej 
Rzeczypospolitej. Problem tzw. przymusu notarialnego, „Rejent”, 2000, nr 9, s. 181-205. 
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mana wydanymi przez Tymczasową Radę Stanu przepisami przechodnimi. Opracowany na 
podstawie projektu Komisji Kodyfikacyjnej ogólnopolski kodeks postępowania cywilnego 
wprowadzony został w życie w drodze rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej z 1930 
roku, jednak z mocą obowiązującą dopiero od 1 stycznia 1933 roku. Do wynikających 
z przepisów postępowania cywilnego czynności notarialnych należało sporządzanie m.in. 
aktów przysposobienia, uznania dziecka pozamałżeńskiego, ustalenia przez jednego z ro
dziców opiekuna dla nieletniego dziecka, powołania przez ojca doradców pozostałej przy 
życiu matki opiekunki nieletnich dzieci. Były to także m.in. akty spisu inwentarza majątku 
(w wypadkach przewidzianych przez Kodeks Napoleona oraz procedurę cywilną), działu 
sądowego majątku wspólnego oraz tzw. zaofiarowanie zapłaty i zaznaczenie.

Przepisy innych ustaw upoważniały notariuszy do sporządzania aktów m.in. sprzedaży 
nieruchomości w drodze publicznej licytacji na żądania towarzystw kredytowych miejskich 
oraz ziemskiego (art. 239 ustawy z 1922 roku o Towarzystwie Kredytowym Ziemskim, 
art. 80 ustawy z 1870 roku o Towarzystwie Kredytowym miasta Warszawy), protestów 
weksli i czeków (art. 84—93 prawa wekslowego z 1924 roku ), zawiązania spółek akcyjnych 
i protokołów walnych zgromadzeń akcjonariuszy (przepisy prawa o spółkach akcyjnych 
z 1928 roku, znowelizowane w 1930 roku).

Bardzo ważną grupę czynności stanowiły te, które wynikały z przepisów prawa hipo
tecznego. Były to polskie ustawy hipoteczne z czasów Królestwa Polskiego, uzupełnione 
ustawodawstwem polskim z okresu po odzyskaniu niepodległości. Artykuł 10 przepisów 
tymczasowych o sądownictwie polskim z 1917 roku uchylił milcząco zmiany wprowadzone 
w zakresie organizacji hipotek w czasie okupacji, stanowiąc, iż wydziały hipoteczne, pisa
rze hipoteczni i rejenci działają według dotychczasowych przepisów. Polskie ustawy hipo
teczne zostały wprowadzone także na terenach wschodnich dawnego zaboru rosyjskiego, 
niebędących częścią Królestwa Polskiego. W 1919 roku rozciągnięto ich moc obowiązującą 
na tereny okręgu sądowego białostockiego, przy zachowaniu dotychczasowego materialne
go prawa cywilnego rosyjskiego . W stosunku do pozostałych ziem, pozostających wów
czas pod władzą Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, wprowadzono ustawę hipoteczną 
z 1818 roku, w brzmieniu ustalonym w rozporządzeniu Komisarza Generalnego Ziem 
Wschodnich oraz nową instrukcję hipoteczną z 1919 roku . Kolejne, cząstkowe regulacje 
doprowadziły do ustalenia się na początku lat dwudziestych na ziemiach dawnego zaboru 
rosyjskiego dwóch równoległych trybów rejestracji praw do nieruchomości. Pierwszy prze
prowadzany był w trybie postępowania hipotecznego, z udziałem pisarza oraz pod nadzo
rem zwierzchności hipotecznej. Drugi zaś oparty był wprost na rosyjskiej ustawie notarial
nej, utrzymanej na tych terenach w 1919 roku w dotychczasowym brzmieniu . Dzięki 
zmianom wprowadzonym przez władze polskie zakres regulacji hipotecznej starszych nota
riuszy, działających na tych terenach był jednak szerszy niż wynikało z samych przepisów 
rosyjskiej ustawy notarialnej, która nie obejmowała m.in. gruntów uwłaszczanych na pod-

9 Kolejne prawo wekslowe z 1936 r. nie wprowadzało w tym zakresie istotnych zmian, S. Plaża, 
Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 3 Okres międzywojenny, Kraków 2001, s. 241.

10 Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r., Dziennik Praw Państwa Polskiego nr 64, poz. 382.
11 Rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1919 r., Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem 

Wschodnich nr 18, poz. 157.
12 Rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 15 maja w przedmiocie prawa 

cywilnego i postępowania cywilnego, Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich nr 4, 
poz. 23, utrzymywało w mocy przepisy m.in. prawa cywilnego materialnego oraz ustawy notarialnej 
w wydaniu z 1914 r.
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stawie ukazu uwłaszczeniowego z 1861 roku (art. 81 ustawy notarialnej, uwaga 1). W pew
nych wypadkach wprowadzono możliwość wyboru trybu postępowania, zależną od woli 
stron. Dotyczyło to początkowo nieposiadających uregulowanej hipoteki nieruchomości 
wiejskich o niewielkiej wartości oraz miejskich o niskiej wartości szacunkowej . W tych 
wypadkach uprawnienia starszego notariusza, określone w rosyjskiej ustawie notarialnej 
(art. 157-192), przekazane zostały pisarzom hipotecznym. Wkrótce podwojono graniczne 
wartości, uprawniające do wyboru trybu postępowania . Po pokoju ryskim, na podstawie 
ustawy o uregulowaniu stanu prawnego na przyłączonych do Polski terenach, wydane zo
stało w 1921 roku rozporządzenie Rady Ministrów, rozciągające na teren nowo utworzo
nych województw wołyńskiego, poleskiego i nowogródzkiego ustroju hipotecznego oraz 
powołanego wyżej rozporządzenia z 1919 roku o trybie zatwierdzania praw do nierucho
mości. Trzeci, teoretycznie możliwy sposób postępowania, wynikający z przepisów 
art. 256-258 rosyjskiej ustawy notarialnej, wprowadzony rozporządzeniem Komisarza 
Ziem Wschodnich z 1920 roku, nigdy nie był stosowany w praktyce, a milcząco uchyliło go 
powołane wyżej rozporządzenie . Analogiczne przepisy obowiązywały od 1920 roku także 
na terenach litewskich .

Do zakresu czynności należało na tych terenach także pobieranie opłat stemplowych od 
stron, dokonujących u nich odpowiednich czynności . Dostrzegano płynące z tego korzyści 
i ułatwienia dla obywateli, a także Skarbu Państwa, który nie tylko szybko otrzymywał 
należności, lecz także nie ponosił kosztów utrzymania dodatkowych urzędników skarbo
wych. Skarżono się jednak na zatargi z urzędami skarbowymi . Mimo to, członkowie 
Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych postulowali rozciągnięcie systemu na pozo
stałe tereny Drugiej Rzeczypospolitej . Proponowano także rozszerzenie istniejących 
obowiązków przez np. upoważnienie rejentów do pobierania zaliczek bądź całych kwot 
podatku od spadków i darowizn . Zrzeszenie bardzo aktywnie uczestniczyło w pracach nad 
nową ustawą stemplową, która wprowadzała w omawianym zakresie zmiany, rozciągając 
większość zasad obowiązujących dotychczas tylko w województwach centralnych 
i wschodnich na terytorium całego kraju11 * * * * 16 17 * * 20 21 22.

11 Rozporządzenie Komisarza Naczelnego Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego z dnia 4 maja 1920 r.,
Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego nr 7, poz. 106.

H Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 listopada 1920 r., Dziennik Urzędowy
Zarządu Terenów Przyfrontowych i Etapowych nr 3, poz. 21.

5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1921 r., Dz. U. RP nr 29, poz. 166.
16 J. Glass, op.cit., s. 227-228.
17 Dekret Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej z dnia 15 grudnia 1920 r. w przedmiocie 

wymiaru sprawiedliwości, Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej nr 10.
M. Borkowski, Notariat i władze skarbowe [w:] Sprawozdanie z pierwszego Zjazdu polskich 

notariuszy w Krakowie, PN, 1922, nr 3-4, s. 34-35.
Opinia B. Okołowicza, Sprawozdanie ze Zgromadzenia Walnego członków Zjazdu...., s. 62.

20 M. Borkowski, op.cit., s. 35.
21 Op.cit., s. 37.22 *

Por. także rozdział VI niniejszej pracy.

1.2. Ziemie dawnego zaboru austriackiego

Austriacka ustawa notarialna z 1871 roku upoważniała notariuszy do sporządzania 
i wystawiania, zgodnie z jej przepisami, dokumentów publicznych dotyczących oświadczeń 
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i czynności prawnych oraz zdarzeń, z których mogły być dochodzone prawa, jak też do 
przechowywania powierzonych przez strony dokumentów, przyjmowania pieniędzy i papie
rów wartościowych celem wydania ich osobom trzecim lub odpowiednim władzom 
(§ 1 ustawy).

Kodeks cywilny ABGB nie wprowadzał zbyt wielu ograniczeń co do formy czynności 
prawnych . Zasadę wolności formy ograniczyła nieco ustawa z 25 lipca 1871 roku o ko
nieczności spisywania aktów notarialnych w niektórych czynnościach prawnych . Wpro
wadziła ona wymóg zachowania formy notarialnej dla niektórych umów i czynności 
z zakresu prawa rodzinnego; umów przedślubnych, zawartych między małżonkami umów 
o kupno, zamianę, pensję dożywotnią i pożyczkę, a także przyznanie długu między małżon
kami oraz potwierdzenia odbioru posagu. Ponadto forma ta zastrzeżona została pod rygo
rem nieważności dla umów darowizny bez rzeczywistego oddania oraz wszelkich czynności 
ínter vivos, zawartych osobiście przez osoby niewidome, głuche lub nieumiejące czytać 
i pisać.

Do wyłącznego zakresu działania notariuszy ustawa z 1871 roku przekazywała nadawa
nie aktom prywatnym cech dokumentu publicznego przez ich uznanie i złożenie u notariu
sza (§ 54), przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli oraz ich odwołań (§§ 74, 75), poświad
czanie czasu okazania dokumentu (§ 80), wydawanie zaświadczeń o pozostawaniu osoby 
przy życiu (§81), poświadczeń o uchwałach walnych zgromadzeń stowarzyszeń i spółek 
oraz rzeczywistych wydarzeń (§§ 87, 88), a także spisywanie protestów wekslowych i pa
pierów kupieckich (§ 89).

W wypadku pewnych czynności do ich załatwienia uprawnieni byli notariusze lub sądy. 
Należały do nich, zgodnie z ustawą notarialną i przepisami prawa cywilnego, przyjmowanie 
rozporządzeń ostatniej woli od osób poniżej 18. roku życia, poświadczanie zgodności odpi
sów oraz poświadczanie autentyczności podpisów stron. Ponadto, na żądanie stron, notariu
sze mogli spisywać dokumenty w formie prywatnej, a także wnosić w sprawach niespor
nych podania do wszelkich organów (§ 5 ustawy notarialnej). Postulowano, by akty dobrej 
woli oraz tzw. świadectwa wiarygodności przekazane zostały do wyłącznego zakresu dzia
łania notariuszy .

Stałym postulatem małopolskich notariuszy było także rozszerzenie przymusu sporzą
dzania niektórych umów w formie notarialnej na dotyczące obrotu nieruchomościami . 
Obowiązujące wciąż przepisy austriackiego kodeksu ABGB i ustawy o księgach grunto
wych z 1871 roku umożliwiały intabulację nie tylko na podstawie dokumentów publicz
nych, lecz także prywatnych, na których podpisy stron uwierzytelnione zostały sądownie 
lub notarialnie27. Brak przymusowej formy notarialnej uważano za jedną z głównych przy
czyn niezgodności hipotek ze stanem rzeczywistym oraz licznych postępowań sądowych, 
wywołanych błędami w księgach gruntowych . Często spisywaniem umów, kontrolowa

23 S. Muczkowski, Austriacka ustawa notaryalna z dnia 25 lipca 1871 r. historycznie i porównawczo 
objaśniona, Kraków 1887, s. 183-184.

24 Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych 1871,1. 76.
25 S. Góra, op.cit., s. 32.
26 Por. także D. Malec, op.cit.

§ 31 powszechnej ustawy o księgach gruntowych z dnia 25 lipca 1871 r., Dziennik Ustaw Państwa 
dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych, poz. 95.

28 Niezgodność tę oceniano nawet na 50%, sytuacji nie zmieniła nawet ustawa o sprostowaniu ksiąg 
gruntowych w Galicji i na Bukowinie z 1906 r., J. Dyrmontt, Wznowienie ataku na art. 82 prawa 
o notariacie, PN, 1939, nr 6, s.126; spory na tle nieformalnych umów sprzedaży nieruchomości pojawiały



132

nych następnie jedynie w zakresie autentyczności podpisu, zajmowali się adwokaci i liczni 
pisarze umów, bez skutku usuwani sprzed kancelarii notarialnych i adwokackich, gdzie 
usiłowali skusić klientów tańszymi usługami rozmaitych biur pisania podań .

Postulat wprowadzenia w całym kraju obowiązkowej formy notarialnej dla wszystkich 
czynności ustanawiania lub zmiany praw na nieruchomościach zawierały w zasadzie 
wszystkie projekty ustawy notarialnej, konieczność jego realizacji podkreślano w uchwa
łach kolejnych zjazdów notariuszy polskich . Choć przedstawiciele nauki, m.in. F. Zoll 
oraz W.L. Jaworski, sugerowali umieszczenie przepisów o formie notarialnej w kodyfikacji 
prawa cywilnego, to dopuszczali - wobec nieprzewidywalnie długiego czasu prac nad nią - 
zastosowanie innego rozwiązania . Mimo wielu wątpliwości poparli zgłoszoną przez kra
kowską Izbę Notarialną koncepcję umieszczenia odpowiednich przepisów w ustawodaw
stwie skarbowym. Prace nad nową ustawą stemplową trwały w Ministerstwie Skarbu, 
z udziałem Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych, już od 1922 roku . Dopiero 
jednak w toku prac legislacyjnych nad wniesionym w 1924 roku rządowym projektem 
ustawy stemplowej wprowadzono do niego odpowiedni, zgodny z intencjami notariuszy 
zapis .

Próby zrealizowania koncepcji poszerzenia przymusu notarialnego przy okazji prac nad 
ustawą stemplową doprowadziły na terenie Małopolski do wspominanego już konfliktu 
z adwokatami. Rozszerzenie przymusu miało być swoistą rekompensatą za wyrażenie zgody 
na nałożenie na tutejszy notariat nowych obowiązków - wymiaru i poboru opłat skarbo
wych, na wzór terenów dawnego zaboru rosyjskiego* 3 . Mimo zaangażowania się po stronie 
propozycji notariuszy wielu autorytetów oraz instytucji i towarzystw prawniczych i spo
łecznych, wobec kontrakcji ze strony małopolskiej palestry, w uchwalonej 1 lipca 1926 
roku ustawie o opłatach stemplowych nie znalazły się proponowane przepisy . Do chwili 

się często na wokandach sądów małopolskich, trafiając niekiedy do Sądu Najwyższego, który orzekał 
niejednolicie, S. Breyer, op.cit., s. 39—40; F. Zoll, Prawo cywilne, wyd. III, Poznań 1931,1.1, s. 387-399.

29 J. Pawłowicz, op.cit., s. 127.
M.in. § 131 projektu S. Góry, Ustawa notariatu, PN, 1922, nr 1, s. 5; art. 76 projektu małopolskich 

izb notarialnych, APII, sygn. R. Not. 29; Sprawozdanie z pierwszego Zjazdu polskich notariuszy 
w Krakowie, op.cit., s. 33-34, 45-46; Zjazd Wszechpolski notariuszów i pisarzy hipotecznych w 
Warszawie w dniach 8-10 września 1923 r., sprawozdanie opracowane przez Komitet Zjazdu, PN, 1923, 
nr 5-6, s. 47.

F. Zoll, Opinia prawna prof. dra Fryderyka Zolla, przedłożona Izbie notarialnej w Krakowie 
pismem z dnia 14 listopada 1924 r., maszynopis, AP II, sygn. R. Not. 29, to samo także PN, 1925, nr 3-4, 
s. 39; W.L. Jaworski, Opinia prawna prof. dra Władysława Leopolda Jaworskiego w przedmiocie projektu 
ustawy o tzw. przymusie notarialnym, maszynopis i rękopis, AP II, sygn. R. Not. 29, to samo PN, 1925, 
nr 3^ł, s. 35-38.

Pierwszy z projektów ustawy o współdziałaniu sądów i notariuszy przy wymiarze i poborze opłat 
stemplowych z 7 czerwca 1922 r. stał się przedmiotem ożywionej współpracy m.in. z Izbą Notarialną 
w Krakowie, AP II, sygn. R. Not. 351 (d. 41).

Projekt ustawy - Druk Sejmowy nr 1136, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej okres 1; tzw. przymus 
notarialny wprowadzono uchwałą podkomisji sejmowej z dnia 21 listopada 1924 r., A. Rybiański, Projekty 
ustawy o opłatach stemplowych, PN, 1925, nr 3-4, s. 79.

3 M. Borkowski, op.cit., s. 38; uchwały zjazdów notariuszy w 1922 i 1923 r., op.cit.
Za wprowadzeniem przymusu opowiedzieli się m.in. W.L. Jaworski, Opinia prawna..., F. Zoll, 

Opinia prawna..., a także Towarzystwo Ekonomiczne w Krakowie, Małopolskie Towarzystwo Rolnicze 
w Krakowie, Sekcja Krakowska Związku Sędziów Małopolski, ich opinie opublikowane zostały 
w PN, 1925, nr 3-4, s. 79; przebieg starań, a także sporu z palestrą D. Malec, op.cit., s. 187-192; idem, 
Adwokatura a notariat w Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane zagadnienia z dziejów obu instytucji, 
maszynopis.
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wejścia w życie jednolitego prawa o notariacie, przymus objęcia formą notarialną czynności 
prawnych z zakresu obrotu nieruchomościami istniał zatem tylko na terenie województw 
centralnych i wschodnich. Choć notariusze małopolscy nie uzyskali wyłączności na sporzą
dzanie tego rodzaju aktów, to ustawa stemplowa nakładała na nich nowe obowiązki w za
kresie pobierania przewidzianych w niej opłat. By ułatwić wejście w życie w dniu 
1 stycznia 1927 roku nowych zasad, Departament Podatków i C^jłat Ministerstwa Skarbu 
przesłał małopolskim izbom obszerne wyjaśnienia nowej ustawy . Jej praktyczne stosowa
nie, wobec wielu niejasnych przepisów, licznych aktów wykonawczych i wykładni, doko
nywanych w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Skarbu sprawiało tutejszym notariuszom 
nieco problemów .

Do zakresu działania notariuszy dawnego zaboru austriackiego należały także powierza
ne im przez sądy, w ramach komisariatu sądowego sprawy spadkowe, konkursowe, licytacje 
ruchomości, licytacje oraz oszacowania dobrowolne, oszacowania w sprawach egzekucji na 
nieruchomościach. W wąskim zakresie, w praktyce niewykorzystywanym, mo^li także 
pełnić obowiązki pełnomocnika lub obrońcy strony w postępowaniu sądowym . Choć 
krytykowano niekiedy zasady podporządkowania notariuszy sądom w ramach udzielanej 
delegacji do wykonywania określonych czynności, to funkcje komisarza sądowego stały się 
trwałym elementem działania tutejszych notariuszy, starających się nawet o przyznanie im 
w tym zakresie stałej kompetencji . Z tego powodu, z inicjatywy krakowskiej Izby Nota
rialnej, postulowano zmianę obowiązujących zasad postępowania spadkowego, obejmującą 
wydzielenie z zakresu działania sądów tego rodzaju spraw i przekazanie ich notariuszom . 
Uzasadniano to istniejącą od lat praktyką powierzania w ramach komisariatu sądowego 
pertraktacji spadkowej, a nawet przygotowywaniem w wielu wypadkach projektów uchwał 
i tzw. dekretu dziedzictwa, korzystną z punktu widzenia potrzeb społeczeństwa i interesów 
Skarbu Państwa . Zgodnie z projektem opracowanym z inicjatywy Izby Notarialnej 
w Krakowie przez specjalnie powołaną Komisję, zaaprobowanym następnie przez odbyty 
w 1922 roku zjazd notariuszy, całe postępowanie spadkowe - z wyjątkiem niektórych czyn
ności przygotowawczych przekazanych gminom oraz spornych, zastrzeżonych dla sądów - 
prowadzić mieli notariusze .

Postulat poszerzenia zakresu działania notariuszy obejmował także inne sprawy, należą
ce do zakresu działania sądów, np. hipoteczne, legalizację podpisów, a nawet z zakresu 
opieki i kurateli . Twierdzono, że sprawy, które z korzyścią dla sprawnego działania wy
miaru sprawiedliwości, dla stron i Skarbu Państwa można by w proponowany sposób wyłą-

36 Pismo Ministerstwa Skarbu, Departament Podatków i Opłat w sprawie nowej opłaty stemplowej, 
1. DPO 9823/VII, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).

37 DrSt. Br., Zmiana ustawy o opłatach stemplowych, PN, 1932, nr 1, s. 84-89; idem, Wykładnia 
ustawy stemplowej, PN, 1933, nr 2, s. 136.

3 Por. rozdział IV, pkt 4.
39 A. Rybiański, Notariat a zakres działania sądów, PN, 1926, nr 6, s. 270 i n.

A. Rybiański, Zasady projektu postępowania w sprawach spadkowych [w:] Sprawozdanie 
z pierwszego Zjazdu..., s. 56.

41 A. Rybiański, op.cit., s. 57.
42 Art. 2 projektu postępowania w sprawach spadkowych, A. Rybiański, op.cit., s. 57; uściślenie 

i pewną modyfikację stanowiska zaproponowano podczas obrad sekcji notarialnej Zrzeszenia Notariuszów 
i Pisarzy Hipotecznych, przygotowującej materiał do kolejnego, warszawskiego zjazdu notariuszy w 1923 
r., Zjazd Wszechpolski..., s. 13.

S. Grzybowski, Notariat a zakres działania sądów, PN, 1927, nr 3, s. 281. 
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czyć obejmowały !4 spraw wpływających rocznie do małopolskich sądów44 * 46. Wymienione 
propozycje, konsekwentnie zgłaszane zwłaszcza w okręgu działania krakowskiej Izby Nota
rialnej, pozostawały w ścisłym związku z prowadzonymi przez nią staraniami o zwiększenie 
zakresu czynności notariuszy krakowskiego kolegium. Na początku lat dwudziestych sądy 
ograniczyły w znacznym stopniu powierzanie spraw komisariatu sądowego, mimo m.in. 
zarządzeń prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie o powrocie do poprzedniej praktyki 
Podział spraw przydzielanych w ten sposób starały się regulować wewnętrznie izby nota
rialne. Między innymi, zgodnie z okólnikiem krakowskiej izby z 1921 roku: w sprawach 
spadkowych, należących do kompetencji notariuszy jako komisarzy sądowych, każdy 
z 6 urzędujących w Krakowie notariuszy otrzymał jedną sekcję do wyłącznego załatwiania 
przewidzianych w niej spraw. I tak, m.in. do sekcji pierwszej zaliczono sprawy osób zmar
łych między 1 a 5 dniem każdego miesiąca, do sekcji drugiej sprawy osób zmarłych między 
6 a 10 dniem miesiąca itd.

44 Obliczenia przeprowadzono w oparciu o dane z działalności Sądu Apelacyjnego w Krakowie 
w latach 1924-1926, S. Grzybowski, op.cit., s. 285-287.

Spowodowało to wezwanie notariuszy o dostarczenie izbie danych statystycznych, by na ich 
podstawie wystąpić z odpowiednim memoriałem, okólnik Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 28 lutego 
1922 r., 1. 270/22, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).

46 Okólnik Izby Notarialnej w Krakowie L. 709/21 z dnia 10 i 11 grudnia 1921 r., PN, 1922, nr 1, 
s. 53-54.

Cytowane dalej przepisy w tłumaczeniu T. Zajączkowskiego, Ustawy w sprawach sądownictwa 
niespornego obowiązujące na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 1925; ustawa wraz 
z obszernym komentarzem m.in. E. Domer, Das Reichgesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit vom 17 Mai 1898, Karlsruhe 1899.

Ponadto m.in. umowa zobowiązująca do przeniesienia własności lub obciążenia użytkowaniem 
istniejącego majątku lub jego części (§311 BGB), umowa przyszłych spadkobierców o ustawową część 
spadku lub o zachowek (§312 BGB).

1.3. Ziemie dawnego zaboru pruskiego

Notariusze na ziemiach dawnego zaboru pruskiego nie posiadali do końca 1933 roku 
własnego, wyłącznego zakresu działania. Wszystkie należące do nich czynności mogły być 
także wykonywane przez sądy. Czynności urzędowe, zgodnie z art. 84 pruskiej ustawy 
o sądownictwie niespornym z 1899 roku, podzielone zostały na polegające na udokumen
towaniu czynności prawnych oraz inne. Przepisy o dokumentach sądowych i notarialnych 
zamieszczone były w niemieckiej ustawie o sądownictwie niespornym z 1898 roku (roz
dział X)47.

Zgodnie z postanowieniami niemieckiego kodeksu cywilnego BGB forma dokumentu 
publicznego - sądowego lub notarialnego - wymagana była dla szeregu czynności, m.in. dla 
umów dziedziczenia, darowizny na wypadek śmierci (§ 2301 BGB), zrzeczenia się dziedzi
czenia i uchylenia zrzeczenia się dziedziczenia (§2348, 2351 BGB), umów, dotyczących 
rozporządzenia spadkiem lub udziałem w nim przez spadkobierców lub przyszłych spadko
bierców (§§ 2033, 2371 BGB). Podobnie określono wymóg co do formy w wypadku m.in. 
przysposobienia dziecka (§ 1748 BGB) oraz uznania dziecka nieślubnego (§ 1730 BGB). 
Obowiązek zachowania formy dokumentu publicznego sądowego lub notarialnego dotyczył 
także umów zobowiązujących do przeniesienia własności (§313 BGB) . Brak odpowied
niej formy mógł być jednak konwalidowany poprzez wpis do księgi wieczystej, łącznie



135

49z umową rzeczową . Trudno było mówić w tym wypadku o istnieniu tzw. przymusu nota
rialnego.

Na zlecenie sądu lub zarządcy masy upadłościowej notariusze mogli dokonywać opie
czętowania i zdjęcia pieczęci (art. 87 pruskiej ustawy o postępowaniu niespornym). Upraw
nieni byli do przyjmowania depozytów, obejmujących zarówno papiery wartościowe, 
kosztowności, jak też pieniądze (art. 96 pruskiej ustawy o sądownictwie niespornym z 1899 
roku). Tak samo, jak notariusze pozostałych dzielnic, sporządzali protesty wekslowe 
(art. 95 pruskiej ustawy o sądownictwie niespornym z 1899 roku).

W szeregu wypadkach ustawodawstwo niemieckie i pruskie przewidywało także ko
nieczność uwierzytelnienia podpisu na złożonym w zwykłej formie pisemnej oświadczeniu. 
Także w tym wypadku notariusze - podobnie jak w Małopolsce - dzielili swe uprawnienia 
z sądami (§ 126 ust. 1 BGB). Ponadto, zgodnie z przepisami niemieckiego kodeksu cywil
nego, publiczne uwierzytelnienie zastępowało sporządzanie sądowego lub notarialnego 
dokumentu, obejmującego dane oświadczenie (§ 129 BGB). Uwierzytelnienie podpisu 
mogło nastąpić jedynie wówczas, gdy został on złożony w obecności notariusza lub sądu 
(§ 183 ustawy Rzeszy o sądownictwie dobrej woli z 1898 roku). Publiczne uwierzytelnienie 
podpisów wymagane było m.in. w wypadku oświadczeń dotyczących przyjęcia lub odrzu
cenia spadku przez spadkobierców ustawowych (§§ 1945, 1955, 2198, 2199), zezwolenia 
na wpis do księgi gruntowej oraz innych oświadczeń lub wniosków wymaganych do złoże
nia wniosku o wpis, jego cofnięcie lub udzielenie w tej sprawie pełnomocnictwa, wynikają
ce z przepisów ustawy o księgach wieczystych .

Konsultacje wśród polskich notariuszy ze wszystkich dzielnic, prowadzone przez Zrze
szenie Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych, doprowadziły do zaakceptowania także przez 
rejentów dawnego zaboru pruskiego propozycji powierzenia notariuszom obowiązku wy
mierzania i pobierania opłat stemplowych .

Notariusze, na mocy obowiązującego wciąż rozporządzenia z 1901 roku obowiązani 
byli składać prezesom sądów okręgowych sprawozdania obejmujące wykaz sporządzanych 
w ciągu roku kalendarzowego czynności . Zgodnie z formularzem wykazu, do najważniej
szych czynności notariuszy zaliczone zostały umowy i jednostronne oświadczenia woli 
w sprawach określonych przepisami ustawodawstwa cywilnego, testamenty oraz umowy 
dziedzieczenia, wnioski o wpis lub o wykreślenie w sprawach gruntowych. Dokonywane 
przez notariuszy uwierzytelnienia dzielono na takie, w których projekt oświadczenia spo
rządził sam notariusz oraz sporządzane przez inne osoby. Osobne kategorie stanowiły do
browolne przetargi lub publiczne wydzierżawienia gruntów, pośrednictwo przy podziałach 
majątku, spisywanie zaręczeń zamiast przysięgi oraz protesty wekslowe oraz - osobno - 
pozostałe sprawy .

Przedstawiony wyżej przegląd niektórych czynności, wykonywanych przez notariuszy 
urzędujących w poszczególnych częściach kraju ma charakter wyłącznie przykładowy i nie 
obejmuje wielu czynności, do dokonania których upoważniały rejentów obowiązujące prze-

1,9 S. Breyer, Przeniesienie..., s. 15 i n.
T. Zajączkowski, Ustawy w sprawach sądownictwa niespornego..., s. 145.

51 Zjazd Wszechpolski..., s. 63-64, 79.
52 Okólnik Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 9 września 1921 r., 1. dz.lOa. 6243/21, cyt. za 

T. Zajączkowski, op.cit., s. 235.
5 Wzór wykazu czynności, załącznik do okólnika Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 9 września 

1921 r., op.cit.
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pisy. Pełne zestawienie, choć niewątpliwie bardzo interesujące, przekracza znacznie ramy 
badawcze wyznaczone niniejszej pracy.

2. KANCELARIE NOTARIALNE. ZAKRES TERYTORIALNY 
DZIAŁANIA NOTARIUSZY

Prowadzenie działalności przez notariuszy Drugiej Rzeczypospolitej odbywało się 
w ramach kancelarii notarialnych, nazywanych wówczas często biurami notarialnymi. Uru
chomienie kancelarii (biura) możliwe było jednak dopiero po spełnieniu ustawowo określo
nych wymagań, różniących się w poszczególnych dzielnicach, zarówno co do treści, formy 
oraz skutków ich niedotrzymania.

Zasady działania i organizacji wewnętrznej kancelarii notarialnych w okresie 1918— 
1933 także wykazywały zróżnicowanie dzielnicowe, choć rozumienie ich określenia jako po
mieszczenia lub pomieszczeń z odpowiednimi urządzeniami, w których notariusz mógł 
zatrudniać personel do wykonywania funkcji administracyjnych związanych z obsługą jego 
działalności zawodowej nie odbiegało od dzisiejszych definicji . Sprawami prowadzenia 
kancelarii notarialnych, zasadami ich organizacji, ustawy notarialne obowiązujące na tere
nie Drugiej Rzeczypospolitej w zasadzie nie interesowały się, poświęcając im niewiele 
miejsca.

Kancelarii notarialnych w ścisłym tego słowa znaczeniu niemal nie było w dawnym za
borze pruskim, gdzie wobec łączenia obowiązków notariusza z wykonywaniem zawodu 
adwokata także kancelarie były wspólne. Kancelarie prowadzone na wyłączne potrzeby 
zawodowe notariuszy istniały w dawnym zaborze austriackim i rosyjskim. Publicznoprawny 
charakter stanowiska notariusza w połączeniu z faktem zatrudniania przez niego pracowni
ków na podstawie umów cywilnoprawnych rodził problemy z określeniem statusu prawnego 
kancelarii notarialnych. Po próbach traktowania ich przez organy skarbowe i podatkowe 
jako zwykłych zakładów pracy, bądź zakładów pracy prowadzonych w sposób przemysło
wy, dzięki orzecznictwu sądów najwyższych utrwaliło się rozumienie ich jako specyficz
nych urzędów publicznych, zwłaszcza na terenach dawnych zaborów rosyjskiego i pruskie
go, gdzie notariusze byli urzędnikami państwowymi.

Uruchomienie kancelarii i rozpoczęcie działalności przez notariusza wymagało spełnie
nia określonych warunków, zróżnicowanych dzielnicowo. Między innymi, na większości 
terytorium państwa istniał obowiązek składania kaucji przez obejmujących urzędowanie 
notariuszy, choć poświęcone tym zagadnieniom przepisy rosyjskie i austriackie znacznie się 
różniły. Jednocześnie w skali całego kraju występowały pewne wspólne zasady, obejmujące 
m.in. obowiązek złożenia przez rejenta przysięgi przed rozpoczęciem działalności. Jednoli
cie w skali Polski notariusz mógł prowadzić tylko jedną kancelarię w miejscowości wyzna
czonej mu jako siedziba w akcie nominacji, jednak w praktyce zdarzały się wypadki naru
szania tej zasady. Podobnie, dokonywanie czynności notarialnych miało się odbywać poza 
wyjątkowymi, określonymi ustawowo wypadkami, w kancelarii notariusza. Obowiązek ten, 
tak jak obecnie rozumiano w kategoriach konieczności nadania właściwej rangi czynności,

54 R. Sztyk, Powstanie i likwidacja kancelarii notarialnych, „Rejent”, 1998, nr 5, s. 169. 
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przybierającej postać dokumentu urzędowego55 56 57. W związku z tym w miarę jednolicie zo
stały ustalone zasady określające czas, który codziennie musiał spędzić w kancelarii nota
riusz na terenach zaborów austriackiego i rosyjskiego.

A. Oleszko, op.cit., s. 160-161.
56 Opinia Zjazdu Wszechpolskiego notariuszy i pisarzy hipotecznych w Warszawie w 1923 r., Uchwały 

Zjazdu w przedmiocie przyszłego ustroju notariatu, PN, 1923, nr 5-6, s. 71.
57 Por. m.in. decyzje prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie przedłużenia terminu do 

otwarcia kancelarii przyszłemu prezesowi krakowskiej Izby, a następnie Rady Notarialnej, S. Steinowi 
w związku z czynną służbą wojskową w 1919 oraz 1920 r., AP II, sygn. R. Not. 473 (d. 84).

Rozporządzenie austriackiego Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 1878 r., 1. 10923 dla 
sądów wyższych krajowych z wyjątkiem sądów w Wiedniu, Grazu i Lwowie, L. Lipiński, Ustawa 
notaryalna z dn. 25 VII 1871 r. nr 75 Dz- p- p. wraz z odnośnymi ustawami, rozporządzeniami 
i orzeczeniami Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości i z dodaniem wzorów przełożona na język polski 
i odrobiona, s. 27.

Żaden z obowiązujących na ziemiach polskich systemów organizacji notariatu nie do
puszczał odstępowania kancelarii, mimo różnic dzielnicowych wszędzie pracę notariusza 
uważano za ściśle związaną z osobą, co wykluczało traktowanie kancelarii jako przedmiotu 
obrotu handlowego, bądź majątku wchodzącego w skład masy spadkowej. Odmienne roz-

2.1. Ziemie dawnego zaboru austriackiego

Na terenie województw południowych, gdzie obowiązywała austriacka ustawa notarial
na z 1871 roku, notariusz powinien zająć siedzibę urzędową w miejscu wyznaczonym 
i poza nim nie mieć stałego lokalu do prowadzenia działalności (§ 31). Ustawodawca prze
widział przy tym termin do uruchomienia kancelarii, wynoszący 3 miesiące od dnia dorę
czenia nominacji lub przeniesienia. Termin mógł być na prośbę notariusza przedłużony 
przez sąd apelacyjny (§ 18). Nieuruchomienie kancelarii w określonym terminie traktowane 
było z mocy prawa jak zrzeczenie się otrzymanego notariatu. Dotyczyło to także notariuszy, 
którzy uzyskali nominację w drodze przeniesienia . Zgodnie z utrzymanymi rozporządze
niami austriackiego ministra sprawiedliwości ów 3-miesięczny termin nie mógł być w żad
nym razie uznany za czas do namysłu co do przyjęcia nadanego notariatu, był jedynie ter
minem umożliwiającym dopełnienie wszystkich warunków formalnych co do objęcia posa
dy i otwarcia kancelarii .

O zrzeczeniu się stanowiska wobec nieuruchomienia w terminie kancelarii orzekał 
w I instancji, na podstawie informacji nadesłanej przez izbę notarialną, sąd apelacyjny 
właściwy terytorialnie dla izby, w której wyznaczono notariuszowi siedzibę, zaś w II in
stancji Sąd Najwyższy. Treść prawomocnego orzeczenia w tej mierze była przesyłana do 
wiadomości ministrowi sprawiedliwości (§ 18 ust. 2). Zrzeczenie się funkcji notariusza 
skutkowało bowiem dopiero z chwilą przyjęcia go przez szefa resortu sprawiedliwości
(§ 19 a).

W okresie od nominacji do otwarcia kancelarii notariusz obowiązany był złożyć kaucję 
i postarać się o zatwierdzenie przez izbę notarialną działającą w porozumieniu z prokurato
rem pieczęci, której miał używać (§ 13). Kaucja służyć miała do zaspokojenia roszczeń 
powstałych w związku z urzędowaniem notariusza (§25 ustawy z 1871 roku). Zgodnie 
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z orzecznictwem austriackiego Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości, które nie straciło 
w tym zakresie aktualności, notariusz ponosić miał z kaucji odpowiedzialność za prowa
dzenie interesów stron . Kaucja w czasie urzędowania notariusza mogła być także przed
miotem egzekucji o prywatne roszczenia wobec notariusza . Zgodnie z austriacką ustawą 
notarialną wysokość kaucji zależała od wielkości miejscowości, w której wyznaczono sie
dzibę notariuszowi (§ 22). Można było złożyć ją w gotówce lub papierach publicznych 
(§ 23). Nadzór nad kaucją oddany został izbom notarialnym, które miały je sprawdzać 
z prokuratorem państwa. Gdy kaucja odpowiadała ustawowym wymogom co do jej rodzaju 
i wysokości, izba wydawała notariuszowi potwierdzenie jej złożenia i zawiadamiała o tym 
właściwy sąd pierwszej instancji (§ 24). W razie zmniejszenia się kaucji w czasie urzędo
wania, izby notarialne (w porozumieniu z prokuratorem) obowiązane były do wyznaczenia 
terminu do ich uzupełnienia do wymaganej wysokości (§ 26). Po ustaniu urzędowania kau
cje zwracane były za zgodą izb, wydaną w porozumieniu z prokuratorem (§ 28). Wydanie 
decyzji możliwe było w tym wypadku po trzykrotnym bezskutecznym wezwaniu w drodze 
publicznego ogłoszenia wszystkich zgłaszających pretensje w związku z zakończonym 
urzędowaniem notariusza (§ 29).

Sprawa kaucji notarialnych była w okresie do wejścia w życie rozporządzenia z 1933 
roku, zawierającego prawo o notariacie, przedmiotem zainteresowania nie tylko małopol
skich izb notarialnych. Sekcja notarialna Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych 
w b. Królestwie Polskim, przygotowując ogólnopolski zjazd notariuszy, obradujący 
w Warszawie we wrześniu 1923 roku opowiedziała się jeszcze za koniecznością ich utrzy- 
maniaj lecz w niewielkiej wysokości i przy corocznym zwiększaniu w stosunku procento
wym . Notariusze biorący udział w Zjeździe wyrazili jednak opinię, że kaucje były zbędne, 
gdyż w każdym wypadku notariusz na mocy ogólnych zasad odpowiedzialności cywilnej 
mógł być do niej pociągnięty . Stanowisko uzasadniano tym, że wobec rozmiarów opłat 
pobieranych przez notariuszy na rzecz Skarbu Państwa wszelkie kaucje i tak ustalano 
w niewielkiej wysokości. Ściąganie, przechowywanie i rejestracja kaucji związane były 
przy tym, zdaniem zjazdu, ze zbyt dużymi kosztami dodatkowo stawiającymi pod znakiem 
zapytania ich przydatność i celowość. Problemy związane ze znikomą wartością kaucji 
widoczne były zwłaszcza na początku lat dwudziestych, wobec bardzo wysokiej inflacji. 
Zagadnienia kaucji w dawnym zaborze austriackim nie rodziły jednak problemów analo
gicznych do występujących w byłej dzielnicy rosyjskiej, gdzie notariuszy trzeba było szcze
gólnie dyscyplinować do ich uiszczania lub wyrównywania wysokości. Mimo niechętnego 
stosunku wobec kaucji izby notarialne ściśle wywiązywały się z obowiązków związanych 
z koniecznością ich kontrolowania i wzywania do uzupełnienia. Między innymi w 1932 
roku Izba w Przemyślu stwierdziła znaczny spadek wartości kaucji złożonych przez 32 
notariuszy i imiennie wezwała ich do złożenia nowych kaucji w terminie 3-miesięcznym .

Nowe prawo o notariacie zrezygnowało z wprowadzenia kaucji i upoważniło do ich 
zwrotu lub wykreślenia z ksiąg gruntowych na żądanie zainteresowanego, o ile w ciągu

59 Wyrok Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości w Wiedniu z dnia 30 sierpnia 1871 r., 1. 10415, 
L. Lipiński, op.cit., s. 32.

Wyrok Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości w Wiedniu z dnia 28 maja 1875 r., 1. 3832, ibidem.
61 Zjazd Wszechpolski..., s. 13.
62 Op.cit., s. 75.
63 Uchwała Izby Notarialnej w Przemyślu z dnia 5 listopada 1932 r.; Z izby notarialnej w Przemyślu, 

PN, 1932, nr 4, s. 541; por. także akta luźne Kaucje notarialne 1868-1934, 1916-1938 APII, 
sygn. R. Not. 79, 80 (nowe oznaczenie).
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6 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia nikt nie zgłosił do nich pretensji (art. 140 
rozporządzenia z 1933 roku). Nowo ukonstytuowane rady notarialne wezwały w związku 
z tym notariuszy do składania w tym celu podań wprost do nich, gdyż wszystkie kaucje 
zawinkulowane były wprost na rzecz poprzednich izb notarialnych .

Oprócz kaucji notariusz obowiązany był do uiszczenia tzw. taksy nominacyjnej (a także 
od przeniesienia, ustanowienia samoistnej substytucji) na podstawie obowiązującego do 
końca 1926 roku patentu cesarskiego z dnia 27 stycznia 1840 roku . Wysokość należnych 
z tego tytułu stawek opłat podwyższana była przez izby notarialne . Po 1 stycznia 1927 
roku, tj. po wejściu w życie nowej, ogólnopolskiej ustawy stemplowej z 1926 roku, która 
ów patent cesarski uchyliła, izby nie zaprzestały pobierania stawek, mimo braku podstawy 
prawnej oraz interwencji Ministerstwa Sprawiedliwości w 1929 roku . Traktowano je 
odtąd wyłącznie jako szczególne składki na rzecz samorządu zawodowego.

Dopiero po spełnieniu wyżej wymienionych warunków, nominat mógł ubiegać się o do
puszczenie go do przysięgi, składanej przed sądem apelacyjnym lub okręgowym (§§ 14- 
15). Po jej złożeniu uzyskiwał od sądu apelacyjnego dekret upoważniający go do 
rozpoczęcia urzędowania (§ 16).

Austriacka ustawa notarialna z 1871 roku nie zawierała przepisu nakazującego notariu
szom zamieszkiwania w miejscowości, w której prowadzili kancelarię. Upoważniała ich do 
wykonywania czynności na terenie całego okręgu sądu okręgowego, zabraniając jedynie 
utrzymywania kancelarii poza wyznaczoną siedzibą (§§ 8, 31) . Zwracano uwagę na nie
doskonałość określeń ustawowych i konieczność dostosowania ich do reguł, znanych 
z praktyki notarialnej na ziemiach dawnego zaboru pruskiego, zobowiązujących notariusza 
do rzeczywistego zamieszkiwania w miejscowości, w której wyznaczono mu siedzibę urzę
dową . Zdarzały się bowiem w Galicji sytuacje prowadzenia w praktyce dwóch kancelarii 
notarialnych przez tę samą osobę: jednej w miejscu wyznaczonym w akcie nominacji, dru
giej zaś we własnym mieszkaniu, w innej miejscowości niż siedziba urzędowa, zaś środki 
zaradcze podejmowane przez działające tu izby notarialne nie zawsze przynosiły oczekiwa
ne rezultaty . Austriacka ustawa zezwalała jednak na dokonywanie czynności w ramach 
tzw. roków notarialnych, odbywanych w miarę potrzeby poza obrębem wyznaczonej siedzi
by (§ 8 ust. 2).

Przepisy austriackie i analogiczne rosyjskie, określające zakres terytorialny działania 
ograniczony do obszaru jurysdykcji sądu okręgowego, uznawane były za relikt dawnych 
czasów, gdy celem ustawodawcy była jedynie chęć zapobieżenia konkurencji między nota-

M Por. okólnik Rady Notarialnej w Krakowie nr V/34,1. 1062/1084/1195/34, AP II, sygn. R. Not. 113.
65 Zbiór Ustaw Cesarskich nr 404.

Kolegium notarialne w Krakowie podwyższyło je m.in. 30 października 1921 r., 7 maja 1922 r., 
5 kwietnia 1925 r.; w Izbie lwowskiej m.in. 31 maja 1931 r., red., Z krakowskiego Kollegium notarialnego, 
PN, 1922, nr 1, s. 3—4; red., Z krakowskiego Kollegium notarialnego, PN, 1922, nr 2, s. 54. Zebranie 
krakowskiego Kollegium notarialnego, PN, 1925, nr 1-2, s. 185; Z Izby notarialnej we Lwowie, PN, 1931, 
nr 2, s. 239.

67 Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1929 r., 1IV 8010/29, AP II sygn. R. Not. 618 
(d' ’$•

§ 8 ustawy z 1871 r.: Działalność urzędowa notariusza rozciąga się na cały okręg sądu pierwszej 
instancji, dla którego jest zamianowany. W miarę potrzeby notariusz może być zobowiązany, aby 
periodycznie udawał się na sesję urzędową poza obręb swej siedziby.

69 W. Teleśnicki, Reforma notariatu, Not.-Hip., 1933, nr 17. s. 13.
70 Ibidem.
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riuszami71. Za rozwiązanie trafniejsze uznawano istniejące w dzielnicy zachodniej upoważ
nienie notariuszy do działania w całym okręgu sądu apelacyjnego.

W.L. Jaworski, Reforma notariatu, s. 82-83.
72 Okólnik Izby Notarialnej w Krakowie nr L. 34/22 z dnia 7 stycznia 1922 r., PN, 1922, nr 1, s. 62.
73 Ibidem.

Z Krakowskiego Kollegium notarialnego, PN, 1922, nr 1, s. 49.
Aktualne zadania notariatu małopolskiego, Not.-Hip., 1932, nr 28, s. 5.

76 Ibidem.
77 PN, 1922, nr 2, s. 90.
78 Z potrzeb notariatu, PN, 1924, nr 4, s. 64-65.
79 Ibidem.

Z potrzeb notariatu. Sprawy najpilniejsze. Kasy chorych, PN, 1924, nr 4, s. 97-98.
81 Ibidem.

Opinia lwowskiej Izby notarialnej o projekcie nowej ustawy notarialnej, PN, 1932, nr 1, s. 15.

Kancelarie podlegały okresowym lustracjom (rewizjom) przeprowadzanym przez dele
gatów izb notarialnych (§ 154 ust. 1 austriackiej ustawy notarialnej). Rewizji działalności 
mógł dokonać także osobiście, bądź za pośrednictwem odpowiedniego sędziego, prezes 
właściwego miejscowo sądu okręgowego, w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co 
do przestrzegania przez notariusza przepisów (§ 154 ust. 4). Izby notarialne, w ramach 
przysługujących im uprawnień nadzorczych, obligowały swych delegatów do badania po
prawności sporządzanych aktów nie tylko pod względem formalnym, ale także do kontro
lowania czy kancelaria w całości prowadzona jest prawidłowo . W ramach lustracji nakła
dano na nich również obowiązek szczegółowego sprawdzania kwalifikacji zatrudnianych 
w kancelariach kandydatów notarialnych, zaś cała lustracja miała być przeprowadzana jak 
najskrupulatniej, dla ogólnego dobra notariatu J. W krakowskiej Izbie Notarialnej próbo
wano wprowadzić instytucję stałych delegatów izby, o oznaczonym terenie działania i lu
strowania kancelarii, lecz do zrealizowania wniosku odrzuconego większością głosów udało 
się doprowadzić dopiero pod rządami jednolitego prawa o notariacie z 1933 roku .

Najszerszą i zarazem najgłośniejszą rewizję wszystkich kancelarii notarialnych w okrę
gu Sądu Apelacyjnego we Lwowie przeprowadzono w 1932 roku, gdy wyszły na jaw nad
użycia finansowe popełnione przez pracowników dwóch lwowskich kancelarii . Choć nie 
wykryto wówczas żadnych dodatkowych poważniejszych uchybień w działaniu pozostałych 
notariuszy, lwowska Izba Notarialna podała się w obliczu skandalu do dymisji .

Personel zatrudniany w kancelariach podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu w ogól
nych, powiatowych lub miejskich kasach chorych, o cz^m przypominano notariuszom wo
bec zdarzającego się niewywiązywania z obowiązku . Zasady określające jego zakres 
budziły jednak niezadowolenie, wobec praktyki nadmiernego i zbyt częstego - zdaniem 
notariuszy - podnoszenia wysokości składek przez zarządy kas chorych . Uważano, iż 
o objęciu przymusowym ubezpieczeniem powinien decydować tylko minister pracy i opieki 
społecznej . Problem nabrał znaczenia międzydzielnicowego, gdy kasy chorych na terenie 
dawnego zaboru rosyjskiego zaczęły żądać opłat i nakładać kary w razie ich nieuiszczenia 
także na świadków notarialnych . Działo się tak wobec uznawania świadków aktów nota
rialnych za pracowników kancelarii, choć ustawa rosyjska z 1866 roku wyraźnie zabraniała 
pracownikom spełniania roli świadków przy dokonywanych przez ich pracodawcę notariu
sza czynnościach . W Małopolsce skarżono się na działalność Zakładu Ubezpieczeń pra
cowników umysłowych, ściągającego z dużą skrupulatnością składki za personel kancela
ryjny, lecz odmawiającego ubezpieczania samych notariuszy .
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Znalezienie i utrzymanie lokalu na kancelarię obciążało zainteresowanego notariusza. 
W większości miejscowości południowej Polski mieściły się one z reguły w ich centrum, co 
ułatwiało zainteresowanym stronom dostęp do nich i pozostawało w związku z osiąganymi 
przez notariuszy dochodami. W 1922 roku we Lwowie pojawiła się po raz pierwszy kon
cepcja ulokowania wszystkich działających w mieście kancelarii w jednym budynku. Na 
dorocznym kolegium notarialnym zgłoszony został wniosek stworzenia spółki mieszkanio
wej, której celem byłby zakup mieszkań na potrzeby prowadzonej przez notariuszy działal
ności . Wybrana wówczas trzyosobowa komisja opracować miała bliżej wnioski w tej 
sprawie. Do realizacji koncepcji i wybudowania kamienicy w centrum miasta doszło już 
pod rządami nowego prawa o notariacie, w 1938 roku .

Podstawową grupę pracowników zatrudnianych w kancelariach w województwach po
łudniowych stanowili tzw. kandydaci notarialni, zatrudniano także personel kancelaryjny, 
którego liczebność zależała od potrzeb i dochodowości danego notariatu.

2.2. Ziemie dawnego zaboru pruskiego

W okręgach działania sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu, a także w górnoślą
skiej części okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, funkcje kancelarii notarialnej były 
w praktyce wtopione najczęściej w działalność kancelarii adwokackiej. Istniejącego stanu 
rzeczy w niczym nie zmieniały dostrzegane, zwłaszcza w pierwszym okresie powojennym 
w Poznaniu, próby rozdzielania obu biur i uruchamiania kancelarii notarialnych w innym 
miejscu i lokalu.

Art. 79 pruskiej ustawy o sądownictwie niespornym z 1899 roku wprowadzał, podobnie 
jak ustawa notarialna austriacka, zasadę wyznaczania siedziby urzędowej jednocześnie 
z aktem mianowania. W obrębie wskazanej siedziby notariusz powinien był otworzyć swą 
kancelarię. Ustawa wyraźnie zakazywała posiadania przez tę samą osobę kilku kancelarii. 
Pewnym uzupełnieniem zasad ustawy o sądownictwie niespornym były - wobec praktyki 
mianowania notariuszami adwokatów - przepisy regulujące wykonywanie zawodu adwo
kata. Adwokat, a zatem również notariusz będący adwokatem musiał, zgodnie z przepisami 
obowiązującej tu ordynacji adwokackiej, mieszkać w miejscu wyznaczonym mu jako sie
dziba, a zmiana miejsca zamieszkania możliwa była dopiero po upływie 3-miesięcznego 
terminu od zawiadomienia odpowiedniego sądu o takim zamiarze .

Oznaczało to konieczność uruchomienia przynajmniej kancelarii adwokackiej w miejscu 
stałego zamieszkania. Względy ekonomiczne skłaniały do łączenia obu kancelarii - adwo
kackiej i notarialnej w jednym lokalu, z wykorzystaniem tego samego personelu, 
a zdarzające się niekiedy - jak wspomniano - próby ich rozdzielenia nie były częste i nie 
miały znaczenia praktycznego. Notariusze na terenie dawnego zaboru pruskiego uprawnieni 
byli za to do działania w obrębie jurysdykcyjnym sądu apelacyjnego, a nie tylko okręgowe
go, jak w pozostałych dzielnicach. Na Śląsku okręg urzędowy obejmował całą górnośląską 
część okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach .

83 Z Lwowskiego Kollegium notarialnego, PN, 1922, nr 2, s. 57.
84 Por. rozdział XIII.
85 §§ 3, 18 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r., Dz. U. RP nr 78, poz. 755.
86 Art. 80 pruskiej ustawy o sądownictwie niespornym w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1922 r.
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Przed rozpoczęciem działalności urzędowej, notariusz musiał złożyć przysięgę przed 
właściwym organem. Początkowo, w okresie przejściowym, notariusze z tych terenów skła
dali ja^ przed ministrem byłej dzielnicy pruskiej lub wydelegowanym przez niego urzędni
kiem . W tym czasie notariusze niewładający językiem polskim mogli złożyć ją w języku 
niemieckim, zgodnie z tekstem roty ogłoszonym przez ministra dzielnicy . Pozostali skła
dali ją według tekstu ustalonego jednolicie w 1919 roku dla całego kraju, dla ministrów, 
urzędników i sędziów . Ta sama rota obowiązywała także w następnych latach na podsta
wie rozporządzenia o zmianie przepisów o notariacie z dnia 8 października 1921 roku. 
Tekst roty dla górnośląskiej części województwa śląskiego - równobrzmi^cy z wyżej wy
mienioną- ustalony został rozporządzeniem z dnia 16 czerwca 1922 roku . Obydwa wy
mienione rozporządzenia jednolicie określały organ uprawniony do przyjęcia przysięgi. Był 
nim prezes sądu okręgowego, w którego okręgu wyznaczono siedzibę notariuszowi lub 
przed wyznaczonym przez niego sędzią tego sądu. W obu częściach dawnego zaboru pru
skiego przed rozpoczęciem czynności urzędowych notariusz musiał przedłożyć prezesowi 
sądu okręgowego wzór swego podpisu. Istotną różnicą w porównaniu z innymi częściami 
kraju był brak obowiązku wnoszenia i składania przez tutejszych notariuszy kaucji, którego 
spełnienie było konieczne na pozostałych terenach do uruchomienia kancelarii .

W kancelariach na tych terenach zatrudniano z reguły kilka osób, w tym obok kierowni
ka w kancelariach większych także kilku sekretarzy (pracowników konceptowych) . Wy
konywali oni zarówno czynności zlecone przez ich pracodawcę jako adwokata oraz notariu
sza. Zakres działań podejmowanych w kancelarii był zatem znacznie szerszy niż w innych 
dzielnicach, z uwagi na ich dwoisty charakter J.

Specyfika łącznego wykonywania obowiązków adwokackich i notarialnych miała wpływ 
także na problemy z określeniem charakteru prawnego kancelarii. Także i w tym wypadku 
uważano, że kancelaria ma charakter urzędu publicznego, co wynikało z określenia notariu
sza jako urzędnika państwowego . Podobnie zatem jak w województwach centralnych 
i wschodnich jej pracownicy nie podlegali ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia i od wy
padków przy pracy .

Pod koniec prac Komisji Kodyfikacyjnej nad projektem nowego prawa o notariacie, 
pracownicy kancelarii z tych terenów, dotychczas nieprzejawiający większej aktywności 
w ogólnopolskich inicjatywach, zaczęli występować szerzej w obronie swych interesów. 
Związek Pracowników Adwokatury i Notariatu na Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej 
rozpoczął przy współpracy ze Zrzeszeniem Notariuszów i Pisarzy Notarialnych publikowa-

87 Art. 3 rozporządzenia z dnia 11 października 1919 r.
List okólny L. 135 z dnia 5 sierpnia 1920 r. w przedmiocie roty przysięgi notariuszy, T. Stark, 

J. Zagórowski, Zbiór rozporządzeń i okólników Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej z 1920 r. mających 
zasadnicze znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości, Poznań 1921, s. 260.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1919 r. w przedmiocie nowego tekstu roty dla 
ministrów, urzędników i sędziów, Dz. U. nr 89, poz. 486.

90 Dz. U. RP nr 46, poz. 390.
Por. H. Obemeck, Das Notariatsrecht des deutschen Länder insbesondere Preußens einschließlich 

des Kosten-, Stempel- und Steuerwesens, Berlin 1925, s. 16.
92 Zastępstwo notariusza. W obronie pracowników notarialnych Ziem Zachodnich, Not.-Hip., 1932, 

nr 1, s. 5.
Z.P., Notariat i pracownicy notarialni na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej, Not.-Hip., 1932, 

nr 10, s. 7.
94 Wyrok NTA zdnia 3 września 1930 r„ 1. rej. 4828/28, Czas. Adw. Pol. DWZ, 1931, nr 1-2, s. 23.
95 Ibidem.
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nie apeli i odezw do władz o respektowanie^raw nabytych tej grupy zawodowej oraz wzy
wających członków związku do ich obrony* . Na wypadek, gdyby nie przyznano im praw 
w notariacie, proponowali m.in. jako rekompensatę, wynikającą z wykonywanych przez 
nich także funkcji sekretarzy adwokackich, przyznanie prawa praktyki obrońców sądowych 
zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych .

2.3. Ziemie dawnego zaboru rosyjskiego

Podobnie jak na pozostałych terenach państwa, rozpoczęcie urzędowania przez notariu
szy dawnego zaboru rosyjskiego możliwe było po spełnieniu przez mianowaną osobę wy
mogów formalnych, określonych notarialną ustawą rosyjską z 1866 roku Objęcie urzędo
wania i będące jego wyrazem uruchomienie kancelarii notarialnej możliwe było dopiero po 
złożeniu przysięgi przed właściwym miejscowo sądem okręgowym (art. 16 rosyjskiej usta
wy notarialnej).

Do przysięgi mogła zostać dopuszczona osoba, która złożyła kaucję notarialną. Złożenie 
kaucji, w świetle przepisów ustawy stanowiło warunek niezbędny do dopuszczenia do wy
konywania zawodu. Rozbudowane przepisy o obowiązku jej uiszczania, zawarte w ustawie 
z 1866 roku, uzupełniane były w pierwszych latach istnienia Drugiej Rzeczypospolitej 
okólnikami ministerialnymi.

Wysokość kaucji, zgodnie z art. 8 ustawy notarialnej rosyjskiej, ustalał przy uwzględ
nieniu miejscowych warunków minister sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem spraw 
wewnętrznych. Kaucja ta ulegała sukcesywnemu powiększaniu o część pobieranych przez 
notariuszy opłat (art. 9 rosyjskiej ustawy notarialnej). Zasada ta dotyczyła wszystkich nota
riuszy, których roczny dochód z tytułu pobieranych opłat za czynności przekroczył określo
ną wysokość, zwiększaniu kaucji do maksymalnej określanej przepisami ustawy wysokości 
służyła 1/3 część osiągniętej nadwyżki . Od obowiązku składania kaucji zwolnione były 
osoby czasowo delegowane do pełnienia obowiązków notariusza oraz sędziowie pokoju 
sprawujący urząd notariusza (art. art. 10, 223 rosyjskiej ustawy notarialnej). Analogicznie 
do rozwiązań zawartych w ustawie austriackiej, mającej podobną genezę w modelu francu
skim notariatu, kaucja służyć miała zabezpieczeniu roszczeń powstałych w związku z uchy
bieniami w działalności notariusza (art. 8 rosyjskiej ustawy notarialnej). W razie zużycia 
części lub całości kaucji, na ich zaspokojenie sąd okręgowy mógł zawiesić notariusza 
w urzędowaniu do czasu jej uzupełnienia lub złożenia nowej (art. 11 rosyjskiej ustawy 
notarialnej). W razie niewykonania decyzji sądu w terminie 6 miesięcy notariusz tracił 
urząd. W wypadku śmierci notariusza lub zwolnienia jego stanowiska z innej przyczyny na 
żądanie spadkobierców lub ustępującego notariusza kaucja ulegała zwrotowi, o ile w ciągu

96 M.in. apel Związku Pracowników Adwokatury i Notariatu na Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej 
w Poznaniu z grudnia 1931 r., Not.-Hip., 1932, nr 1, s. 5; red., Jeszcze o zastępstwie na terenie Ziem 
Zachodnich, Not.-Hip., 1932, nr 5-6, s. 10.

97 Uchwała Zjazdu Delegatów Związku Pracowników Adwokackich i Notarialnych z dnia 
25 października 1931 r., red.. Postulaty pracowników Zachodniej Polski, Not.-Hip., 1932, nr 26, s. 5.

” Zgodnie z pierwotnym brzmieniem art. 210 ustawy z 1866 r. w wersji dla dawnego Królestwa 
Polskiego na podwyższenie kaucji do maksymalnej wysokości 15 000 rubli w miastach gubemialnych 
i 10 000 w miastach pozostałych służyła 1/3 nadwyżki ponad dochód roczny powyżej 2 400 rubli 
w miastach gubemialnych i 1 200 w pozostałych.
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6 miesięcy od dokonania publicznego wezwania do zgłaszania ewentualnych roszczeń nikt 
się nie zgłosił lub roszczenia zostały zaspokojone (art. 224 rosyjskiej ustawy notarialnej).

W pierwszym okresie działania notariatu na podstawie przepisów wydanych przez Tym
czasową Radę Stanu utrzymane zostały kaucje w dotychczasowej wysokości . Jednocze
śnie zwolniono z obowiązku ponownego składania kaucji notariuszy urzędujących 
w czasach zaborczych oraz tych, co do których nie było wątpliwości, że kaucję złożyli. 
Nowo mianowanym wyznaczono termin 2-miesięczny do jej złożenia od chwili zażądania 
tego przez właściwe władze u . Ministerstwo Sprawiedliwości podkreślało obowiązywanie 
dotychczasowych przepisów dotyczących kaucji, w^tym art. 210 ustawy z 1866 roku, który 
określał zasady obowiązkowego jej podwyższania . Podkreślano przy tym, iż obowiązek 
dotyczy wszystkich mianowanych, bez względu na to kto dokonał nominacji Zezwolono 
na wnoszenie kaucji w papierach krótkoterminowej pożyczki państwowej z 1918 roku 
Pośrednictwo przy rejestrowaniu kaucji notarialnych wywiezionych w czasie wojny przez 
władze rosyjskie zaproponowało w^tj/m czasie Ministerstwu Sprawiedliwości Zrzeszenie 
Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych

Z egzekwowaniem przepisów o składaniu kaucji i uzupełnianiu jej wysokości były jed
nak problemy. W 1920 roku Ministerstwo Sprawiedliwości^roziło opieszałym notariu
szom, którzy nie uzupełnili kaucji, usunięciem z urzędu . Wobec zdarzających się 
w praktyce wątpliwości co do terminu w jakim należało ją składać, minister sprawiedliwo
ści zobowiązał prezesów sądów okręgowych na terenie dawnego zaboru rosyjskiego do 
każdorazowego ścisłego oznaczania wysokości kaucji i zawiadamiania ojej złożeniu mini
sterstwa . Jednocześnie dla zdyscyplinowania opieszałych notariuszy i ewentualnego 
wyciągnięcia wobec nich konsekwencji służbowych zażądano od prezesów s^dów okręgo
wych wykazu osób zalegających z uzupełnieniem kaucji w części lub całości

Mimo wynikających z treści okólników ministerialnych problemów, notariusze dawnego 
zaboru rosyjskiego nie mieli początkowo większych zastrzeżeń co do zasady składania 
kaucji. Jak już wspomniano, sekcja notarialna Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecz
nych b. Królestwa Polskiego, opracowując na potrzeby organizowanego przez Zrzeszenie 
zjazdu notariuszy w Warszawie w 1923 roku kwestionariusz Komisji Kodyfikacyjnej, opo
wiedziała się za utrzymaniem bez większych zmian dotychczasowych reguł. Kaucje okre-

99 Dla notariuszy przy kancelarii hipotecznej sądu okręgowego w Warszawie 6 000 rubli, przy 
pozostałych sądach okręgowych 3 000 rubli, przy kancelariach hipotecznych sądów pokoju w Warszawie 
i Lodzi 3 000 rubli, przy pozostałych 1 500 rubli, Okólnik Ministra Sprawiedliwości nr 69 z dnia 
22 grudnia 1917 r., Dz. Urz. Dep. Spraw. 1917/18, nr 8.

Okólnik Ministra Sprawiedliwości nr 125 z dnia 5 grudnia 1918 r., Dz. Urz. Dep. Spraw. 1918, 
nr 13.

Wątpliwości dotyczyły urzędników mianowanych zarządzeniem Marszalka Koronnego z dnia 
16 sierpnia 1917 r., ibidem.

103 Ibidem.
M. Kurman, Zrzeszenie Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych w b. Królestwie Polskim. 

Zpierwszego dziesięciolecia istnienia, PN, 1925, nr 1-2, s. 118.
105 Okólnik Ministra Sprawiedliwości nr 283 z dnia 30 czerwca 1920 r., Dz. Urz. Min. Spraw, nr 5-6, 

s. 114.
106 Ibidem.
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siane w niewielkiej wysokości miały być, zgodnie z opinią sekcji, uzupełniane corocznie 
w stosunku procentowym .

Dopiero po złożeniu kaucji oraz przysięgi służbowej notariusz mógł rozpocząć urzędo
wanie we własnej kancelarii. Termin jej uruchomienia limitowany był, jak wyżej wspo
mniano, terminem wyznaczonym przez prezesa sądu okręgowego do dokonania powyż
szych czynności, nie był natomiast określony w samej ustawie, jak miało to miejsce na 
ziemiach dawnego zaboru austriackiego.

Rosyjska ustawa upoważniała notariuszy do wykonywania swych czynności tylko w ob
rębie sądu, do którego składu należeli, pozbawiając mocy prawnej akty sporządzone przez 
nich w innym okręgu (art. 21). W warunkach Drugiej Rzeczypospolitej oznaczało to prawo 
działania w granicach sądu okręgowego, na którego obszarze znajdowała się kancelaria. 
Jednocześnie, wobec podziału na notariuszy urzędujących przy wydziałach hipotecznych 
sądów okręgowych i sądów pokoju, a następnie grodzkich, istniało rozgraniczenie czynno
ści hipotecznych i czysto notarialnych (pozahipotecznych). Podział ten nie miał jednak 
wpływu na zasięg działania notariuszy, co podkreślił Sąd Najwyższy w 1931 roku, powo
łując się na zasady ustalone jeszcze w orzecznictwie Senatu petersburskiego . Notariusz 
spełniający obowiązki przy sądzie pokoju, a następnie grodzkim, był w związku z tym 
upoważniony do działania na całym terenie sądu okręgowego, w obrębie którego miał sie
dzibę: terytorialna właściwość wydziału hipotecznego sądu pokoju nie miała zatem wpływu 
na terytorialną właściwość notariusza. Jednocześnie Sąd Najwyższy ustalił na posiedzeniu 
połączonych izb cywilnych zasadę, że notariusz przekraczał swe kompetencje, jeśli spisy
wał akt poza obrębem sądu okręgowego, w którego granicach miał swą siedzibę, nawet jeśli 
czynił to w dobrach, których księga hipoteczna znajdowała się w archiwum hipotecznym 
właściwego sądu, a sam akt dotyczył tychże dóbr .

Część notariuszy działających na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego - urzędujących 
przy sądowych wydziałach hipotecznych - pozbawiona była z mocy prawa możliwości 
swobodnego wyboru lokalu kancelarii. Utrzymane w mocy przepisy prawa hipotecznego 
nakładały na nich obowiązek sporządzania aktów w księgach wieczystych jedynie w kan
celarii hipotecznej. Zajmowanie lokalu kancelaryjnego w gmachu hipoteki uważane było 
także w orzecznictwie sądowym za obowiązek notariusza, ściśle związany z jego stanowi
skiem służbowym . Ostatecznie prowadziło to do wniosku, iż tytuł do zajmowania lokalu 
nie miał charakteru prywatnoprawnego, umownego, a Skarb Państwa reprezentowany przez 
prezesa sądu okręgowego, przy którym znajduje się wydział hipoteczny, nie mógł zawrzeć 
z notariuszem umowy najmu lub innej o podobnym charakterze. Notariusz, będący na tych 
terenach urzędnikiem państwowym, nie mógł być w związku z tym obciążany kosztami 
czynszu, jako że obowiązek taki nie ciążył na żadnym z urzędników państwowych wyko
nujących funkcje publicznoprawne . Kancelaria notarialna, jak już wspomniano, uznawa
na była przez Sąd Najwyższy za urząd publiczny, powołany z mocy ustawy dla potrzeb 
publicznych, a więc nieukierunkowanych na osiągnięcie zysku 1 . Orzeczenie to mieściło 
się w stałej linii judykatury, sprzeciwiającej się uznawaniu kancelarii notarialnych za zakład * 111 

Zjazd Wszechpolski..., s. 13.
109 Wyrok SN, I. N. 39/31, PN, 1931, nr 4, s. 5.
110 Ibidem.
111 Wyrok sądu okręgowego w Warszawie, sygn. N. 1248/1922, Wydział 1 Cywilny, PN, 1923, nr 3-4, 

s. 55-56.
Ibidem-, por. także zmianę orzecznictwa w tym zakresie rozdział IV pkt 1.1.

113 Wyrok SN z dnia 29 października 1929 r., Zbiór Orzeczeń Izby II 1929, nr 5.
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pracy prowadzony w sposób przemysłowy w rozumieniu ustawy o zabezpieczeniu na wypa
dek bezrobocia . W konsekwencji do pracowników kancelarii nie miały zastosowania 
także przepisy o czasie pracy w przemyśle i handlu . Z te^o samego powodu nie podlegali 
oni obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków przy pracy .

Także przenoszenie się notariuszy, np. w ramach zamiany zajmowanych przez nich kan
celarii, było do pewnego stopnia ograniczone. W Warszawie, aby takie przeniesienie kan
celarii ulokowanych w gmachu stołecznej hipoteki przy ul. Kapucyńskiej było możliwe, 
konieczne było uzyskanie zgody zarządu Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecz
nych114 * 116 117 118 * 120 121 * 123.

114 Wyrok NTA z dnia 11 marca 1930 r., Zbiór Wyroków 1930, nr 215/7; wyrok NTA z dnia 27 maja 
1932 r., 1. rej. 4790/30, Not.-Hip., 1932, nr 16, s.14; wyrok SN z dnia 27 listopada 1931 r., Not.-Hip., 
1932 nr 14-15, s. 21.

15 Wyrok SN, sygn. I. C. 2449/31, Not.-Hip., 1932, nr 14-15, s. 21.
116 Wyrok NTA z dnia 27 maja 1932 r„ 1. rej. 4790/30, Not.-Hip., 1932, nr 16, s. 14.
11 M. Kurman, op.cit., s. 115.
118 Uchwała połączonych izb cywilnych SN, sygn. 1. N. 39/31, Not.-Hip., 1931, nr 4, s. 3-4.

Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę pracowników 
umysłowych, Dz. U. RP nr 35, poz. 325.

120 M. Kurman, op.cit., s. 115-116.
121 Ibidem.

Por. m.in. protokół posiedzenia Zarządu Kieleckiego Oddziału Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy 
Hipotecznych z dnia 18 października 1924 r., na którym szczegółowo rozważano kwestie przechodzenia 
pracowników do pracy w innej kancelarii w tej samej miejscowości, AP II, sygn. R. Not. 233 (d. 190).

123 Ibidem.

Art. 37 ustawy notarialnej nakładał obowiązek wykonywania czynności w zasadzie tylko 
w kancelarii notarialnej, zobowiązując notariusza do codziennego w niej przebywania przez 
określoną liczbę godzin. Tylko niektóre czynności wymagały z natury swej dla ich wykona
nia udania się poza kancelarię: m.in. doręczanie wezwań, protesty weksli. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy uczestnik aktu z ważnej przyczyny nie mógł przybyć do kancelarii osobi
ście, notariusz także był uprawniony do dokonywania czynności poza swą kancelarią. Wy
jątkowość możliwości sporządzania aktów poza kancelarią podkreślało orzecznictwo Sądu 
Najwyższego .

Pracownicy zatrudniani byli w kancelariach na podstawie cywilnoprawnych umów 
o pracę, których szczegóły normowało od 1928 roku rozporządzenie prezydenta . Do 
pewnego stopnia, zwłaszcza w pierwszych latach istnienia Drugiej Rzeczypospolitej, naj
ważniejsze kwestie zawierania i rozwiązywania umów z pracownikami notariatu i hipoteki 
określiło Zrzeszenie Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych. Zgodnie z zalecanymi zasadami, 
wypowiedzenie umowy o pracę przez którąkolwiek ze stron powinno nastąpić z terminem 
co najmniej miesięcznym, a notariusz przyjmujący pracownika do prac^ powinien spraw
dzić u poprzedniego pracodawcy, czy termin ten został zachowany . Wszelkie spory 
między notariuszami, wynikłe na tle zatrudniania pracowników miały być kierowane do 
arbitrażu zarządu Zrzeszenia 2 . Zasad tych przestrzegały także terenowe oddziały Zrzesze
nia . Mimo to, spory między notariuszami na tle zatrudniania pracowników zdarzały się 
nadal. Choć Zrzeszenie uznawało takie praktyki za niedopuszczalne i sprzeczne z prawem 
to w niektórych miejscowościach starano się uzależnić możliwość zmiany pracodawcy od 
zgody poprzedniego 2 .

Problemy gospodarcze na początku lat dwudziestych przyniosły spadek dochodów osią
ganych przez notariuszy, co miało duży wpływ na sytuację zatrudnionych w kancelariach 
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pracowników. Szczególnie dotkliwie odczuwali to nie tylko notariusze dawnej dzielnicy 
rosyjskiej, lecz także austriackiej, gdzie - zwłaszcza na prowincji - dochody pozwalały 
w niektórych wypadkach tylko na pokrycie kosztów utrzymania biura notarialnego . Na
rzekano na spadek liczby czynności dochodowych na rzecz kosztownych w wykonaniu, lecz 
niemal nieprzynoszących zysków spraw protestowych . Zauważyć należy, iż tego rodzaju 
alarmujące doniesienia ukazywały się w związku z planowanym wprowadzeniem podatku 
specjalnego od niektórych dochodów, obejmującego notariuszy, pisarzy hipotecznych 
i komorników sądowych. Choć podatek miał dotyczyć notariuszy w całym kraju, najwięk
szą aktywność w zwalczaniu projektu wykazali notariusze, pisarze hipoteczni i pracownicy 
ich kancelarii w dawnym zaborze rosyjskim.

Próbowano zapobiec wprowadzeniu nowych zasad podatkowych, podejmując inicjaty
wę dobrowolnego opodatkowania na rzecz bezrobotnych . W obronie małych, prowincjo
nalnych kancelarii proponowano zwolnienie od opodatkowania pewnego minimum docho
dów . Inną formą nacisku stała się groźba koniecznej, zdaniem notariuszy, redukcji płac 
albo redukcji zatrudnianego w kancelariach personelu 2 . Zapowiedź ta wywołała duże 
poruszenie i propozycję, by ewentualne redukcje płac przeprowadzić po porozumieniu ze 
Zrzeszeniem Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych oraz Związkiem Pracowników Notariatu 
i Hipoteki124 * * 127 * 129 130 131 *. Apelowano o wybranie mniejszego zła: obniżenia płac zamiast zmniejszania 
personelu zatrudnianego w kancelariach J . Zaproponowano także konkretne zasady obni
żania wynagrodzeń, chroniące osoby zarabiające poniżej ustalonego minimum (300 złotych 
dla osób samotnych, 500 złotych dla osób utrzymujących rodziny). Płace wyższe mogłyby 
być redukowane na zasadzie progresji, z tym, że zapowiedź obniżenia płacy musiałaby 
zostać zgłoszona każdemu pracownikowi indywidualnie na 3 miesiące wcześniej . Zasad 
tych jednak nie przestrzegano w praktyce, czego dowodzi sytuacja w jednej z warszawskich 
kancelarii, mieszczącej się w gmachu hipoteki. Wobec nieprzyjęcia przez pracowników 
proponowanej im zbiorowo ryczałtowej obniżki płac notariusz wypowiedział wszystkim 
umowy o pracę z terminem trzymiesięcznym, podczas którego zwolnieni pracownicy nie 
uzyskali żadnych deklaracji co do ich dalszego losu .

124 Red., Rozmowa z p. rej. Zygmuntem Hubnerem Prezesem Zarządu Głównego Zrzeszenia 
Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych, Not.-Hip., 1931, nr 3, s. 1-2; red., Notariat na przełomie. Rozmowa 
zp. rej. dr Stanisławem Steinem, Not.-Hip., 1931, nr5, s. 3.

W.N., Notariat wobec przesilenia, Not.-Hip., 1931, nr 1, s. 3-4.
Poświęcono temu pomysłowi m.in. nadzwyczajne walne zgromadzenia Zrzeszenia Notariuszy 

i Pisarzy Hipotecznych w dniu 25 października 1931 r., Nadzwyczajne walne zgromadzenie Zrzeszenia 
N. i P.H., Not.-Hip., 1931, nr 5, s. 9.

127 rE. Pietrasiewicz, W obronie małych kancelarii, Not.-Hip., 1932, nr 4, s. 9.
Wobec groźnej zapowiedzi, Not.-Hip., 1931, nr 3, s. 3. 
Wstępny artykuł redakcyjny, Not.-Hip., 1931, nr 3, s. 3.

130 Uchwała Zarządu Głównego Związku Pracowników Notariatu i Hipoteki z dnia 30 października 
1931 r., Not.-Hip., 1931, nr 5, s. 5.

131 Ibidem.
W gmachu hipoteki stołecznej, Not.-Hip., 1931, nr 8, s. 5.

Innym praktycznym zagadnieniem, związanym z prawami pracowników kancelarii, była 
kwestia odszkodowania dla nich w razie zlikwidowania kancelarii, spowodowanego zarzą
dzonym przez ministra sprawiedliwości zwinięciem notariatu. Przepisy rozporządzenia 
o umowie o pracę z 1928 roku interpretowano w tym wypadku w ten sposób, że zarządzenie 
ministra traktowano jako wypadek siły wyższej, uprawniający do pisemnego wypowiedze
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nia umów o pracę w ciągu miesiąca bez obowiązku odszkodowawczego133 * 135. W razie nie
spełnienia tego warunku, umowę uważano za nadal istniejącą i możliwą do rozwiązania 
tylko za trzymiesięcznym płatnym wypowiedzeniem. Była to jednak interpretacja mająca na 
celu skłonienie notariuszy do zabezpieczenia losu pracowników, oparta na przesłankach 
moralnych. Podobnie, nie było skutecznych instrumentów prawnych chroniących interesy 
pracowników zmarłego notariusza, którzy nie zostali zatrudnieni ^rzez nowo mianowanego, 
nawet w sytuacji gdy otwierał on kancelarię w tym samym lokalu . Pracownicy kancelarii 
z terenów dawnego zaboru rosyjskiego w końcowym etapie prac Komisji Kodyfikacyjnej 
nad projektem ustawy notarialnej przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję dla obrony swych 
dotychczasowych praw w zakresie zastępowania notariuszy, łącząc swe wysiłki z analo
gicznymi wystąpieniami pracowników kancelarii z dawnego zaboru pruskiego.

133 Red., Zwinięcie rejentury a prawa pracowników, Not.-Hip., 1931, nr 8, s. 10.
Usiłowano uzasadnić w takich wypadkach istnienie obowiązku rozliczenia wszelkich należności 

z tytułu umowy o pracę po stronie spadkobierców rejenta, Prawo do odszkodowania w razie śmierci 
rejenta, Not.-Hip., 1933, nr 14, s. 13.

135 S. Muczkowski, op.cit., s. 575-576.

3. WYNAGRODZENIE NOTARIUSZY.
PROBLEM DOCHODOWOŚCI NOTARIATU

Zagadnienia dochodowości notariatu wzbudzały duże emocje i były przedmiotem zain
teresowania nie tylko samych notariuszy, lecz także przedstawicieli innych zawodów praw
niczych w całym okresie do wybuchu II wojny światowej. Zwracano na nie szczególną 
uwagę również w czasie obowiązywania ustawodawstwa pozaborczego. Przedmiotem za
interesowania były wówczas problemy dostosowania stawek do zmieniających się warun
ków, związanych początkowo zwłaszcza z kłopotami finansowymi państwa i rosnącą infla
cją. Apelowano o ujednolicenie ustawodawstwa regulującego wynagrodzenie notariuszy, 
dostrzegając w takiej działalności ustawodawcy dobry początek na drodze do unifikacji 
całego notariatu. Sprawa wynagrodzenia za czynności stanowiła także przedmiot dużego 
zainteresowania działających w Małopolsce izb notarialnych. Lata dwudzieste, wobec sporu 
małopolskich notariuszy i adwokatów na tle prób wprowadzenia tzw. przymusu notarialne
go zwróciły uwagę na notariat jako instytucję przynoszącą wyjątkowo wysokie dochody 
w porównaniu z innymi profesjami prawniczymi.

Mimo zróżnicowanego stanu prawnego w poszczególnych dzielnicach kraju, charakter 
prawny wynagrodzenia notariusza za wykonywane czynności interpretowany był w zbliżony 
sposób. Zarówno notariusze - urzędnicy państwowi w dawnym zaborze rosyjskim i pru
skim, jak i uważani za urzędników publicznych notariusze dawnego zaboru austriackiego 
nie pobierali pensji ze Skarbu Państwa. Utrzymywali się z opłat i należności uiszczanych 
przez strony za dokonywane czynności. Państwo, ustalając w drodze ustawy wysokość 
stawek opłat notarialnych, działało zarówno w interesie notariuszy, broniąc ich przed do
wolnością ocen ważności sporządzanych aktów, jak też w interesie stron 
sposób przed nadmiernymi żądaniami finansowymi ze strony notariuszy

i, chronionych w ten
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W piśmiennictwie okresu międzywojennego podkreślano wyraźnie publicznoprawny 
charakter wynagrodzenia notariusza za wykonywane przez niego czynności, wynikający 
z istnienia stawek opłat notarialnych i zakazu umownego określania jego wysokości, wystę
pującego w większości ustawodawstw . Ponadto, obowiązek zapłaty notariuszowi istniał 
z mocy samego prawa, bez potrzeby dokonywania w tej mierze dodatkowych czynności. 
Charakteru wynagrodzenia nie zmieniały nawet sytuacje, w których, na zasadzie wyjątku od 
reguły, ustawodawca zezwalał na zawarcie stosownej umowy między notariuszem 
a stroną . Wyjątkowo zdarzały się opinie uznające publicznoprawny charakter wynagro
dzenia tylko w wypadku opłat za czynności komisariatu sądowego na terenie Małopolski

Na terenie całego kraju utrzymano początkowo przepisy z czasów zaborów, nieznacznie 
zmieniając w miarę potrzeby zawarte w nich zasady i wysokość stawek. Ustawodawstwo 
wszystkich dzielnic przewidywało istnienie stałej taryfy opłat za poszczególne, wykonywa
ne przez notariuszy czynności. W niektórych jednak wypadkach dawały notariuszom prawo 
umownego określania należnego wynagrodzenia. Możliwość taką dopuszczały przepisy 
obowiązujące początkowo na terenie dawnej dzielnicy pruskiej. Zgodnie z § 26 pruskiej 
ordynacji o opłatach notariuszy z 1910 roku, w brzmieniu nadanym zmianami wprowadzo
nymi przez ustawodawstwo Drugiej Rzeczypospolitej, notariusz miał prawo umówić się co 
do wysokości opłat. Jeśli jednak w umowie przekroczył granice umiarkowania, wynagro
dzenie mogło zostać obniżone w drodze sporu sądowego do wysokości wynikającej z usta
wowych stawek opłat (§ 26, ust. 2). W związku z tą możliwością ustawa pruska zawierała 
rozbudowane przepisy, określające zasady sądowego określenia wysokości należnego wy
nagrodzenia. Spór sądowy wszczynany był na wniosek zobowiązanego do zapłaty lub nota
riusza (§ 25 ustawy o opłatach sądowych z 1910 roku). Notariusz mógł zostać także zobo
wiązany do wniesienia wniosku o sądowe ustalenie wysokości opłaty przez każdy z orga
nów nadzoru nad notariatem (§ 25 ust. 2). Wysokość należnego wynagrodzenia ustalał 
w wolnym od opłat postępowaniu sąd powiatowy, w którego okręgu notariusz miał siedzibę 
(§ 25 ust. 3). Uchwałę sądu powiatowego mogła zaczepić, w drodze zażalenia do sądu 
okręgowego każda ze stron, zaś jego orzeczenie podlegało dalszemu zaskarżeniu do Sądu 
Apelacyjnego w Poznaniu (dla sądów położonych w okręgach sądów apelacyjnych w Po
znaniu i Toruniu) lub Sądu Apelacyjnego w Katowicach, gdy chodziło o sprawy z terenu 
jego właściwości terytorialnej. Rozwiązanie zastosowane na ziemiach dawnego zaboru 
uznawano na trafne, jako chroniące najpełniej zarówno godność notariusza, jak też gwaran
cje strony . Warto zauważyć, że wprowadzono je już w czasach Drugiej Rzeczypospoli
tej, przepisami ustawy z dnia 24 marca 1923 roku w przedmiocie kosztów sądowych i opłat 
w województwie poznańskim i pomorskim

136 R. Giżowski, Prawny charakter wynagrodzenia notariusza za jego czynności zawodowe, PN, 1931, 
nr 1, s. 14-16.

137 Ibidem.
138 Opinia W. Dbalowskiego, sędziego Sądu Najwyższego, członka Komisji Kodyfikacyjnej, wyrażona 

podczas posiedzenia podkomisji notarialnej Komisji Kodyfikacyjnej w styczniu 1932 r., red., Dyskusja 
szczegółowa nad projektem ustawy notarialnej w Komisji Kodyfikacyjnej, Not.-Hip., 1932, nr 14-15, s. 4.

1 J. Glass, Taksa notarialna, PN, 1930, nr 1, s. 67.
140 Art. 3 ustawy, Dz. U. RP nr 43, poz. 292.
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Dalsze zmiany pruskiej ustawy o opłatach notariuszy wprowadzono na terenie dawnego 
zaboru pruskiego w 1927 roku . Utrzymano zasadę oznaczania opłat według wartości 
przedmiotu, wprowadzając nowe stawki . Jednocześnie ograniczono prawo swobodnego, 
umownego określania wynagrodzenia przez notariusza do wypadków określonych w usta
wie . Przepisy o wynagrodzeniu notariuszy milczały na temat instytucji tzw. prawa ubo
gich. Jej istnienie i zakres stosowania w wypadku czynności notarialnych wynikało z art. 83 
pruskiej ustawy o sądownictwie niespornym. Zawierał on m.in. odesłanie do odpowiednich 
przepisów ustawy Rzeszy o sądownictwie niespornym, określających zasady przyznawania 
zwolnienia od opłat. Notariusz zobowiązany był wówczas świadczyć swe usługi bezpłatnie 
i na ogólnych zasadach nie mógł ich odmówić bez podania ważnej przyczyny. O przyznaniu 
prawa ubogich decydował wprawdzie sam notariusz, jednak odmowa podlegała kontroli 
w trybie zażalenia rozpoznawanego w drodze nadzoru służbowego

Wysokość opłat na ziemiach centralnych i wschodnich starano się ustalić na nowo 
w 1924 roku. Przygotowany w związku z tym przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt 
ustawy o taksie notarialnej dla ziem dawnego zaboru rosyjskiego, przesłany został do za
opiniowania Zrzeszeniu Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych, gdzie spotkał się z ostrą kry
tyką . Polemizowano w nim z tezą, że notariusz, wykonujący osobiście nie tylko powie
rzone mu ustawowo czynności, lecz często zajmujący się osobiście całą pracą kancelaryjną, 
niemający prawa do emerytury, powinien zajmować co do wynagrodzenia pozycję nie wyż
szą niż urzędnicy, a nawet sędziowie. Wynagrodzenie, zapewniające godziwe dochody, 
było zdaniem autorów opracowania pożądane ze względów społecznych, choćby po to, by 
ewentualnie było z czego naprawić szkodę. W konkluzji uznano wręcz szkodliwość taksy 
notarialnej i uznano za korzystniejsze rozwiązanie ustalanie wynagrodzenia na zasadach 
znanych z adwokatury . Ostatecznie Zrzeszenie opracowało również własny projekt, 
żaden z nich nie został jednak skierowany do Sejmu, a w 1924 roku wydano jedynie nową 
taksę dla pisarzy hipotecznych . Także w następnych latach Zrzeszenie prowadziło dzia
łania (wspólnie z małopolskim samorządem notarialnym) dla obrony interesów finansowych 
w nowych ustawach o taksie notarialnej. Podkreślano, że przy ustalaniu nowej taksy ko
nieczne będzie ustalenie równowagi między interesami notariuszy a interesami społeczeń-

141 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. w sprawie kosztów 
sądowych i opłat notariuszów w okręgach sądów apelacyjnych: poznańskiego i toruńskiego oraz sądu 
okręgowego katowickiego, Dz. U. RP nr 78, poz. 677.

2 M.in. przy wartości przedmiotu do 50 zł opłata wynosiła 2 złote, od 50 do 100 zł wynosiła 3 złote, 
od 1000 do 1500 złotych wynosiła 10 złotych, art. 1 pkt. 3.

Zgodnie z art. 2 pkt. 3 ustawy z 1927 r. m.in. w wypadku sporządzania testamentu notarialnego, 
umowy dziedziczenia, fideikomisu, fundacji rodzinnej, posiedzeń i uchwał korporacji, związków, spółek; 
projektów wymienionych aktów; spisanie dokumentu stwierdzającego przebieg losowania, zniszczenia 
papierów wartościowych oraz przebiegu zgromadzeń wyborczych oraz w wypadkach nieoznaczonych 
w ustawie.

144 T. Zajączkowski, op.cit., s. 220; H. Obemeck, op.cit., s. 25.
Uwagi ogólne do projektu ustawy o taksie notarialnej, opracowane przez Zrzeszenie Notariuszów 

i Pisarzy Hipotecznych, PN, 1924, nr 4, s. 85-97.
146 Op.cit., s. 86.
147 J. Glass, op.cit., s. 65; taksa dla pisarzy hipotecznych, wynikająca z ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. 

w przedmiocie taksy tymczasowej, Dz. U. RP nr 67, poz. 451 zmieniona została rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 10 marca 1924 r., Dz. U. RP nr 26, poz. 264, projekt nowej taksy zgłoszono w 1933 r., 
red., Projekt nowej taksy dla pisarzy hipotecznych, PN, 1933, nr 3, s. 19. 
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stwa . Zwracano uwagę na trudności przy realizacji tych celów wobec lekceważenia pracy 
notariuszy przez czynniki rządowe i parlamentarne

Projekt nowej taksy notarialnej dla ziem dawnego zaboru rosyjskiego opracowany został 
przez Ministerstwo Sprawiedliwości dopiero w 1929 roku, po sejmowych interpelacjach 
klubu poselskiego „Wyzwolenie” . Wszedł on w życie w formie ustawy z dnia 23 marca 
1929 roku . Twórcom ustawy zarzucano brak zaufania do notariuszy, widoczny w próbie 
reglamentowania wszelkich możliwych, kazuistycznie ujętych pozycji opłat148 * 150 151 152 153 * * 156. Wynagro
dzenie zależne było od wartości przedmiotu objętego aktem . W wypadkach, gdy warto
ści nie dało się ustalić, notariuszom przysługiwało stałe wynagrodzenie, zależne od rodzaju 
czynności . Ustawie zarzucano brak możliwości umownego regulowania stawek opłat, co 
uważano za krok wstecz w porównaniu np. z obowiązującym na kresach wschodnich prze
pisem art. 208 rosyjskiej ustawy notarialnej, przewidującym stosowanie stawek jedynie 
w razie braku umowy między notariuszem a stronami . Wbrew tym opiniom ustawa zo
stawiała niewielki margines swobody dla umownego określenia wysokości wynagrodzenia 
nie tylko za dokonanie czynności niewymienionej w jej przepisach (art. 19 ust. 1) 
W wypadkach wymagających dużego nakładu pracy, za wyliczone czynności, można było 
pobrać wyższe wynagrodzenie, maksymalnie w wysokości podwójnej stawki opłat przewi
dzianej w ustawie (art. 19 ust. 2). W szeregu wypadkach ustawa przewidywała możliwość 
stosowania ulg, niedotyczących jednak osób fizycznych . Ustawa milczała także na temat 
możliwości całkowitego zwolnienia od opłat w ramach tzw. prawa ubogich. W razie sporu 
na tle wysokości wynagrodzenia dawała w terminie dwutygodniowym od sporządzenia 
czynności prawo skargi do prezesa sądu okręgowego, który ustalał ostatecznie wysokość 
wynagrodzenia (art. 19 ust. 3).

148 Sprawozdanie Zrzeszenia Rejentów i Pisarzy Hipotecznych, urzędujących na obszarze b. zaboru 
rosyjskiego, za okres od dnia 1 marca 1925 r. do dnia 24 kwietnia 1926 r., PN, 1926, nr 6, s. 227.

49 Ibidem.
150 J. Glass, op.cit., s. 65.
151 Dz. U. poz. 275.
152 J. Glass, op.cit., s. 67.
153 rZgodnie z art. 2 przy m.in. sprzedaży i zamianie nieruchomości, sprzedaży lasu na wyrąb, 

przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, dzierżawy, darowizny, zawiązania spółki, wykonania 
robót lub dostawy opłata wynosiła przy sumie aktu do 10 tysięcy 30 złotych stałej kwoty za pierwsze 
2 tysiące oraz 1% wartości nadwyżki i maksymalnie przy sumie aktu ponad 600 tysięcy złotych za 
pierwsze 600 tysięcy stałą kwotę 1775 złotych oraz 0,12% wartości pozostałej kwoty; zgodnie z art. 4 za 
sporządzenie umowy przedślubnej oraz aktu zapisu na sąd polubowny przy wartości przedmiotu do 
100 tysięcy 0,4% wartości, nie mniej jednak niż 30 złotych.

4 Zgodnie z art. 5, m.in. za akt uznania lub przysposobienia własnego dziecka nieślubnego 15 
złotych, odwołanie testamentu 30 złotych, dobrowolne zwolnienie od zobowiązania 100 zł.

J. Glass, op.cit.
156 Ustalono stawki za spisanie protokołu walnego zgromadzenia uczestników spółek akcyjnych oraz 

z ograniczoną odpowiedzialnością tylko na wypadek braku umownego określenia wynagrodzenia (art. 5 
Pkt d).

1 7 Zgodnie z art. 17 m.in. za czynności sporządzane na żądanie Skarbu Państwa, zakładów 
państwowych, instytucji ubezpieczeń społecznych o charakterze publicznoprawnym, związków 
komunalnych, zakładów nienastawionych na osiąganie zysków (szpitale, ochronki, zakłady naukowe).

Dopiero w 1930 roku władze Drugiej Rzeczypospolitej zdecydowały się na uregulowa
nie opłat notarialnych na terenie dawnego zaboru austriackiego, korzystając z upoważnienia 
udzielonego ministrowi sprawiedliwości w ustawie o taksie notarialnej z 1930 roku, do
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158 wprowadzenia w ciągu roku nowych stawek na pozostałym obszarze państwa . Dotych
czas obowiązywały na tych terenach przepisy pozaborcze, zawarte w rozdziale XI austriac
kiej ustawy notarialnej z 1871 roku i dołączonym do niej dodatku o taryfie notarialnej. 
Określone w niej stawki podwyższone zostały jedynie przez władze polskie o 20%. Ustawa 
austriacka zakazywała wyraźnie umawiania się o wynagrodzenie wyższe niż określone 
w dołączonych do niej przepisach, wprowadzając nieważność takich umów (§171 ustawy 
z 1871 roku). Wyższe wynagrodzenie mogło dotyczyć jedynie sytuacji wymagających wy
jątkowego, uzasadnionego przez notariusza dokładnie nakładu pracy. Można było oznaczyć 
je w drodze dobrowolnej ugody lub orzeczenia sądowego (§171 ust. 2 ustawy z 1871 ro
ku). W razie zakwestionowania przez stronę wysokości wynagrodzenia notariusza, rolę 
pośrednika przejmowała izba notarialna (§ 179). Gdy izba nie była w stanie doprowadzić 
do ugody, a także w razie gdy strona nie chciała skorzystać z jej mediacji, ustalenie wyso
kości wynagrodzenia należało do sądu okręgowego, znajdującego się w siedzibie izby, po 
wysłuchaniu obu stron oraz zasięgnięciu opinii izby notarialnej. Od orzeczenia sądu okrę
gowego można było odwołać się do sądu apelacyjnego.

Austriacka ustawa notarialna przewidywała trzy rodzaje wynagrodzenia: tzw. czesne za 
czynności (zależne od wartości lub określone w stałej kwocie); należność za działalność 
poza kancelarią i zwrot kosztów podróży oraz tzw. należność za pisanie (§ 1 taryfy nota
rialnej). Osobno uregulowane było wynagrodzenie notariuszy za czynności komisariatu 
sądowego. Problemy z dostosowaniem wysokości stawek wynagrodzenia do zmieniających 
się warunków finansowych w państwie skłaniały organy samorządu do podejmowania na 
własną rękę rozmaitych działań w celu ich podwyższenia. Ciekawy przykład takiej działal
ności dostarczają akta krakowskiej Izby Notarialnej. W 1923 roku powołana przez izbę 
Komisja Taryfowa ustaliła dla notariuszy tworzących krakowskie kolegium własne stawki 
taryfowe, na podstawie zasad zawartych w ustawie notarialnej i dołączonej do niej tary
fie . Stawki te zostały szybko uchylone w trybie nadzoru przez ministra sprawiedliwości, 
z uzasadnieniem, że uchwalono je niezależnie od obowiązuj ącę^taryfy notarialnej, zaś izby 
notarialne nie miały prawa do ich obniżania ani podwyższania . Wprawdzie izba ogłosiła 
nowe stawki w formie okólnika, tłumacząc, że miały stanowić jedynie wskazówkę interpre
tacyjną, służącą ujednoliceniu praktyki, to jednak minister sprawiedliwości uznał ów okól
nik za rzeczywistą taryfę, a nie za pismo informacyjne . O decyzji ministra komisja za
wiadomiła notariuszy okólnikiem opatrzonym klauzulą ścisłej poufności , zaś w normal
nym trybie treść zarządzenia podano do publicznej wiadomości dopiero po upływie niemal * * * * * * 

138 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1930 r. o taksie wynagrodzenia 
notariuszów na obszarze Sądów Apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz Sądu Okręgowego w Cieszynie, 
Dz. U. RP nr 19, poz. 159.

159 rUchwała Komisji Taryfowej z dnia 28 stycznia 1923 r. o zmianie niektórych pozycji taryfy 
notarialnej, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).

160 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 1923 r., I. III m 41, APII, sygn. R. Not. 618 
(d. 19).

16 Ibidem.
Okólnik Komisji Taryfowej Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 3 sierpnia 1923 r., 1. 1082/23, 

APII, sygn. R. Not. 618 (d. 19).
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miesiąca od jego wydania163 164 165 * 167 168 169 170 171. Niezależnie od tego, izba od początku naciskała na władze 
sądowe o ustalenie nowej taryfy opłat za czynności komisarskie

163 Okólnik Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 18 sierpnia 1923 r., 1.1982/23, APII, 
sygn. R. Not. 618 (d. 19).

164 W 1921 r. przedłożono Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie projekt nowej taryfy komisarskiej 
i w sprawie tej wielokrotnie interweniowała, Z krakowskiego Kollegium Notarialnego, PN, 1922, nr 2, 
s. 55.

165 J. Glass, op.cit., s. 73.
Nadal notariusze nie mieli m.in. prawa pobierania ich bezpośrednio od stron, wynagrodzenie 

trafiało do nich za pośrednictwem sądu, I.R., Należności notariuszów za czynności sądowo-komisarskie, 
PN, 1933, nr 9, s. 12.

167 J. Glass, op.cit., s. 73.
168 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 1930 r. o taksie wynagrodzenia 

notariuszów na obszarze Sądów Apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu oraz Sądu Okręgowego 
w Katowicach, Dz. U. RP nr 29, poz. 259.

169 J. Kurowski, Na marginesie taksy notarialnej dla Małopolski i Śląska Cieszyńskiego, PN, 1930, 
nr 2, s. 138.

170 K. Krygowski, „Ciężar" taksy w notariacie Ziem Zachodnich, Not.-Hip., 1932, nr 28, s. 8.
171 S. Breyer, Psychoza antynotarialna w Polsce, PN, 1931, nr 4, s. 430.

Nowe stawki, określone w rozporządzeniu z 1930 roku, stanowiły w wielu wypadkach 
powtórzenie reguł obowiązujących od roku w dawnym zaborze rosyjskim, lecz były staran
niej zredagowane . Częściowo uregulowano także stawki opłat za czynności w charakte
rze komisarza sądowego, pozostawiając jednak w mocy niektóre z dotychczasowych, regu
lujących te zagadnienia przepisów austriackich . Utrzymano również bez zmian dotych
czasowe zasady sądowego ustalania wysokości wynagrodzenia.

Wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego za czynności notarialne została tym samym 
ujednolicona na większości terytorium Drugiej Rzeczypospolitej. Wyrażano w związku 
z tym nadzieję, że Ministerstwo Sprawiedliwości rozciągnie obowiązywanie wprowadzo
nych w latach 1929-1930 przepisów także na ziemie byłej dzielnicy pruskiej . Rzeczywi
ście, 14 kwietnia 1930 roku, minister sprawiedliwości wydał analogiczne, niemal identycz
ne w treści i jednolite co do wysokości stawek przepisy dla pozostałych terenów kraju 
Dopełniając tym samym oczekiwaną od dawna unifikację stawek wynagrodzenia notariuszy 
w całym państwie, rozporządzenie ograniczyło w zasadzie istniejącą na tych terenach moż
liwość umownego określania wynagrodzenia do wypadków nieuregulowanych w prze
pisach . Pozostawioną odrębność stanowił także zmodyfikowany częściowo tryb sądowe
go ustalania wysokości wynagrodzenia. Skargę rozpatrywał - tak jak na terenie dawnego 
zaboru rosyjskiego prezes sądu okręgowego - jednak w sprawach o wartości powyżej 
50 złotych służyło zażalenie do sądu apelacyjnego w Poznaniu (§ 27). Przy utrzymaniu 
dotychczasowych, niższych stawek opłat sądowych, wobec alternatywnego uprawnienia 
notariuszy i sądów do dokonywania czynności dobrej woli, nowa taryfa notarialna uznana 
została za cios dla notariuszy dawnej dzielnicy pruskiej

Nowe stawki notarialne, a także toczący się w Małopolsce spór z palestrą o zakres tzw. 
przymusu notarialnego, zwrócił ponownie uwagę na problem dochodów uzyskiwanych 
przez notariuszy. Ich wysokość stała się przedmiotem zainteresowania także prasy codzien
nej . Na początku lat trzydziestych pojawił się w związku z tym pomysł nadzwyczajnego 
opodatkowania notariuszy, uzasadniany dodatkowo trudną sytuacją finansową państwa. 
Próbą obrony przed nałożeniem dodatkowych ciężarów fiskalnych stały się liczne publika
cje, wykazujące z jednej strony korzyści płynące z niezależności finansowej notariuszy, 
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z drugiej zaś przedstawiające ciężką sytuację materialną rejentów w małych miejscowo
ściach na prowincji . Zrzeszenie Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych usiłowało nawet 
wyprzedzić fakty i dla uniknięcia nowego podatku nosiło się z zamiarem wprowadzenia 
dobrowolnego, wewnętrznego opodatkowania swych członków . Powodem niezadowole
nia społecznego były zwłaszcza dochody uzyskiwane z coraz liczniejszych w warunkach 
kryzysu ekonomicznego protestów wekslowych

Z inicjatywy Zrzeszenia rozpisana została ankieta, której celem miało być wykazanie 
bezpodstawności zarzutów o nadmiernych dochodach notariuszy. Wzięli w niej udział 
rejenci z terenów dawnego zaboru rosyjskiego, w mniejszym stopniu zainteresowanie wy
kazali notariusze z terenów Małopolski i dzielnicy zachodniej . Analizując wyniki ankie
ty, wykazywano, że jedynie notariusze w dużych miastach uzyskują wysokie dochody, 
dalekie jednak od niektórych doniesień prasowych . Także dane z terenu Małopolski 
potwierdzały ogólną regułę większej aktywności zawodowej i wynikających stąd wyższych 
dochodów w wypadku notariuszy z większych miejscowości. Na ogólną liczbę 
ok. 70 tysięcy wszystkich czynności dokonanych w okręgu krakowskim w 1932 roku, aż 
ok. 20% sporządzili notariusze z samego Krakowa . Podkreślano jednak niższe dochody 
w tej części kraju w porównaniu z pozostałymi dzielnicami

Z danych nadesłanych w ramach ankiety w 1931 roku, z ok. 70% kancelarii z dawnego 
zaboru rosyjskiego wynikało, że dochód przeciętnej kancelarii spadł z 2600 złotych mie
sięcznie w 1929 roku, do 1900 złotych w 1931 roku . Największa grupa notariuszy 
(ok. 31%) deklarowała osiąganie za 1929 rok czystego dochodu od 1000 złotych do 
2000 . Kolejna, podobna wielkością grupa (29%) uzyskiwała dochód od 2000 złotych do
3OOO172 173 174 175 176 177 178 * * 181 182. Dochód do 4000 złotych osiągało ok. 13%, do 5000 złotych ok. 7%, zaś powyżej 
6000 złotych 4% . Najniższe dochody, poniżej 600 złotych deklarowało ok. 5%, zaś od

172 M.in. S. Breyer, op.cit., s. 430-441; idem, Odpowiedź notariusza małopolskiego d-rowi Leonowi 
Peiperowi, PN, 1933, nr 11, s. 14, 17; Dość milczenia, Not.-Hip., 1931, nr 5, s. 1; Notariat na przełomie. 
Rozmowa z p. rej. Dr Stanisławem Steinem, ibidem, s. 3.

173 Por. także rozdział VI pkt 2.1.
174 rNotariusze starali się wykazać, że sprawy wekslowe z uwagi na ich czasochłonność i niskie opłaty 

jednostkowe stanowią raczej duże obciążenie niż źródło jakichkolwiek realnych dochodów, S. Breyer, 
op.cit., s. 437-438; w 1932 r. w okręgu Izby krakowskiej sporządzono 244 225 protestów wekslowych 
i papierów kupieckich, w tym w samym Krakowie (wraz z Podgórzem) 90 735, podczas gdy w rejonach 
rolniczych ich liczba była znacznie niższa, np. w Makowie Podhalańskim tylko 10, w Ciężkowicach 
i Radłowie po 14, Wykaz statystyczny czynności notarialnych i niektórych sądowych na obszarze okręgu 
krakowskiego Sądu Apelacyjnego za rok 1932,1. 394, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).

175 Kwestionariusze ankiety Zrzeszenie rozesłało także w kolejnych latach do wszystkich izb 
notarialnych z prośbą o wypełnienie, okólnik Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 30 maja 1933 r., 
1.883/33, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19); dane statystyczne obejmujące dochodowość notariuszy 
krakowskiego kolegium AP 11, sygn. R. Not. 60-62.

176 S. Breyer, op.cit., s. 436-437.
177 Według liczb repertorium, nieobejmujących protestów weksli i czynności komisariatu sądowego, 

Wykaz statystyczny...., op.cit.
178 Wypowiedź Z. Hiibnera dla „Expressu Porannego” z dnia 2 listopada 1931 r., cyt. za Podatek 

specjalny..., s. 8-9.
Dane za 1931 r. obejmowały jednak tylko okres do sierpnia, Legenda w świetle cyfr. Nieco ze 

statystyki dochodów notariatu, Not.-Hip., 1931, nr 6, s. 4-5.
Ibidem.

181 Ibidem.
182 Ibidem.
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183600 złotych do 1000 ok. 8% . W kolejnym, 1930 roku wartości te tylko nieznacznie
zmieniły się . W świetle powyższych danych nie znajdują potwierdzenia słowa prezesa 
Zarządu Głównego Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych, Z. Hubnera, o ogrom
nym spadku dochodów w ¡930 roku

Inną formą nacisku, mającego zapobiec wprowadzeniu nadzwyczajnego opodatkowania 
notariuszy, była zapowiedź obniżenia płac, a nawet zwolnień pracowników kancelarii, 
nieuniknionych wobec podnoszonej ciężkiej sytuacji w notariacie . Mimo protestów 
podatek nadzwyczajny wprowadzony został ustawą z dnia 19 grudnia 1931 roku . Jej 
postanowienia dotyczyły osób osiągających dochód z zajęć zawodowych, przy których 
pobierane były opłaty, określane w drodze publicznoprawnej, a stanowiące wynagrodzenie 
tych osób za czynności o charakterze publicznoprawnym (art. 1 ustawy). Celem ustawy 
było opodatkowanie osób, które z racji wykonywanego zawodu miały uprzywilejowaną 
pozycję w uzyskiwaniu dochodów, a osiągnięte z tego tytułu środki służyć miały zwalcza
niu bezrobocia . Ustawa dotyczyła nie tylko notariuszy, lecz także pisarzy hipotecznych 
oraz komorników sądowych. Podstawą do wymiaru podatku od rejentów miał być dochód 
uzyskiwany z opłat notarialnych, zaś jego pierwszy wymiar miał nastąpić od dochodu uzy
skanego w 1932 roku (art. 1 ust. 2 i 3). Wysokość podatku określona została stopą procen
tową, wynoszącą w najniższym stopniu dochodów (od 12 tys. do 16 tys. złotych) 3% ich 
wartości. Od podatku zwolnione były osoby osiągające roczny dochód poniżej 12 tys. zło
tych (art. 2 ustawy). Opodatkowaniu nie podlegały również dochody z opłat uzyskiwanych 
za czynności spełniane w innym charakterze niż notariusza . Nie opodatkowywano 
w związku z tym m.in. czynności dokonywanych przez małopolskich notariuszy w ramach 
komisariatu sądowego183 184 * * 187 188 189 190 191 * *. Zaliczki na poczet podatku należało odprowadzać co miesiąc 
(art. 10 ustawy). Wartość podatku nadzwyczajnego ulegała^ potrąceniu od dochodu będące
go podstawą wymiaru państwowego podatku dochodowego

183 Ibidem.
184 Dochody do 600 złotych zadeklarowało 5%, do 1 000 złotych 7%, do 2 000 złotych ok. 34%, do 

3 000 złotych ok. 13%, do 4 000 złotych ok. 13%, do 5 000 złotych 7%, powyżej 6 000 złotych ok. 5% 
ibidem.

Rozmowa z rej. Zygmuntem Hubnerem Prezesem Zarządu Głównego Zrzeszenia Notariuszów 
i Pisarzy Hipotecznych, Not.-Hip., 1933, nr 3, s. 1-2.

M.in. Wobec groźnej zapowiedzi, Not.-Hip., 1933, nr 3, s. 3.
187 Dz. U. RP nr 112, poz. 882.
188 Uzasadnienie projektu ustawy, Druk Sejmowy nr 384; Podatek specjalny od rejentów i pisarzy 

hipotecznych, Not.-Hip., 1931, nr 5, s. 7-8.
189 § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1932 r. w sprawie wykonania ustawy 

o nadzwyczajnym podatku od niektórych zajęć zawodowych, Dz. U. RP nr 18, poz. 115; Dr. St. Br., 
O podatku nadzwyczajnym od niektórych zajęć zawodowych, PN, 1932, nr 1, s. 84-85.

190 Podatek nadzwyczajny w notariacie małopolskim, Not.-Hip., 1933, nr 10, s. 10; S. Breyer, op.cit., 
s. 84-85.

191 § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Skarbu, op.cit.
Uzasadnienie projektu ustawy, op.cit.
Podatek specjalny..., s. 8-9.

Według wyliczeń Ministerstwa Skarbu, wpływy z tego tytułu wynosić powinny rocznie 
ok. 2 milionów złotych . Wyliczenia te w odniesieniu do notariatu zostały natychmiast 
zakwestionowane . Skrytykowano także oświadczenia uzasadniające wybór podatku 
nadzwyczajnego jako mniejszego zła wobec alternatywnie proponowanego upaństwowienia
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194notariatu . Równie mocno kwestionowano trafność uzasadnienia projektu ustawy, w któ
rym uznano notariat za instytucję nieodczuwając^skutków załamania gospodarczego 
i uniezależnioną całkowicie od zmiennej koniunktury

Choć tylko część notariuszy osiągała miesięczne dochody powyżej 10 tysięcy złotych, 
trudno uznać narzekania i argumenty o ciężkiej sytuacji materialnej notariuszy w omawia
nym okresie za w pełni uzasadnione. Większość z nich, jak sami podkreślali, uzyskiwała 
miesięczne dochody średnio po 3 tysiące złotych . Wymiar podatku ustalony przez Mini
sterstwo Skarbu według urzędowych danych o dochodach wszystkich notariuszy w kraju, 
uwzględniał realną sytuację w oparciu o rzeczywistą aktywność zawodową. Argumenty, że 
dane urzędowe są zawyżone, gdyż dochód w istocie bywał wyższy wobec konieczności 
pokrywania niedoborów i strat, trudno uznać za w pełni przekonywające . Wprawdzie na 
obniżenie dochodów skarżyli się także notariusze z Warszawy, spadek ten nie był jednak 
zbyt duży . Sytuacja finansowa notariuszy była mimo wszystko bardzo dobra, a ich za
robki znacznie przewyższały uzyskiwane w administracji państwowej, szkolnictwie, czy 
wymiarze sprawiedliwości. Dla porównania, w 1929 roku dochody etatowych funkcjonariu
szy państwowych bez dodatków wynosiły w grupie I (premier) ok. 1800 złotych, w gru
pie II (ministrowie) ok. 1720 złotych, w grupie IV (dyrektor departamentu w ministerstwie, 
wojewoda) ok. 1050 złotych . Profesor zwyczajny uczelni akademickiej (IV grupa zasze
regowania w szkolnictwie) otrzymywał bez dodatków w ciągu pierwszych lat zatrudnienia 
na tym stanowisku ok. 1115 złotych, profesor nadzwyczajny ok. 918 złotych, zaś w wymia
rze sprawiedliwości w najwyższej grupie (D - sędziowie Sądu Najwyższego) pensja wyno
siła bez dodatków w pierwszych latach zajmowania stanowiska ok. 1245 złotych, w kolej
nej (C - sędziowie sądów apelacyjnych) ok. 845 złotych, w następnej (B - sędziowie sądów 
okręgowych^ 788 złotych, zaś w najniższej (A - sędziowie sądów grodzkich) 
556 złotych . W następnych latach uposażenia sędziowskie mimo inflacji obniżyły się do 
odpowiednio: 1100, 800, 575 oraz 425 złotych194 * * * 198 199 * 201.

194 J. Urban, Uwagi o projekcie ustawy o podatku nadzwyczajnym, Polska Gospodarcza 1931, z. 44, 
s. 1521.

Wypowiedź Z. Hubnera dla „Expressu Porannego”, op.cit., s. 9.
Por. podane wyżej wyniki dobrowolnej ankiety; wypowiedź Z. Hubnera, op.cit.
Wypowiedź Z. Hubnera, op.cit.

198 W.O., Czar hipoteki, Not.-Hip., 1933, nr 16, s. 8-9.
199 Rocznik Statystyki RP 1930, Warszawa 1931, s. 320.

Dodatki do wynagrodzeń w wymiarze sprawiedliwości wynosiły od 50 do 2 000 złotych, np. 
w wypadku prezesa SN 800 złotych, ibidem.

1 Por. m.in. Mały Rocznik Statystyki 1934, s. 139, 1935, s. 168, 1936, s. 188.



Rozdział VI

SAMORZĄD NOTARIALNY. ORGANIZACJE 
I STOWARZYSZENIA (1918-1933)

1. MAŁOPOLSKI SAMORZĄD NOTARIALNY

Do końca roku 1933, kończącego okres funkcjonowania notariatu na podstawie poza- 
borczych przepisów, samorząd notarialny działał jedynie na terenach dawnej dzielnicy 
austriackiej, gdzie jego istnienie datowało się od czasu wejścia w życie austriackiej ustawy 
notarialnej z 1871 roku. Stanowiło to konsekwencję uznawania notariuszy przez obowią
zujące tu ustawodawstwo za osoby zaufania publicznego, a nie urzędników, jak w pozosta
łych częściach kraju. W największej terytorialnie części kraju, na ziemiach dawnego zaboru 
rosyjskiego wprawdzie nie było z tej przyczyny samorządu notarialnego, jednak jego brak 
w pewnym stopniu starało się zapełnić istniejące tu od 1917 roku Zrzeszenie Notariuszów 
i Pisarzy Hipotecznych, podejmujące zresztą w całym okresie próby wprowadzenia na tych 
terenach samorządu w ścisłym tego słowa znaczeniu. Także notariusze z ziem dawnego 
zaboru pruskiego pozbawieni byli instytucji samorządu zawodowego, w odróżnieniu od 
swych kolegów z dawnej Kongresówki nie starali się jednak o wprowadzenie w tej mierze 
zmian przed opracowaniem jednolitego prawa o notariacie.

Przepisy Konstytucji marcowej nie precyzowały zakresu pojęciowego samorządu nota
rialnego, ani innych zawodów uznawanych tradycyjnie za tzw. wolne, przewidując powoła
nie w drodze osobnych ustaw izb dla poszczególnych dziedzin życia gospodarczego (art. 68 
Konstytucji marcowej z 1921 roku) . Problematyka zagadnień konstytucyjnych, związanych 
z istnieniem i pozycją ustrojową samorządu notarialnego, nie stanowiła zresztą w latach 
1918-1933 zainteresowania, podobnie jak w następnym okresie, po wprowadzeniu prawa 
o notariacie. Sytuacji nie zmieniło nawet wejście w życie Konstytucji kwietniowej, która 
przewidywała już wyraźnie możliwość tworzenia izb samorządowych wolnych zawodów, 
włączonych do samorządu gospodarczego (art. 76 Konstytucji kwietniowej z 1935 roku).

1 M. Grzybowski, Konstytucyjne aspekty pozycji ustrojowej samorządu notarialnego [w:] Notariusz 
w polskim systemie prawa. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji X-lecia 
reprywatyzacji notariatu przez Radę Izby Notarialnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 49.
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1.1. Charakterystyka ogólna

Działalność samorządu notarialnego na terenie dawnego zaboru austriackiego miała du
że znaczenie dla aktywizacji całego środowiska notariuszy w okresie 1918-1933. Dzięki 
inicjatywom istniejących tu izb i kolegiów notarialnych, wkrótce po odzyskaniu niepodle
głości rozpoczęły się prace nad projektem ogólnopolskiego prawa o notariacie, bardzo 
szybko nawiązano trwałą i ścisłą współpracę z notariuszami dawnego zaboru rosyjskiego, 
co przyniosło dalszą intensyfikację wspólnych od tej pory działań. Tradycje samorządu 
notarialnego na tych terenach, jego rzeczywiste, aktywne funkcjonowanie sprzyjały obronie 
niezależnej pozycji notariuszy, uniemożliwiając m.in. w znacznym stopniu Ministerstwu 
Sprawiedliwości prowadzenie w Małopolsce polityki kadrowej na wzór województw cen
tralnych i wschodnich.

Wkład małopolskich notariuszy w opracowanie projektów prawa o notariacie był bardzo 
duży. Imponująco wyglądał dorobek izby krakowskiej, intensywnie działającej w interesie 
małopolskich notariuszy od pierwszych miesięcy po odzyskaniu niepodległości. Między 
innymi z inicjatywy krakowskich notariuszy, przy współpracy pozostałych tutejszych izb 
zaczął się ukazywać od 1922 roku „Przegląd Notarialny”, nawiązano kontakty z notariu
szami z dawnego zaboru rosyjskiego i zorganizowano pierwszy ponaddzielnicowy zjazd 
notariuszy . Zachowane w Archiwum Państwowym w Krakowie obszerne akta, pozostałe 
po organach samorządu notarialnego z okresu całego dwudziestolecia międzywojennego, 
dostarczają cennych informacji na temat działalności własnej krakowskiej izby i kolegium 
notarialnego, współpracy z kolegiami oraz izbami we Lwowie i Przemyślu, a także Zrze
szeniem Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych w Warszawie. Ważniejsze, wiodące motywy 
działania małopolskiego notarialnego samorządu przedstawione zostaną w dalszej części, 
opierając się głównie na wymienionych archiwaliach, wśród których znajdują się także 
liczne przesyłane w ramach współpracy przez izby we Lwowie i Przemyślu, obejmujące 
uchwały tamtejszych kolegiów notarialnych w ważniejszych sprawach.

Samorząd notarialny małopolskich notariuszy określony został w niezmienionej w tym 
zakresie ustawie austriackiej z 1871 roku. Stanowił on korporację zawodową, a przynależ
ność do niego była obowiązkowa. Ustawa zakładała przynależność do kolegium notarialne
go wszystkich notariuszy z danego okręgu sądowego przy jednoczesnym obowiązku utwo
rzenia w odpowiednio dużych kolegiach izb notarialnych (§§ 124, 125). Negatywnie oce
niano podwójny charakter izb notarialnych, będących z jednej strony kolegiami urzędni
czymi, z drugiej zaś organami korporacyjnymi .

W 1918 roku na terenie dawnego zaboru austriackiego istniały 3 izby notarialne: we 
Lwowie, Krakowie i Przemyślu. Istnienie czwartej z nich, w Tarnowie, zakończyło się 
jeszcze pod panowaniem austriackim, a celem połączenia jej z izbą krakowską było podnie
sienie powagi notariatu, usprawnienie zarządzania oraz ujednolicenie działalności . Osta
tecznie, od dnia 1 stycznia 1918 roku wszelkie jej czynności urzędowe przejęła izba 
w Krakowie3.

Uchwała krakowskiego kolegium notarialnego z dnia 30 października 1921 r. podjęta za zgodą 
delegatów Izb Notarialnych we Lwowie i Przemyślu, red., Wstęp, PN, 1922, nr 1, s. 1.

J W.L. Jaworski, Reforma notariatu, Kraków 1929, s. 45.
I. Homola-Skąpska, Z dziejów krakowskiego notariatu w okresie autonomii galicyjskiej [w:] 

1 kongres notariuszy, s. 39.
Pismo Prezydium c.k. Sądu Krajowego Wyższego w Krakowie z dnia 11 marca 1918 r., nrpraes. 

4884/23N/18, AP II, sygn. R. Not. 51 (d. 41).
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Okręg działania izby krakowskiej pokrywał się w zasadzie z okręgiem krakowskiej 
apelacji, teren działania Sądu Apelacyjnego we Lwowie podzielony został między dwie 
pozostałe izby: lwowską i przemyską. Niewielki skrawek ziem dawnego zaboru austriackie
go, jaki stanowiła pozostała po stronie polskiej część Śląska Cieszyńskiego, od początku 
istnienia Drugiej Rzeczypospolitej cechowała odrębność. Choć początkowo teren ten jurys
dykcyjnie należał do Sądu Apelacyjnego w Krakowie, to działający tam notariusze nie 
należeli do krakowskiego kolegium notarialnego. Na początku 1919 roku krakowska Izba 
Notarialna, po podjęciu w grudniu 1918 roku stosownej uchwały , zwróciła się do ówcze
snego prezesa wciąż jeszcze działającego Sądu Krajowego Wyższego w Krakowie, by 
wdrożył w drodze służbowej kroki zmierzające do włączenia kolegium notariuszy na Śląsku 
Cieszyńskim do krakowskiej Izby . Wystosowano nawet odezwę do tamtejszych notariuszy, 
którym zaoferowano korzyści płynące z reprezentowania ich interesów zawodowych przez 
krakowską Izbę . Ponieważ propozycji tej nie zaaprobowała większość notariuszy na Ślą
sku Cieszyńskim, prezes Sądu Krajowego Wyższego zarządził objęcie kompetencji izby 
notarialnej przez ówczesny sąd w Cieszynie . Ostatecznie cieszyńskim notariuszom udało 
się obronić swą odrębność i tworzyli oni odrębne kolegium notarialne z Sądem Okręgowym 
w Cieszynie, spełniającym funkcje izby notarialnej .

Wobec działania izb lwowskiej i przemyskiej w okręgu jednego sądu apelacyjnego, po
jawiła się koncepcja połączenia kolegiów obu działających tu izb, nie zyskała ona jednak 
poparcia notariuszy przemyskich, pragnących zachować swą odrębność. Większości nie 
przekonały argumenty o korzyściach organizacyjnych takiego połączenia ani przewidywa
nych dużych oszczędnościach w czynnościach administracyjnych .

U progu niepodległości krakowska Izba Notarialna obejmowała teren sześciu okręgów 
sądowych, a w ich ramach funkcjonowała w 69 powiatach. Były to tereny działania sądów 
okręgowych w: Krakowie (15 powiatów), Jaśle (8 powiatów), Nowym Sączu (10 powia
tów), Rzeszowie (13 powiatów), Tarnowie (9 powiatów) oraz Wadowicach (13 
powiatów)1 .

6 Okólnik z dnia 3 stycznia 1919 r., 1. 1221/18, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).
7 Pismo prezesa krakowskiej Izby Notarialnej z dnia 21 stycznia 1919 r., 1. 1221/18, AP 11, sygn.

R. Not. 202 (d. 50).
8 Okólnik z dnia 21 stycznia 1919 r., 1. 1221/18, AP 11, sygn. R. Not. 618 (d. 19).
9 Pismo Prezydium Sądu Krajowego Wyższego w Krakowie z dnia 8 lutego 1919 r. praes.

1776/13N/19, AP II, sygn. R. Not. 202 (d. 50).
10 Notariat Małopolski, PN, 1922, nr 1, s. 69.
11 Wniosek zgłoszony przez T. Daszkiewicza na posiedzeniu przemyskiego kolegium notarialnego 

w dniu 15 czerwca 1924 r. upadl w głosowaniu przy 16 glosach przeciwnych i 13 za proponowanym 
rozwiązaniem, Protokół posiedzenia przemyskiego Kollegium notarialnego w dniu 15 czerwca 1924 r., 
PN, 1924, nr 4, s. 116.

12 Izba Notarialna w Krakowie, PN, 1922, nr 1, s. 69.
13 Izba Notarialna we Lwowie. PN. 1922. nr 1. s. 76.

Izba lwowska, największa, działała w tym samym okresie na terenie siedmiu sądów 
okręgowych i 77 powiatów. Były to sądy okręgowe w: Brzeżanach (9 powiatów), Czortko- 
wie (8 powiatów), Kołomyi (11 powiatów), Lwowie (16 powiatów), Stanisławowie (14 
powiatów), Tarnopolu (8 powiatów) oraz Złoczowie (11 powiatów)1 .

Przemyska Izba Notarialna, najmniejsza z działających w Małopolsce, obejmowała te
ren 4 pozostałych sądów okręgowych w apelacji lwowskiej oraz 41 powiatów. Były to * 11 
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okręgi sądowe w Przemyślu (12 powiatów), Samborze (10 powiatów), Sanoku (10 powia
tów) oraz w Stryju (9 powiatów) .

Liczba izb oraz ich zasięgi działania były rezultatem utworzenia w czasach zaborczych 
kolegiów notarialnych oraz izb w okręgach sądów krajowych, a także ich łączenia - zależ
nego od liczby notariuszy - w obrębie jurysdykcji ówczesnych sądów krajowych wyższych 
we Lwowie i Krakowie. Wszyscy notariusze, mający siedziby na terenie działania sądu 
okręgowego (wcześniej krajowego) tworzyli tzw. kolegium notarialne. W każdym okręgu 
sądowym, w którym istniało co najmniej 15 posad notarialnych z kolegium notarialnego 
należało utworzyć izbę notarialną. Jej siedziba powinna się znajdować w miejscowości, 
będącej siedzibą sądu. W miejscowościach, w których izba nie mogła być utworzona, czyn
ności należące do jej zakresu działania załatwiać miał sąd. Mogły być one przekazane do 
kompetencji sądu także i wówczas, gdy wprawdzie izba dla danego okręgu zostałaby utwo
rzona, lecz obsadzenie posad jej członków byłoby niemożliwe (§ 124-125 ustawy z 1871 
roku). Taka sytuacja miała miejsce na terenie Śląska Cieszyńskiego, o czym już wspomnia
no wyżej.

Ustawa przewidywała także możliwość połączenia w celu utworzenia wspólnej izby 
notarialnej kolegium notarialnego, liczącego mniej niż 15 notariuszy z kolegium notarial
nym jednego lub kilku sąsiednich okręgów sądowych na terenie działania tego samego sądu 
apelacyjnego, a wcześniej krajowego wyższego (§ 126). Decyzję w takim wypadku mógł 
podjąć minister sprawiedliwości po porozumieniu się z zainteresowanymi kolegiami nota
rialnymi, a jeśli jedno z nich już posiadało izbę, po porozumieniu się także z nią. Jednocze
śnie, minister nie mógł odmówić zgodnemu wnioskowi zainteresowanych kolegiów o takie 
połączenie (§ 126 ust. 3). Precedens połączenia kolegiów oraz izb tarnowskiej i krakow
skiej usiłowano bezskutecznie powtórzyć w 1924 roku w stosunku do kolegiów oraz izb 
przemyskiej i lwowskiej, a wcześniej wobec notariuszy ze Śląska Cieszyńskiego, o czym 
wspomniano wyżej.

Zgodnie z § 127 ustawy notarialnej z 1871 roku izba miała się składać z prezesa i czte
rech członków, gdy w skład kolegium wchodziło nie więcej niż 25 notariuszy oraz prezesa 
i sześciu członków, gdy w składzie kolegium znajdowała się większa liczba notariuszy. 
Ponadto, w każdej izbie należało wybrać odpowiednią liczbę zastępców do wykonywania 
czynności prezesa i członków izby w razie ich nieobecności albo spowodowanej innymi 
przyczynami niemożności sprawowania obowiązków (§ 128 ust. 3) . W razie potrzeby 
dokonywano uzupełniających wyborów członków izby i ich zastępców . Zasady, iż prezes 
i przynajmniej połowa członków izby powinni mieć siedzibę urzędową w siedzibie izby lub 
najbliższej okolicy przestrzegano we wszystkich okręgach izb małopolskich. Regulaminy 
wewnętrznego urzędowania izb i kolegiów określały także możliwość powołania komisji. 
W krakowskiej izbie były to np. w 1923 roku komisje: do spraw ustawodawczych, taryfo-

14 Izba Notarialna w Przemyślu, PN, 1922, nr 1, s. 81.
Np. w razie choroby, jak w 1932 r. w wypadku prezesa przemyskiej izby, S. Wilczka, którego 

obowiązki pełnił zastępca E. Ganther, Z Izby Notarialnej w Przemyślu, PN, 1932, nr 4, s. 541.
16 Np. w krakowskiej izbie, po śmierci w 1921 r. jej członka K. Bystrzonowskiego wybrano w jego 

miejsce na zastępcę I. Dębickiego, notariusza w Rzeszowie, Z krakowskiego Kollegium notarialnego, PN, 
1922, nr 1, s. 49; w 1931 r. w izbie krakowskiej wybrano L. Summer-Brasona oraz S. Breyera, a także 
zastępcę B. Pajora, Walne zgromadzenie kollegium notariuszy w dniu 10 maja 1931 r., AP II, sygn. 
R. Not. 4.
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wych, dla opracowania statutu towarzystw notarialnych17. Powoływano także członków -

17 Sprawozdanie z krakowskiego Kollegium notarialnego w dniu 5 grudnia 1920 r., PN, 1923, nr 1-2,

Kadencje 1920-1923, na kolejną wybrany 9 grudnia 1923 r., Doroczne zebranie Krakowskiego

K. Sokol ustąpi! wówczas ze względu na zły stan zdrowia, prezesem na 1 rok wybrano 
W. T^prowicza, Izba Notarialna-Lwów, PN, 1936, nr 11-12, s. 25, 31.

Np. w 1932 r. we Lwowie, Z izby notarialnej lwowskiej, PN, 1932, nr 3, s. 398.
23 Okólnik z dnia 6 grudnia 1920 r. - sprawozdanie z wyboru władz na posiedzeniu kolegium w dniu

5 grudnia 1920 r„ 1.1014/20, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).

notariuszy do komisji egzaminacyjnej dla egzaminów notarialnych przy sądach apelacyj
nych . Na czas kadencji izby wybierano również rewizorów rachunków, a niekiedy także 
weryfikatorów protokołów kolegium notarialnego .

Kadencja prezesa i członków izby, wybieranych przez kolegium w tajnym głosowaniu 
wynosiła 3 lata, przy czym ustawa nie ograniczała możliwości ponownego wyboru (§ 128). 
W tym samym, trzyletnim okresie od upływu poprzedniej kadencji można było jednak 
uchylić się od przyjęcia ponownego wyboru na prezesa, członka lub jego zastępcę (§ 131). 
Kilkukrotne kadencje tych samych osób były w Małopolsce regułą. Na przykład w izbie 
krakowskiej, funkcje prezesa nieprzerwanie od odzyskania niepodległości do 1931 roku 
sprawował T. Starzewski , a po jego śmierci nieprzerwanie aż do 1937 roku, a następnie 
od maja 1939 roku S. Stein, który zyskał zaufanie także pod rządami nowego, ogólnopol
skiego prawa o notariacie. W izbie lwowskiej, której przez wiele lat przewodził 
F. Szelewski, dopiero w 1932 roku doszło do zmiany prezesa, którym do maja 1936 roku, 
a następnie po rocznej przerwie od maja 1937 roku był K. Sokol21.

Notariusze, mający siedzibę poza miejscowością, w której znajdowała się izba, byli 
upoważnieni do oddawania głosów korespondencyjnie, na ręce prezesa izby, na kartach 
podpisanych i opatrzonych pieczęcią notariusza. Jeśli kandydaci ubiegający się o funkcje 
w izbie nie uzyskali podczas pierwszego głosowania bezwzględnej większości głosów, 
należało przeprowadzić ponowny wybór. Gdyby i wówczas sytuacja powtórzyła się, można 
było dokonać wyboru między osobami, które uzyskały największą liczbę głosów. Liczba 
tak ustalonych kandydatów musiała dwukrotnie przewyższać liczbę miejsc do obsadzenia. 
Gdyby w tak przeprowadzonym głosowaniu kandydaci uzyskali równą liczbę głosów, decy
dować miało losowanie (§ 129). W praktyce, wobec dużego niekiedy rozstrzelenia liczby 
głosów oddanych na poszczególnych kandydatów rezygnowano z wyboru do następnego 
posiedzenia kolegium22.

W okręgach, w których czynności izby załatwiał sąd, co w okresie do końca 1933 roku 
miało miejsce tylko w polskiej części Śląska Cieszyńskiego, miała istnieć stała rada zajmu
jąca się sprawami przekazanymi do kompetencji organów samorządu notarialnego. Jeśli 
w okręgu nie było co najmniej sześciu usystematyzowanych posad notarialnych także czyn
ności kolegium notarialnego przechodziły do kompetencji sądu i miały być załatwiane 
przez odpowiednią, działającą w nim radę.

W krakowskiej Izbie Notarialnej pierwsze powojenne wybory prezesa i członków izby, 
na 3-letnie kadencje, odbyły się na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 1920 roku . Prezesem 
wybrano wówczas Tadeusza Starzewskiego, pełniącego tę funkcję już wcześniej zasłużone
go krakowskiego notariusza i działacza niepodległościowego, kierującego izbą nieprzerwa- * 5 

s. 69-70.
18 Ibidem.
19 Ibidem.

Kollegium Notarialnego, PN, 1923, nr 5-6, s. 124-126.
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nie także w następnych latach, do chwili śmierci w 1931 roku T. Starzewski był jedną 
z osób, których działalność w okresie Drugiej Rzeczypospolitej przyspieszyła krystalizowa
nie się poglądów i oczekiwań polskich notariuszy, a działalność w zakresie prac nad konso
lidacją środowiska na zjazdach notariuszy, czy opracowania ogólnopolskiego prawa o nota
riacie umożliwiła szybkie wykształcenie się poczucia zawodowej wspólnoty interesów 
polskich notariuszy, bez względu na dzielnicę w której działali. Jego sylwetka warta jest 
przybliżenia. T. Starzewski, urodzony w Baryczy, a wykształcony w Krakowie, rozpoczął 
praktykę notarialną już w 1882 roku, by w 1893 roku uzyskać nominację na notariusza 
w Wadowicach, w 1903 roku w Podgórzu, a w 1911 roku w samym Krakowie . Należał do 
założycieli i najczynniejszych członków Klubu Konserwatywnego" . W czasie 1 wojny 
światowej, jako członek Naczelnego Komitetu Narodowego kierował departamentem skar
bowym, organizował opiekę nad rodzinami legionistów, współdziałał w tworzeniu polskich 
placówek zagranicznych . Był członkiem rady miejskiej w Krakowie, a przez wiele lat 
członkiem rad nadzorczych i zarządów przedsiębiorstw m.in. Banku Małopolskiego, Kra
kowskiej Spółki Wydawniczej, Herbewo, a nawet Polskich Zakładów Garbarskich. Aktyw
ność w samorządzie notarialnym wykazywał najpierw przez kilka lat jako członek izby, 
a po śmierci dotychczasowego prezesa, E. Klemensiewicza, był jej szefem. Przypisywano 
mu słusznie pionierską inicjatywę zjednoczenia polskiego notariatu poprzez współpracę 
z pozostałymi izbami notarialnymi i Zrzeszeniem Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych 
w Warszawie i zainicjowanie pierwszego ogólnopolskiego zjazdu notariuszy w Krakowie 
w 1922 roku . Z jego m.in. inicjatywy ukazywał się od 1889 roku „Kwartalnik. Organ 
Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych”, a od 1922 roku „Przegląd Notarialny”, zasiadał 
także przez pewien okres (po śmierci swego przyrodniego brata Rudolfa Starzewskiego) 
w komitecie redakcyjnym „Czasu”2 . Wspólne doświadczenia polityczne i podobne poglą
dy pozwoliły T. Starzewskiemu zachęcić do współpracy z notariuszami wybitnych prawni
ków, m.in. W.L. Jaworskiego, który stał się poważnym orędownikiem zjednoczenia pol
skiego notariatu, a także F. Zolla, goszczącego niekiedy na posiedzeniach krakowskiego 
kolegium notarialnego i publikującego w „Przeglądzie Notarialnym” obszerne rozprawy .

24 Dr St.St., Ś.p. Dr Tadeusz Starzewski, PN, 1931, nr 1, s. 3.
25 ‘ 'S. Estreicher, S.p. Tadeusz Starzewski, PN, 1931, nr 1; F. Zoll, Ze wspomnień po ś. p. Drze 

Tadeuszu Starzewskim, PN, 1931, nr 2, s. 133-134.
S. Estreicher, op.cit., s. 12; o pracy T. Starzewskiego w NKN także W. Pobóg-Malinowski, 

Najnowsza historia polityczna Polski, 1.1, Paryż 1953, reprint Warszawa 1990, s. 262-263, 265.
Dr St.St., op.cit., s. 4-5; liczne pisma T. Starzewskiego w sprawie organizowania i proponowania 

współpracy, potwierdzające w pełni tę opinię AP II, m.in. sygn. R. Not.. 28, 29, 36, 351, 352.
28 S. Estreicher, op.cit., s. 9-10.
29 rM.in. Opinia prawna dotycząca wykładni §§-ów 16 i 50 Rozporządzenia walor. Z dnia 14 maja 

1924 r., PN, 1925, nr 1-2, s. 17-22, Projekt ustawy hipotecznej, PN, 1931, nr 2, s. 137-164, Jeszcze kilka 
uwag o przypadku z dziedziny prawa autorskiego, PN, 1932, nr 3, s. 340-346.

0 Lwowskie Kolegium Notarialne, PN, 1922 r., nr 1, s. 50.
31 Skład lwowskiej izby notarialnej, PN, 1922, nr 1, s. 76.

Wybory lwowskiej Izby Notarialnej, na posiedzeniu kolegium w dniu 15 maja 1921 ro
ku, zgromadziły mniej niż połowę jego członków. Na działających wówczas 83 notariuszy 
przybyło osobiście 36, dalszych 16 przysłało swe karty do głosowania, zaś 34 uprawnio
nych całkowicie zignorowało posiedzenie . W wybranym wówczas składzie izby znaleźli 
się: jako jej prezes F. Szelewski, zaś jako wiceprezes W. Mayer, dokonano także wyboru 
5 członków, 3 ich zastępców, zaś funkcje sekretarza i jego zastępcy powierzono 2 kandy
datom notarialnym^ . Miesiąc później, 19 czerwca 1921 roku odbyły się wybory w izbie * S. 
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przemyskiej, jej prezesem został J.K. Krupiński, wybrano także 6 członków izby i 3 ich 
zastępców .

Charakterystyczną cechą notariatu małopolskiego była personalna stałość zarządu, wi
doczna nie tylko w izbie krakowskiej, gdzie w całym okresie międzywojennym na jej czele 
stało tylko 3 prezesów: T. Starzewski, S. Stein, a tylko w kadencji 1937-1938 
L. Mleczko . Podobnie było w izbie przemyskiej, której po J. Krupińskim, przez wiele lat, 
od 1923 roku do śmierci w 1932 roku prezydował S. Wilczek, zasłużony dla spraw zacie
śnienia współpracy małopolskich izb . Nie inaczej było w izbie lwowskiej, choć tu przed
stawione niżej okoliczności nielicznych zamian zarządu, gdy po F. Szelewskim funkcję 
prezesa powierzono K. Sokołowi, były dramatyczne.

O ile zdarzały się rezygnacje z funkcji członka izby , to ustąpienie całej izby zdarzyło 
się tylko raz, we Lwowie, w atmosferze skandalu wywołanego wykrytymi w tamtejszych 
2 kancelariach nadużyciami finansowymi i zarządzoną^przez prezesa lwowskiego Sądu 
Apelacyjnego rewizją działalności wszystkich notariuszy . Wybrana na trzyletnią kadencję 
w dniu 15 czerwca 1930 roku izba lwowska ustąpiła w całości 14 sierpnia 1^32 roku, pod
czas nadzwyczajnego zgromadzenia kolegium notariuszy . Nowym prezesem tego samego 
dnia został wybrany wspomniany wyżej K. Sokol, piastujący tę funkcję również 
w następnych kadencjach, w tym pod rządem nowego prawa o notariacie, w nowej lwow
skiej Radzie Notarialnej obejmującej cały teren okręgu lwowskiego Sądu Apelacyjnego .

W posiedzeniach kolegiów notarialnych brali udział w całym omawianym okresie nie 
tylko uprawnieni notariusze z okręgu działania izby notarialnej, lecz także - dla zacieśnie
nia współpracy międzyizbowej - delegaci pozostałych małopolskich izb notarialnych . 
Ścisłe związki widoczne były także w podejmowaniu wspólnych działań i uchwał w spra
wach istotnych dla notariatu.

32 Izba notarialna w Przemyślu, PN, 1922, nr 1, s. 81.
Walne zgromadzenia Izb Notarialnych, PN, 1937, nr 11, s. 2; Rady notarialne w kadencji 1938- 

/939, PN, 1938, nr 11-12, s. 5.
S. Wilczek, urodzony w 1861 r. w Przemyślu rozpoczął praktykę notarialną w 1884 r., w 1891 zdał 

egzamin notarialny, a po uzupełnieniu go egzaminem sędziowskim w 1899r. odszedł z notariatu na 
stanowisko sekretarza w lwowskim Sądzie Krajowym, w 1905 r. uzyskał notariat w Sieniawie, a w 1923 r. 
w Przemyślu, równocześnie z wyborem na prezesa tamtejszej izby, Eses, Wspomnienie o ś. p. Stanisławie 
Wilczku, PN, 1932, nr 4, s. 435—436.

Np. w 1931 r. w Krakowie zrezygnował J. Popkiewicz, Walne zgromadzenie kollegium notariuszy 
w dniu 10 maja 1931 r., AP II, sygn. R. Not. 4.

36 Por. rozdział VII.
Z izby notarialnej we Lwowie, PN, 1932, nr 3, s. 395.

38 K. Sokol, urodzony w 1880r. w Peczeniżynie, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie, tamże odbywał w latach 1906-1916 praktykę jako kandydat notarialny, do roku 
1919 pełnił we Lwowie substytucję pośmiertną po 2 »notariuszach, a od 1919 r. po mianowaniu na 
notariusza kolejno prowadził kancelarie w kilku miejscowościach wschodniej Małopolski, w tym od 
1923 r. w Kałuszu. Od 1924 r. był tam komisarzem miasta, mianowanym przez wojewodę 
stanisławowskiego, a po wyborach do rady miejskiej w 1927 r. wybrany został burmistrzem Kałusza 
i funkcję tę pełnił przez wiele lat, także po wyborze w 1930 r. do Sejmu RP, w którym należał do klubu 
BBWR, P. Prezes K. Sokol, Not.-Hip., 1932, nr 28, s. 543.

Por. protokoły posiedzeń krakowskiego kolegium notarialnego, AP II, sygn. R. Not. 4-6, 12.
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1.2. Kompetencje i działalność kolegiów oraz izb notarialnych

Zakres uprawnień przyznanych samorządowi notarialnemu przez ustawę z 1871 roku 
uważano za zbyt wąski i niewystarczający do realizowania istotnych celów korporacji. 
Samą ustawę nazywano niekiedy wręcz wrogą notariatowi w rezultacie centralistycznej 
koncepcji państwa w chwili jej tworzenia . Uprawnienia ograniczone były w zasadzie do 
funkcji opiniodawczych oraz porządkowych, nawet powierzony samorządowi zakres nadzo
ru nad działalnością notariuszy oceniano jako niezbyt szeroki. Wąsko określone były 
uprawnienia kolegiów notarialnych, nieco więcej stanowczych kompetencji posiadały izby.

Obowiązkiem wspólnym kolegiów oraz izb notarialnych było, zgodnie z ustawą z 1871 
roku, przestrzeganie honoru i godności stanu i reprezentowanie jego interesów (§ 133). 
Zadania te realizowane były poprzez wykonywanie wszystkich powierzonych samorządowi 
funkcji. O konieczności przestrzegania honoru i godności stanu przypominano niekiedy 
notariuszom w formie odrębnych apeli, okólników izb i kolegiów notarialnych .

Do ustawowo określonych uprawnień kolegium notarialnego zaliczone zostały: wybór 
prezesa, członków izby i ich zastępców, opracowywanie sprawozdań o stanie wymiaru 
sprawiedliwości, stawianie wniosków służących usuwaniu spostrzeżonych wadliwości 
i opracowywanie projektów ustaw (§ 134 pkt 1-2). Kolegia mogły także wnioskować 
(a także opiniować złożone już wnioski) o połączenie kolegiów notarialnych oraz zgłaszać 
ogólne propozycje dotyczące organizacji notariatu (§ 134 pkt. 3). Do stanowczych upraw
nień należało ustanawianie budżetu izby notarialnej oraz zatwierdzanie przedłożonych 
rachunków. Kolegia uchwalały także własne regulaminy obrad, wymagające jednak za
twierdzenia przez ministra sprawiedliwości (§ 134 pkt 5). Zwoływanie kolegiów należało 
do uprawnień izb notarialnych.

Izbom notarialnym ustawa z 1871 roku przydzieliła sprawy nadzoru nad urzędowaniem 
i postępowaniem notariuszy i kandydatów swego okręgu oraz prowadzenie dotyczących ich 
wykazów (§ 135 pkt a). Do ich kompetencji należało także wykonywanie sądownictwa 
dyscyplinarnego nad notariuszami i kandydatami oraz pośredniczenie w sporach między 
notariuszami, dotyczącymi wykonywania urzędu (§ 135 pkt b, c). Przyznano im w pewnym 
zakresie współudział w obsadzie stanowisk notarialnych w okręgach ich działania oraz przy 
składaniu i wydawaniu kaucji notarialnych (§ 135 pkth). Wydawały notariuszom pozwole
nia na oddalenie się z miejsca urzędowania dla przedsięwzięcia czynności służbowej 
w innym miejscu swego okręgu na czas dłuższy niż 8 dni (§ 137 ust. 1). Udzielały urlopów 
notariuszom na czas od 3 dni do 6 tygodni w ciągu roku kalendarzowego, podczas gdy 
urlopów do 3 miesięcy udzielał sąd apelacyjny, zaś dłuższych minister sprawiedliwości 
(§ 137 ust. 2). Izby miały pełnić rolę mediatorów w razie nieporozumień i sporów między 
notariuszami a ich klientelą, w zakresie urzędowania lub wysokości zażądanych przez nota
riuszy opłat. Kandydatom notarialnym miały potwierdzać odbywaną u notariuszy okręgu 
praktykę, a także prowadzić ich listy.

Izby uprawnione były do składania wniosków i opinii w sprawach ustawodawczych. 
Wśród wyliczonych przykładowo w ustawie z 1871 roku kompetencji w tym zakresie zna-

40 S. Góra, Zasady przewodnie i postulaty reformy notariatu w Polsce, PN, 1922, nr 3-4, s. i 1-12;
L. Summer-Brason, Uwagi nad projektem ustawy notarialnej, maszynopis, AP II, sygn. R. Not. 29.

M.in. temu tylko problemowi poświęcony był okólnik Izby Notarialnej we Lwowie z dnia 3 września 
1932 r., 1. 1771/32, Wiadomości izbowe Izby notarialnej we Lwowie, maj-czerwiec 1933 (ogólnego zbioru 
nr 12), l. 1512/1933, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19), por. także rozdział VII. 
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lazły się sprawy organizacji notariatu, wyznaczenia siedziby lub okręgu izby, zmniejszenia 
lub zwiększenia liczby notariuszy, a także zmiany wyznaczonej notariuszom siedziby oraz 
taryfy stawek i opłat pobieranych przez notariuszy (§ 135 pkt g). Regulamin czynności izby 
uchwalały wprawdzie samodzielnie, lecz wymagał on zatwierdzenia przez ministra spra
wiedliwości (§ 135 pkt i). Realizacja budżetu uchwalonego przez kolegium należała do izb. 
Działalność izby w zakresie jej zgodności z prawem kontrolowana była przez prezesa sądu 
okręgowego w jej siedzibie lub odpowiedniego prokuratora. Mogli oni zażądać w tym celu 
protokołów, akt izby, a także odpisów i wypisów (§ 142).

Samodzielne uprawnienia posiadali także prezesi izb. Należały do nich kompetencje 
nadzorcze, realizowane poprzez zarządzanie w imieniu izby rewizji kancelarii notariuszy 
okręgu, rozstrzyganie skarg stron przeciwko notariuszom o odmówienie lub opóźnienie 
czynności urzędowej oraz przygotowywanie czynności izby w zakresie pośredniczenia przy 
załatwianiu sporów i nieporozumień między notariuszami oraz między notariuszami a stro
nami lub samodzielne ich załatwianie (§ 140). Prezes uprawniony był do wezwania notariu
sza do powrotu, jeśli wbrew przepisom oddalił się ze swej siedziby urzędowej (§ 137 
ust. 3).

Mimo niezadowolenia z obowiązujących zasad organizacji, zwłaszcza zakresu działania, 
małopolski samorząd spełnił istotną rolę, nie tylko reprezentując bieżące interesy zrzeszo
nych w nim notariuszy, lecz także zapoczątkowując prace nad ogólnopolskim prawem 
o notariacie oraz inicjując współpracę z notariuszami z dawnego zaboru rosyjskiego. 
Sprawnie i skutecznie realizował także swe uprawnienia w zakresie organizacji notariatu 
w okręgu oraz nadzoru nad notariuszami.

Zwyczajne zgromadzenia kolegiów notarialnych odbywały się co roku, oprócz nich zda
rzały się zwoływane przez prezesów zgromadzenia nadzwyczajne. Krakowska izba zwoły
wała od 1920 zwyczajne półroczne posiedzenia, co tłumaczono koniecznością opracowy
wania półrocznych preliminarzy budżetowych, spowodowaną dewaluacją i zmianą walu
ty . Porządek obrad przygotowywała izba, informując o planowanym terminie zgromadze
nia w drodze okólników. Na wypadek braku wymaganego kworum określano jednocześnie 
kolejny, awaryjny termin zgromadzenia . Notariusze obowiązani byli do usprawiedliwiania 
swej nieobecności, jednak nie zawsze czynili zadość tej powinności . W zebraniach kole
gium mogli także uczestniczyć z głosem doradczym kandydaci notarialni, posiadający kwa
lifikacje do wykonywania zawodu i uzyskania zastępstwa notariusza .

Na zwyczajnych zgromadzeniach kolegiów zatwierdzano wydatki izby i uchwalano 
przygotowany przez nią budżet na następny okres, podejmując także inne stosowne uchwały 
w sprawach finansowych oraz zatwierdzano pozostałe czynności izby . Kolegia ustalały

Uchwała kolegium z dnia 30 października 1921 r., Okólnik z dnia 3 listopada 1921 r., 1. 946/21, 
AP II sygn. R. Not. 618 (d. 19).

Por. okólniki krakowskiej Izby Notarialnej, AP II, sygn. 618 (d. 19).
Podawane przyczyny nie zawsze były poważne, por. prośba o usprawiedliwienie nieobecności z tego 

powodu, że na ten dzień zmuszony jestem z żoną udać się do Zakopanego, gdzie od dawna byliśmy 
zaproszeni i nie możemy robić zawodu. AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).

45 Uchwała kolegium notarialnego w Krakowie z dnia 13 maja 1899 r., wysoko oceniano korzyści 
płynące z takiego powiązania ich z instytucjami samorządu zawodowego, S. Góra, Zasady przewodnie..., 
s. 20.

Np. na krakowskim półrocznym posiedzeniu w maju 1922 r. jednomyślnie i bez dyskusji przyjęto 
przedstawione przez rewizora rachunków Izby zamknięcie rachunkowe funduszów Izby za rok 1921 oraz 
prowizoryczny bilans za czas od 1 stycznia do 30 kwietnia 1922 i uchwalono Izbie notarialnej 
absolutorium z czynności i rachunków za rok 1921, red., Z krakowskiego kollegium notarialnego, PN, 
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samodzielnie stawki składek członków, np. w Krakowie od 1922 roku płacone miały być 
one kwartalnie . Członkowie krakowskiego kolegium z reguły zalegali z ich uiszczaniem, 
mimo apeli izby i grożenia odpowiedzialnością porządkową . Ustalano także taksy od 
nominacji lub przeniesienia na inne miejsce służbowe. Od ich uiszczenia uzależniane było 
dopuszczenie osoby mianowanej do przysięgi oraz wykonywania zawodu . Choć prawo 
ich pobierania wygasło wraz z wejściem w życie nowej ustawy stemplowej z 1926 roku, 
izby nie zrezygnowały z dotychczasowej praktyki aż do chwili wyraźnego zakazania im 
tego przez ministra sprawiedliwości pod koniec 1929 roku . Niekiedy ustalano obowiąz
kowe składki na określone cele . Kolegia kontrolowały budżet prowadzonych przez izby 
funduszy. W izbie krakowskiej były to od 1925 roku fundusze: administracyjny, zapomo
gowy, naukowy oraz „Przeglądu Notarialnego” .

Co trzy lata małopolskie kolegia wybierały prezesów i członków izby, o czym wyżej 
wspomniano. Podejmowano uchwały w wielu ważnych sprawach, na wniosek izby bądź 
członków kolegium, uprawnionych także do składania podczas zgromadzeń interpelacji 
w istotnych dla notariatu sprawach. Wnioski składano na piśmie co najmniej na 3 dni przed 
planowanym zgromadzeniem . Realizacją uchwał kolegiów zajmowały się izby.

Izby miały się zbierać przynajmniej raz w miesiącu na posiedzeniach zwyczajnych, a na 
wezwanie prezesa także na posiedzeniach nadzwyczajnych (§ 138 ust. 1). Do podjęcia 
uchwał izb w sprawach wniosków i opinii prawodawczych oraz wymierzenia kar porząd
kowych konieczna była obecność co najmniej 4 głosujących członków oraz prezesa, 
w innych sprawach wystarczała obecność 2 członków izby (§138 ust. 2). Prezes posiadał 
także głos stanowczy, decydujący w razie równości głosów (§ 138 ust. 3). Posiedzenia 
kolegiów oraz izb były protokołowane3 .

Uchwały i zarządzenia wydawane przez izby przybierały następnie formę okólników 
izb, ogłaszanych notariuszom okręgu. Archiwalia krakowskiego samorządu notarialnego 
obejmują kilka tomów okólników izby, m.in. z lat 1918-1933 . Stanowią one cenny mate
riał informujący o rzeczywistej działalności izb w przyznanym im zakresie i wykorzystane

1922, nr 2, s. 54; we Lwowie 7 maja 1922 r. na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Izbie absolutorium 
z rachunków (...) uchwalono jednogłośnie stworzyć instytut pensyjny i wstawić na ten cel dorocznie do 
budżetu Izby odpowiednią kwotę, red., Z lwowskiego Kollegium notarialnego, ibidem, s. 56.

47 Ibidem.
M.in. gdy w 1933 r. zaległości z tytułu nieuiszczonych składek wynosiły 10 000 złotych, Izba miała 

problemy z opłatami za zajmowany lokal przy ul. Poselskiej, nie była w stanie terminowo wypłacać pensji 
pracownikom itd., okólnik z dnia 12 października 1933 r., 1. 1609/33, R. Not. 618 (d. 19).

Podstawę prawną stanowiła austriacka ustawa o stemplach i taksach z dnia 27 stycznia 1840 r., 
obowiązująca na ziemiach dawnego zaboru do chwili wejścia w życie polskiej ustawy stemplowej, tj. 
1 stycznia 1927 r.

50 Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1929 r., 1IV 8010/29, AP II, sygn. R. Not. 
618 £d. 19).

Np. w 1927 r., w związku z pracami nad projektem ustawy notarialnej przeprowadzono wewnętrzne 
opodatkowanie wszystkich kancelarii w wysokości 5 złotych miesięcznie na pokrycie kosztów delegacji, 
narad i druku projektów izbowych, okólnik Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 5 września 1927 r., 
1. 1000/27, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).

Sprawozdanie z posiedzenia Kolegium notarialnego krakowskiego w dniu 5 kwietnia 1925 r., 
okólnik Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 14 kwietnia 1925 r., 1. 487/25, AP II, sygn. 618 (d. 19).

53 Np. wnioski notariuszy z lat 1920-1922, AP II, sygn. R. Not. 251, 352; por. także okólnik z dnia 
24 kwietnia 1927 r., 1. 286/27, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).

Por. m.in. obszerne tomy protokołów z lat 1918-1933 zachowane w krakowskim Archiwum 
Państwowym, sygn. R. Not. 4, 5, 6, 7 (dawne oznaczenie).

55 AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).
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zostały licznie w niniejszej pracy. Od 1920 roku krakowska izba, tłumacząc się nadmiarem 
czynności, zaczęła publikowanie okólników i podawanie ich do wiadomości notariuszy 
w formie skróconej . Izba lwowska wydawała w cyklu miesięcznym lub dwumiesięcznym 
tzw. „Wiadomości izbowe”, obejmujące uchwały kolegium oraz izby, zmiany kadrowe 
w tamtejszym notariacie oraz treść ważniejszych okólników i zarządzeń sądów i mini
sterstw, adresowanych do notariatu .

Izby obowiązane były prowadzić wykazy notariuszy swego okręgu. Zawarte w wyka
zach dane obejmowały dzień złożenia przysięgi i objęcia urzędu, kaucję, a także informacje 
o wszystkich naganach, upomnieniach udzielonych przez izbę, bądź karach wymierzonych 
przez sąd. W wykazie należało oznaczyć także dzień zakończenia działalności urzędowej 
przez każdego notariusza oraz informację co uczyniono z jego aktami (§ 136) . Oprócz 
wymienionych wykazów, izby sporządzały corocznie listy notariuszy swego okręgu na 
żądanie organów sądowych . Prowadziły także osobne księgi zawierające listy kandydatów 
notarialnych, odbywających praktykę w ich okręgach. W krakowskiej izbie, wkrótce po 
odzyskaniu niepodległości, założono nową księgę kandydatów notarialnych zachodniej 
Małopolski . W 1929 roku ustalona została nowa lista starszeństwa kandydatów uwzględ
niająca - tak jak poprzednia - dokładny czas praktyki w innych zawodach prawniczych 
oraz w służbie wojskowej w czasie 1 wojny światowej .

Niezależnie od wykazów notariuszy prowadzona była statystyka czynności notarialnych 
i sądowych dokonywanych przez notariuszy w okręgu izby . Krakowska izba powróciła do 
zarzuconej w latach 1918-1919 statystyki na poprzednich zasadach, wzywając wszystkich 
notariuszy do nadsyłania do końca marca każdego roku wykazów za ubiegły rok kalenda
rzowy . Zawierały one dane liczbowe o wszystkich czynnościach, z rozbiciem na osoby 
w miejscowościach, w których był więcej niż jeden notariusz, oraz na rodzaj czynności .

Okólnik (bez daty), 1. 833/20, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).
Wiadomości izbowe Izby notarialnej we Lwowie, luty-marzec 1933, (ogólnego zbioru nr 10), 

1. 590/1933, to samo m.in. maj-czerwiec 1933 (ogólnego zbioru nr 12), l. 1512/1933; październik 1933, 
(ogólnego zbioru nr 15), 1. 2509/1933, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).

Wykaz notariuszy Kollegium notarialnego w Krakowie od 1900 r., obejmujący także notariuszy 
urzędujących w latach 1918-1933 zawierał dla każdego notariusza następujące rubryki: imię i nazwisko 
(niekiedy wraz z datą urodzenia); siedziba urzędowa (lub kilka w razie przeniesień); dekret nominacyjny 
(wraz z określeniem organu mianującego; daty dekretu i jego sygnatury); data złożenia przysięgi (w wielu 
wypadkach dwukrotnie, po raz drugi na rzecz państwa polskiego); data rozpoczęcia urzędowania (w każdej 
wyznaczonej siedzibie w razie przeniesień), data zakończenia urzędowania (wraz z przyczyną); kaucja i jej 
właściciel; odpowiedzialność z kaucji; wydanie i zwrot kaucji; zarządzenie co do aktów notarialnych (po 
zakończeniu urzędowania), orzeczone kary; wykreślenia kar; kwalifikacje, AP II, sygn. R. Not. 473 (d. 84).

Np. Spis notariuszy okręgu Izby w Krakowie z dnia 16 listopada 1921 r., DcL. 991/21 sporządzony 
na żądanie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12 listopada 1921 r., Prez. 5219, AP II, sygn. 51 (d. 41); 
Wykaz notariuszy i kandydatów notarialnych, 1. 1258/29, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).

Obejmowała wszystkich kandydatów praktykujących w dniu 1 stycznia 1920 r., notariuszy wezwano 
do nadsyłania danych o kandydatach do dnia 1 marca 1920 r., AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).

61 W tym celu wezwano wszystkich kandydatów do złożenia do 10 grudnia 1929 r. dokumentów 
potwierdzających ich służbę wojskową od dnia 16 lipca 1914 r. obliczoną w latach, miesiącach i dniach, 
okólnik z dnia 18 listopada 1929 r., 1. 1405/29, AP 11, sygn. R. Not. 618 (d. 19).

62 Por. m.in. AP II, sygn. R. Not. 51 (d. 41).
63 Uchwała Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 5 czerwca 1921 r., okólnik z dnia 5 czerwca 1921 r., 

1. 165/21, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).
M W większości wykazów dane ogółem, liczba aktów notarialnych, aktów ostatniej woli, legalizacji 

oraz innych wyliczonych w wykazach czynności, AP II, sygn. R. Not. 51 (d. 41); wzór wykazu 
statystycznego załączony został do okólnika z dnia 5 czerwca 1920 r., op.cit.
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Potrzebę opracowywania danych tłumaczono nie tylko żądaniem władz sądowych, lecz 
także względem na interes ogólny notariatu i umożliwienie w ten sposób sporządzania sto
sownych sugestii dla Ministerstwa Sprawiedliwości co do obsady stanowisk w okręgu izby. 
Odrębne wykazy statystyczne - nie tylko czynności, lecz także dochodowości kancelarii - 
sporządzili w 1933 roku niektórzy członkowie krakowskiego kolegium na prośbę Zrzesze
nia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych . Na żądanie sądów, a pośrednio Głównego Urzę
du Statystycznego, notariusze mieli także składać comiesięczne wykazy sporządzanych 
czynności, z terminową realizacją tego obowiązku były jednak problemy .

Izby opiniowały prośby notariuszy o zmianę siedziby urzędowej lub jej zamianę, zwra
cając się w tych sprawach z prośbą o oświadczenie do notariuszy, których załatwienie ta
kiego wniosku mogło dotyczyć lub mogło w inny sposób naruszać ich interesy . Rozpisy
wały konkursy na wolne notariaty i dokonywały kwalifikacji zgłoszonych kandydatów . 
Zakres współudziału w obsadzie notariatów nie był zatem zbyt szeroki. Krytykowano także 
niewielkie uprawnienia i ograniczoną samodzielność w zakresie nadzoru i sądownictwa 
dyscyplinarnego, omówione osobno w kolejnym rozdziale.

Bardzo aktywnie małopolski samorząd opracowywał i opiniował projekty ustaw. Naj
większą wagę przywiązywano przy tym do prac nad projektem ustawy notarialnej, a naj
większe zasługi nad ich zainicjowaniem położyła izba krakowska i jej prezes T. Starzewski. 
Już pod koniec 1918 roku z jego inicjatywy podjęta została akcja zmierzająca do dokładne
go poznania ustawodawstwa innych dzielnic kraju i opracowania wspólnie z tamtejszymi 
notariuszami zasad lub projektów przyszłej ogólnopolskiej ustawy o notariacie . W jej 
rezultacie powstał pierwszy z krakowskich projektów, opracowany przez S. Górę. Projekt 
stał się przedmiotem obrad podczas Pierwszego Zjazdu Polskich Notariuszy w Krakowie 
w dniach 3-5 czerwca 1922 roku i podstawą uchwalonych wówczas zasad przyszłej ustawy 
notarialnej . Jego podstawowe założenia zaakceptowane zostały w zasadzie także na ko
lejnym zjeździe notariuszy, tym razem w Warszawie, we wrześniu 1923 roku. W tym sa
mym czasie wstępne prace nad projektem ustawy notarialnej rozpoczęła Komisja Kodyfika
cyjna, co dało początek dalszemu etapowi starań małopolskiego notariatu. W ścisłej współ
pracy wszystkich izb odpowiedziano na rozesłany przez Komisję kwestionariusz zasad 
przyszłej ustawy , a następnie opracowano wspólny projekt małopolskich izb notarial
nych72.

Okólnik Izby Notarialnej w Krakowie nr V/1933 z dnia 30 maja 1933 r., 1. 883/33, AP II, sygn. 
R. Not. 618 (d. 19).

66 Por. m.in. okólnik z dnia 14 listopada 1928 r., 1. 1391/28, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).
Np. zarządzenie z dnia 15 kwietnia 1920 r., 1. 183/20 wzywające do oświadczenia się w sprawie 

zgodnych wniosków o zamianę, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).
68 Por. rozdział IV pkt 2.

Projekt ustawy notarialnej, PN, 1922, nr 1, s. 7; o początkach prac nad ustawą także D. Malec, 
Podstawowe zasady ustroju polskiego notariatu w świetle projektów i opinii z lat 1918-1933, CPH, 2000, 
z. 1-2, s. 132-133, por. także rozdział VIII oraz pkt 4 niniejszego rozdziału.

Sprawozdanie z pierwszego Zjazdu polskich notariuszy w Krakowie, PN, 1922, nr 3-4, s. 3, 63.
Por. m.in. pisma prezesów Izb Notarialnych w Krakowie, Lwowie i Przemyślu, AP II, sygn. 28, 351. 
Ustawa w przedmiocie urządzenia notariatu w Rzeczypospolitej Polskiej, ss. 85 maszynopisu, AP II, 

sygn. R. Not. 29, treść projektu opublikował niemal w całości W.L. Jaworski w pracy Reforma notariatu.

Koncentrowanie większości sił na sprawach przyszłej ordynacji notarialnej spowodo
wało początkową ostrożność izby krakowskiej w proponowaniu nowelizacji obowiązującej 
ustawy austriackiej z 1871 roku. Uważano przy tym, że powściągliwość w tej mierze może 
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przynieść większe korzyści dla notariatu w skali ogólnopolskiej73 * * * * 78 79 80 81. W tym duchu opracowa
no oszczędny, co do proponowanych zmian, projekt nowelizacji obowiązującego prawa 
o notariacie. Ograniczony został do spraw uznanych za najpilniejsze, zaproponowanych 
przez krakowskich notariuszy i kandydatów notarialnych . W przesłanym w 1922 roku do 
Ministerstwa Sprawiedliwości projekcie noweli zaproponowano zmianę przepisów o kan
dydatach notarialnych, zdefiniowanych odmiennie niż dotychczas, wprowadzenie osobnej 
kategorii aplikantów notarialnych oraz nowych zasad sporządzania tabel kwalifikacyj
nych . Także i ten projekt powstał w rezultacie ścisłej współpracy izb małopolskich, po
pierających krakowskie propozycje .

73 Projekt memoriału S. Góry z dnia 16 czerwca 1921 r. 1. 466: Opinia w sprawie projektu stałych 
substytucji, unormowania spraw nominacji oraz zmiany taryfy, maszynopis, AP II, sygn. R. Not. 28.

Pismo prezesa krakowskiej Izby Notarialnej z dnia 18 czerwca 1921 r., AP II, sygn. R. Not. 28.
Projekt noweli do ustawy notarialnej z dnia 25 lipca 1875 r., maszynopis, AP II, sygn. R. Not. 28; 

por. także rozdział IV pkt 3.3.
Kopie projektu przesłano prezesom pozostałych izb z prośbą o ewentualne poparcie przez 

wniesienie podobnych pism, AP II, sygn. R. Not. 28; do prośby zastosowała się izba przemyska, por. pismo 
prezesa Izby Notarialnej w Przemyślu z dnia 22 czerwca 1922 r. 1. 113/21, zawiadamiające o złożeniu do 
Ministerstwa Sprawiedliwości analogicznego projektu, ibidem.

Projekt ustawy notarialnej, PN, 1922, nr 1, s. 8.
78 L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 

1919-1939, Wrocław 2000, s. 269.
79 Dopiero w I kwartale 1922 r. Komisja ustaliła zasady projektu reformy i wybrała subkomisję, jej 

referat stał się podstawą uchwały w maju 1922 r., na podstawie której powstał projekt opracowany 
ostatecznie przez A. Rybiańskiego, Zasady projektu postępowania w sprawach spadkowych [w:] 
Sprawozdanie z pierwszego Zjazdu polskich notariuszy w Krakowie, PN, 1922, nr 3-4, s. 55-62.

80 Por. D. Malec, Z dziejów notariatu Drugiej Rzeczypospolitej. Problem tzw. przymusu notarialnego, 
„Rejent”, 2000, s. 184-185.

81 Projekt opracował z uwzględnieniem uwag krakowskiej izby notariusz z okręgu lwowskiego, 
S. Ziemnowicz, który następnie z S. Steinem z Krakowa osobiście w dniu 8 kwietnia 1924 r. złożyli projekt

Komisja ds. Ustawodawczych krakowskiej Izby Notarialnej wkrótce po utworzeniu roz
poczęła także, zgodnie z prawdopodobnym kalendarzem prac Komisji Kodyfikacyjnej, 
opracowywanie projektów ustaw o postępowaniu w sprawach niespornych, postępowaniu 
w sprawach spadkowych, rozpoczęto także obrady nad projektem ustawy w sprawach opie
kuńczych . Równolegle do początku prac Komisji Kodyfikacyjnej nad prawem spadko
wym zastanawiano się nad reformą postępowania spadkowego . Komisja izby krakow
skiej, wspólnie z przedstawicielami Krakowskiego Towarzystwa Prawniczego zajmowała 
się tą sprawą już od pierwszej połowy 1920 roku . Nie wyczerpywało to całości zagadnień 
będących przedmiotem zainteresowania małopolskiego notariatu, a zwłaszcza krakowskiej 
izby.

Jak już we wcześniejszych rozdziałach wspominano, od pierwszych lat po odzyskaniu 
niepodległości w środowisku krakowskich notariuszy podnoszono konieczność zmian prze
pisów regulujących obrót nieruchomościami w kierunku wprowadzenia przymusu notarial
nego^ a odpowiednie uchwały podejmowano na kolejnych ogólnopolskich zjazdach notariu
szy . Pretekstem do przejścia od deklaracji do konkretnych propozycji zmian stały się 
w 1924 roku prace Ministerstwa Sprawiedliwości nad nową ustawą stemplową: liczono, iż 
w zamian za zgodę na pobieranie przez notariuszy opłat stemplowych wprowadzony zosta
nie przymus w zaproponowanym zakresie. Porozumienie izby krakowskiej i lwowskiej 
doprowadziło do opracowania w 1924 roku projektu ustawy złożonego wiosną tego samego 
roku do Ministerstwa Sprawiedliwości . Wspólne działania dały początek szeroko zakro
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jonej akcji, trwającej wiele lat, uwieńczonej sukcesem dopiero w 1933 roku, gdy w przepi
sach rozporządzenia, zawierającego prawo o notariacie wprowadzony został przymus nota
rialny. Jednocześnie zdecydowana akcja małopolskich notariuszy doprowadziła do ostrego, 
wieloletniego konfliktu z tutejszą adwokaturą, obawiającą się dalszego spadku dochodów .

Materiały archiwalne pozostałe po krakowskiej Izbie Notarialnej ukazują interesujący, 
pełen determinacji i osobistego zaangażowania przebieg starań o wprowadzenie przymusu 
notarialnego. Równocześnie z wniesieniem projektu nawiązano ściślejszą współpracę 
z warszawskim Zrzeszeniem Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych, od którego oczekiwano 
poparcia u czynników rządowych8^. Prezesi izb małopolskich przekonywali do koncepcji 
urzędników Ministerstwa Skarbu . Naciskali na nich także członkowie Zarządu Głównego 
Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych . Bardzo szybko wszystkim podejmowa
nym działaniom nadano klauzulę poufności, apelowano o dyskrecję, b^ uniemożliwić 
kontratak ze strony posiadających rzekomo wpływy w Sejmie adwokatów86. W tym czasie 
projekt ustawy stemplowej znajdował się już w parlamencie , a warszawskie Zrzeszenie po 
zaopiniowaniu go złożyło własny projekt88. Dzięki wspólnej akcji i uzyskaniu poparcia 
takich autorytetów naukowych jak F. Zoll i W.L. Jaworski udało się doprowadzić do zmia
ny i wprowadzenia wprost do projektu ustawy stemplowej przepisów o formie notarialnej 
ad solemnitatem . Zgodę podkomisji sejmowej ułatwiła życzliwość jednego z naczelników 
w Ministerstwie Skarbu^a także jej członka, których udało się przekonać do argumentów 
krakowskich notariuszy . Choć akcja wspierania projektu prowadzona była bardzo drobia
zgowo i misternie , a dla opracowanego w krakowskiej izbie projektu odpowiednich prze
pisów udało się uzyskać ponownie aprobatę W.L. Jaworskiego, na skutek sprzeciwu sej
mowego pierwszy etap batalii o wprowadzenie przymusu notarialnego został przegrany* .

W szerokim zakresie izby małopolskie korzystały ze swych uprawnień do opiniowania 
projektów ustaw przesyłanych im w tym celu, niekiedy czyniły to z własnej inicjatywy. Po 
utworzeniu Komisji Kodyfikacyjnej liczba opiniowanych projektów pozostawała w ścisłym

na ręce wiceministra sprawiedliwości, Projekt ustawy dotyczącej konieczności spisania aktu notarialnego 
przy czynnościach między żyjącemi, a odnoszący się do nieruchomości położonych na obszarze okręgów 
Sądów apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie, maszynopis, AP II, sygn. R. Not. 29.

12 D. Malec, op.cit., s. 190-192.
83 ‘Podczas spotkania delegatów izb małopolskich z prezesem Zrzeszenia B. Okołowiczem ustalono 

dokładnie taktykę dla lansowania projektu. Sprawozdanie dla Izby notarialnej w Krakowie z podróży do 
Warszawy celem przedłożenia rządowi projektu wprowadzenia przymusu notarialnego (poufne), AP II, 
sygn. R. Not. 29.

M.in. list prezesa izby przemyskiej z dnia 25 maja 1924 r. zawiera relację z rozmów w Ministerstwie 
Skarbu; obszerna relacja prezesa izby lwowskiej z pobytu w Warszawie, list z dnia 3 maja 1924 r., 
kolejność odbywanych spotkań określił prezes Zrzeszenia, B. Okołowicz, AP II, sygn. R. Not. 29.

M.in. list prezesa Zarządu Głównego B. Okolowicza z dnia 3 czerwca 1924 r. informujący 
o życzliwości Ministerstwa Skarbu, AP II, sygn. R. Not. 29.

M.in. list prezesa izby przemyskiej, op.cit.
Projekt ustawy o opłatach stemplowych wniesiony na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 

31 marca 1924 r., Druk Sejmowy nr 1136.
Uwagi Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych do projektu ustawy o opłatach stemplowych 

przedstawione Sejmowi 4 kwietnia 1924 r., maszynopis, AP II, sygn. R. Not. 29; Projekt ustawy

Protokoły posiedzeń Podkomisji, AP II, sygn. R. Not. 29.
Por. m.in. poufna korespondencja T. Starzewskiego z naczelnikiem A. Rosenkranzem, posłem 

J. Michalskim, B. Okołowiczem z lat 1924-1925, AP II, sygn. R. Not. 29.
92 D. Malec, op.cit.
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związku z tempem jej prac nad poszczególnymi częściami prawa cywilnego, będącymi 
przedmiotem zainteresowania notariuszy. W tym zakresie także widoczna była ścisła 
współpraca samorządu notarialnego dawnego zaboru austriackiego i staranie, by we 
wszystkich możliwych wypadkach, dla dobra swego zawodu, występować wspólnie. Tak 
było m.in. w wypadku projektu ustawy wekslowej, nadesłanej do zaopiniowania przez 
Komisję Kodyfikacyjną w 1923 roku, gdy opinia izby krakowskiej opracowana została po 
dokładnym zapoznaniu się z nadesłanymi ze Lwowa analogicznymi materiałami tamtejszej 
izby notarialnej . Największą aktywność izby małopolskie wykazały, opiniując przysyłane 
im projekty ustawy notarialnej . Opiniowano także projekty ministerialne, w tym zwłasz
cza Ministerstwa Skarbu , niekiedy Ministerstwa Reform Rolnych .

Opinie wydawano także w sprawach drobniejszych, niekiedy na prośbę organów sądo
wych, jak w 1922 roku, gdy prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie (na prośbę prezesa 
Sądu Apelacyjnego we Lwowie) zwrócił się do tutejszej izby o zaopiniowanie zgłoszonej 
przez izbę lwowską propozycji wydawania przez właściwy sąd legitymacji służbowych dla 
notariuszy . Analogiczne legitymacje dla krakowskich notariuszy i zastępców wprowadzo
no w 1931 roku 8. Z własnej inicjatywy przeprowadzano ankiety wśród notariuszy, które 
miały służyć jako podstawa do wydawanych przez kolegia oraz izby opinii .

93 M.in. zarządzenie prezesa izby krakowskiej z dnia 10 marca 1923 r. o przydzieleniu do opracowania 
referatu i wniosków odnośnie do projektu ustawy wekslowej oraz artykułu do „Przeglądu Notarialnego”
S. Steinowi, wraz z załącznikami w postaci ponaglającego pisma do izby lwowskiej w sprawie omówienia 
w „Przeglądzie Notarialnym” projektu Komisji Kodyfikacyjnej oraz odpisem opinii izby lwowskiej 
odesłanego Sekcji Prawa Handlowego Komisji, AP II, sygn. R. Not. 28.

9,1 Por. rozdział VIII.
95 M.in. Projekt z dnia 7 czerwca 1922 r. /. 2258/22/DO/l ustawy o współdziałaniu sądów i notariuszy 

przy wymiarze i poborze opłat stemplowych, AP 11, sygn. R. Not. 351.
M.in. w 1924 r. na prośbę ministerstwa, po rozpisaniu ankiety wśród członków krakowskiego 

kolegium, opiniowano proponowane zmiany w prawie spadkowym, wynikające z zasady niepodzielności 
działek powstałych przy parcelacji, okólnik z dnia 6 maja 1924 r„ 1.422/24, AP II, sygn. R. Not. 618 
(d. 19).

Pismo prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25 października 1921 r„ praes. 
19350/21/13N, AP II, sygn. R. Not. 28; izba krakowska uznała wprowadzenie legitymacji także dla 
zastępców notariuszy za pożyteczne, pismo prezesa Izby Notarialnej z dnia 27 października 1921 r. 
1. 901/21, AP II, sygn. R. Not. 28.

98 Okólnik z dnia 16 kwietnia 1931 r., 1. 259/540, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).
Np. zarządzona w 1922 r. ankieta w sprawach reformy agrarnej, ankieta w sprawie projektów 

ustawy notarialnej, AP II, sygn. R. Not. 29.
Przemówienie wygłoszone podczas zgromadzenia kolegium w dniu 30 października 1921 r., 

W.L. Jaworski, O potrzebie notariatu, PN, 1922, nrl, s. 2-6, to samo także „Czasopismo Prawnicze 
i Ekonomiczne”, 1921.

101 Por. także A. Oleszko, op.cit., s. 266.
102 W wysokości 2500 marek, płatne natychmiast, uchwała kolegium z dnia 30 października 1921 r., 

okólnikz dnia 3 listopada 1921 r., 1. 946/21.

Już w pierwszych latach niepodległości małopolski samorząd zastosował się do rady, 
wyrażonej podczas zgromadzenia krakowskiego kolegium notarialnego w 1921 roku przez 
W.L. Jaworskiego, aby notariusze społeczeństwu więcej o sobie mówili, zaś najlepszym do 
tego sposobem, by zabierać głos w sprawach publicznych jest korporacja . W rezultacie, 
na tym samym posiedzeniu podjęto w obecności delegatów izb we Lwowie i Przemyślu 
uchwałę o wydawaniu w Krakowie dwumiesięcznika „Przegląd Notarialny” . Na pierwsze 
potrzeby finansowe ustalona została opłata z każdej kancelarii notarialnej w okręgu izby . 
Już wcześniej, na przełomie 1920/1921 roku krakowska izba nawiązała kontakt z redakcją * S. 
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wydawanego przez Wydział Prawa UJ „Czasopisma Prawniczego i Ekonomicznego”, by 
publikować w nim okresowe sprawozdania, komunikaty oraz dane statystyczne . Osta
tecznie zwyciężyła jednak koncepcja własnego organu prasowego.

Na tym samym posiedzeniu w 1921 roku zdecydowano także o nawiązaniu współpracy 
z notariuszami dawnej Kongresówki i zaproponowano zorganizowanie wspólnego zjazdu 
notariuszy z obu dzielnic10 . Uchwały krakowskiego kolegium notarialnego z jesieni 1921 
roku otworzyły nowy etap w dziejach notariatu polskiego nie tylko na terenie dawnego 
zaboru austriackiego: od tego właśnie momentu rozpoczęła się ścisła współpraca z notaria
tem dawnego zaboru rosyjskiego, która do pewnego stopnia przełamała pozaborcze różnice, 
a dalszemu integrowaniu środowiska służyło nowo utworzone czasopismo, w kolejnych 
latach, do 1933 roku ukazujące się kwartalnie. Przewodniczącym komitetu redakcyjnego 
„Przeglądu Notarialnego” był od chwili jego powstania do swej śmierci T. Starzewski, 
sekretarzem przez wiele lat A. Rybiański (wówczas kandydat notarialny w Krakowie), 
a w jego pierwszym składzie znalazło się 6 przedstawicieli krakowskiej Izby Notarialnej, 
kierujących w zasadzie pismem oraz 5 przedstawicieli lwowskiej Izby Notarialnej i 4 prze
myskiej Izby Notarialnej . Redaktorem odpowiedzialnym przez pewien czas był przyszły 
prezes Izby, a następnie Rady w Krakowie, S. Stein .W 1931 roku na czele pisma stanął 
S. Breyer, a do składu komitetu redakcyjnego dołączyli m.in. działacze warszawskiego 
Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych: M. Kurman oraz członek Komisji Kodyfi
kacyjnej i autor projektu prawa o notariacie J. Glass u . W 1925 Zrzeszenie Notariuszów 
i Pisarzy Hipotecznych w Warszawie próbowało zmienić nieco charakter pisma. Zapropo- 
nowałOj by zrezygnować z szerokiej problematyki prawnej na rzecz spraw ściśle zawodo
wych . Krakowskie kolegium notarialne nie zgodziło się na propozycję, decydując się 
jedynie na przyjęcie propozycji co do rozdziału kosztów między Zrzeszenie oraz małopol
skie izby oraz rozszerzenie działu informacyjnego . Charakter pisma uległ zmianie dopie
ro od numeru 3 w 1933 roku, gdy redakcja „Przeglądu Notarialnego” przeniesiona została 
do Warszawy, a pismo zaczęło ukazywać się w zmienionej formie zewnętrznej i większym 
formacie, jako dwutygodnik . Kolejna ważna faza istnienia „Przeglądu Notarialnego”

103 Decyzja uzasadniana była ciężką sytuacją finansową i zbyt wysokimi kosztami wydawania 
własnego czasopisma, Uchwała kolegium notarialnego z dnia 20 grudnia 1920 r. oraz izby z dnia 
16 stycznia 1919 r., Dodatek do okólnika z dnia 28 stycznia 1921 r. I. 979/20, AP II, sygn. R. Not. 618 
(d. 19J

Pismo prezesa Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 4 listopada 1921 r. 1.900/21, AP 11, sygn. 
R. Not. 36.

105 Z krakowskiej izby w 1922 r.: L. Summer-Brason (notariusz w Gorlicach), I. Dębicki (notariusz 
w Rzeszowie), S. Góra (notariusz w Zakopanem), J. Myciński (notariusz w Krakowie), S. Stein (notariusz 
w Krakowie), F. Szymanowicz (kandydat notarialny w Krakowie); z lwowskiej izby: F. Szelewski (prezes 
izby i notariusz w Krakowie), A. Nitarski (notariusz we Lwowie), J. Postępski (notariusz w Rawie 
Ruskiej), S. Ziemnowicz (notariusz w Bóbrce); z przemyskiej izby: J. Czechowicz (notariusz 
w Bolechowie), F. Girzejowski (notariusz w Samborze), S. Wilczek (wówczas notariusz w Sieniawie) oraz 
W. Witoszyński (kandydat notarialny w Przemyślu), PN, 1922, nr 1, s. 1.

Akta nadzoru nad czasopismami Starostwa Grodzkiego w Krakowie, Referat Bezpieczeństwa 
Publicznego, AP II, sygn. StGKr 274.

Sprawozdanie z posiedzenia ¡Collegium notarialnego w Krakowie w dniu 8 marca 1931 r., AP II, 
sygn. R. Not. 618 (d. 19).

108 Uchwala Walnego Zgromadzenia Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych w dniu 29 marca 
1925 r., Zebranie krakowskiego Kollegium notarialnego, PN, 1925, nr 1, s. 184.

Zebranie krakowskiego..., s. 184.
110 A. Oleszko, op.cit., s. 266.
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rozpoczęła się w 1934 roku, gdy pismo na podstawie uchwały I Konferencji Prezesów 
i Wiceprezesów Rad Notarialnych stało się centralnym organem polskiego notariatu'",

Małopolskie izby notarialne prowadziły rozległą działalność społeczną i żywo reago
wały na sytuację państwa, włączając się często do prowadzonych w kraju akcji, bądź orga
nizując własne. Już na przełomie 1918/1919 roku krakowskie kolegium notariuszy podjęło 
uchwałę o subskrypcji pożyczki narodowej i wezwało wszystkich notariuszy do wpłaty na 
ten cel odpowiedniej kwoty . W czasie wojny 1920 roku wezwano wszystkich działają
cych w okręgu krakowskiej izby notariuszy, kandydatów notarialnych oraz personel kance
laryjny do jak najliczniejszego wstępowania do armii, a notariuszy, którzy tego nie mogli 
uczynić, do zapewnienia środków materialnych dla rodzin ochotników i udzielenie pomocy 
w zaopatrzeniu się w wojskowy ekwipunek . Podkreślano dużą ofiarność lwowskich 
notariuszy, w tym zwłaszcza poległego w lipcu 1920 roku pod Zadwórzem B. Prus- 
Zajączkowskiego i odznaczonego pośmiertnie Uirtuti Militari

W 1921 roku krakowska Izba Notarialna podjęła uchwałę o włączeniu się w akcję od
budowy Wawelu, wzywając notariuszy i kandydatów do wykupu imiennych cegiełek, sto
sowny apel skierowano także do izby lwowskiej i przemyskiej . Notariusze izby krakow
skiej uczestniczyli także m.in. w budowie Domu im. J. Piłsudskiego przy Oleandrach, 
w Krakowie , zbiórce na rzecz funduszu pomocy dla bezrobotnych w 1932 roku , 
wzięli udział w subskrypcji pożyczki narodowej , uczestniczyli w akcji pomocy powo
dzianom oraz wielu innych.

1.3. Problem pomocy materialnej i ubezpieczeń

Problemem wywołującym duże zainteresowanie małopolskiego samorządu korporacyj
nego były kwestie ubezpieczenia notariuszy oraz pomocy dla rodzin zmarłych notariu
szy . W dziedzinie tej, wobec braku ustawowych reguł określających ewentualne zasady 
przymusowego ubezpieczenia, samorząd mógł w pełni wykazać swą aktywność. Poważną 
inicjatywę, uwieńczoną częściowym sukcesem, podjęła w 1927 roku krakowska Izba Nota-

111 „Przegląd Notarialny" jest centralnym organem notariatu polskiego, wydawanym przez Izbę 
Notarialną okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie przy współudziale wszystkich izb notarialnych 
w Państwie. W„Przeglądzie Notarialnym" utworzona zostanie stała rubryka pod tytułem „Dział 
Urzędowy. Obwieszczenia Rad Notarialnych ", w której ogłaszane będą wszelkie enuncjacje oficjalne Rad 
Notarialnych (...) wszelkie obwieszczenia, zamieszczone [w nim] mają moc prawną [i ] poczytywane będą 
za należycie promulgowane i bezwzględnie obowiązujące, Protokół nr 1 I Konferencji Prezesów 
i Wiceprezesów Rad Notarialnych z dnia 24 II 1934 r. AP II, sygn. 704 (d. 33); Organ urzędowy Rad 
Notarialnych, PN, 1934, nr 5, s. 19.

112 W wysokości 2000 koron, okólnik z dnia 3 stycznia 1919 r., 1. 1221/18, AP II, sygn. R. Not. 618 
(d. 19).

11 Okólnik (bez daty), 1. 600/20, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).
A.K. Limanowski, Stan notarialny Wschodniej Małopolski w chwilach przełomowych r. 1919- 

1920} Lwów 1920, s. 8-21.
Uchwała Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 5 czerwca 1921 r., okólnik z dnia 5 czerwca 1921 r., 

1. 467/21, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).
116 Okólnik z dnia 14X1 1928 r., 1. 1391/28, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).
117 Okólnik z dnia 16 listopada 1932 r., 1. 2039/32, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).
118 Okólnik z dnia 27 września 1933 r., 1. 1566/33, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).

Potwierdzenia przyjęcia składek na powodzian, AP II, sygn. R. Not. 60.
Na ten temat m.in.: Pomoc dla wdów i sierot po notariuszach, „Rejent”, 1996, nr 1-3, s. 106-107. 
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rialna, a kolegium odbyte w dniu 24 kwietnia 1927 roku podjęło uchwałę o przystąpieniu do 
przymusowego grupowego ubezpieczenia na życie wszystkich notariuszy i kandydatów 
notarialnych powyżej 60. roku życia . Zgodnie z deklaracją delegatów pozostałych mało
polskich izb, przyjętą w 1928 roku na posiedzeniach kolegiów notarialnych w Przemyślu 
i Lwowie, odbytych z udziałem przedstawicieli krakowskiej izby, podjęto jednobrzmiące 
uchwały o przystąpieniu wszystkich tamtejszych notariuszy powyżej 65. roku życia do 
zbiorowego ubezpieczenia w Krakowskim Towarzystwie Wzajemnych Ubezpieczeń 
w Krakowie12 . Wszystkie 3 małopolskie izby przyłączyły się do realizacji powyższych 
uchwał, a prowadzeniem agend, inkasowaniem premii asekuracyjnych i pośredniczeniem 
w pertraktacjach z towarzystwem ubezpieczeniowym miała się zająć izba krakowska 
W realizacji uchwał do ubezpieczenia przystąpiło w krakowskiej izbie 34 notariuszy i 27 
kandydatów notarialnych, w izbie lwowskiej 32 notariuszy i 4 kandydatów, zaś w izbie 
przemyskiej 26 notariuszy i 32 kandydatów 2 . Mimo korzystnych, jak oceniano, warunków 
zaoferowanych przez towarzystwo - odzew wśród notariuszy nie był zbyt duży, zwłaszcza 
w izbie lwowskiej, największej, gdzie do ubezpieczenia przystąpiła mniej niż połowa nota
riuszy, a realizacja uchwały wśród kandydatów notarialnych była minimalna.

121 Uchwała kolegium notarialnego w Krakowie z dnia 24 kwietnia 1927 r., okólnik z dnia 25 kwietnia 
1927 r., 1. 437/27, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).

Ubezpieczenie notariuszy i kandydatów notarialnych, PN, 1928, nr 4, s. 413,
123 Ibidem.
124 Na łączną kwotę 1 708 000 złotych we wszystkich izbach, w tym w izbie krakowskiej 772 000 

złotych, w izbie lwowskiej 569 000 złotych, w przemyskiej 466 000 złotych.
125 M.in. sytuacja taka miała miejsce w izbie przemyskiej, gdy odmówiono początkowo zasiłku 

wdowie po zmarłym, nieubezpieczonym kandydacie, okólnik Izby Notarialnej we Lwowie L. 9 z dnia
17 stocznia 1931 r„ PN, 1931, nr 1, s. 59.

Okólnik Izby Notarialnej we Lwowie z dnia 4 listopada 1933 r., Wiadomości izbowe Izby 
notarialnej we Lwowie, październik 1933 (ogólnego zbioru nr 15), AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).

Opinia lwowskiej Izby Notarialnej o projekcie nowej ustawy notarialnej, PN, 1932, nr 1, s. 15.

Problem pomocy finansowej dla członków najbliższej rodziny zmarłych notariuszy lub 
kandydatów nie został zatem rozwiązany w zadowalającym środowisko stopniu, wciąż 
zatem konieczne było szukanie innych jeszcze, dodatkowych metod i środków. Izba lwow
ska, by zachęcić notariuszy i kandydatów do przystępowania do owego ubezpieczenia, 
określiła surowsze zasady przyznawania zasiłków z prowadzonych w niej funduszy. 
W wypadkach, gdy notariusz lub kandydat nie ubezpieczył się przynajmniej na minimalną 
dopuszczalną kwotę, izby notarialne uprawnione były do odmowy przyznania zasiłku po
śmiertnego z odpowiedniego funduszu izbowego, a podań w sprawie zasiłków po takich 
osobach izba miała nawet nie rozpatrywać . Niemal równocześnie z wydaniem rozporzą
dzenia z 1933 roku, zawierającego ogólnopolskie prawo o notariacie, izba lwowska 
w związku z przygotowanym na jej polecenie przez S. Ziemnowicza projektem ubezpiecze
nia rozpatrzyła wstępnie propozycję zawarcia umowy ubezpieczeniowej z Towarzystwem 
Ubezpieczeń na Życie „Feniks” we Lwowie, nie zdołano jednak omówić przed wejściem 
rozporządzenia w życie szczegółów oferty i przystąpić do niej na starych zasadach organi- 

. 126zacyjnych
Brak odpowiednich przepisów uniemożliwiał rozwiązanie sprawy ubezpieczenia nota

riuszy w zadowalający sposób, na co skarżono się w całym okresie . Próby ubezpieczania 
się notariuszy w Zakładzie Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych we Lwowie, ubezpie
czającym pracowników kancelarii, nie powiodły się wobec odmowy przyjmowania składek * 17
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128 od notariuszy, spowodowanej brakiem odpowiedniej podstawy prawnej . Kandydaci 
notarialni podlegali w związku z tym ubezpieczeniu, ale tylko gdy nie pełnili funkcji sub- 
stytuta, wówczas bowiem, tak jak notariusze spod ubezpieczenia byli wyłączeni .

Od początku istnienia Drugiej Rzeczypospolitej sprawy pomocy finansowej dla notariu
szy i kandydatów, a także ich rodzin stanowiły istotny aspekt prowadzonej przez małopolski 
samorząd notarialny działalności. Mimo podejmowanych wysiłków, nie udało się jednak 
stworzyć podstaw stałych funduszów, spełniających oczekiwania środowiska. Największą 
aktywność wykazywała w tym zakresie lwowska Izba Notarialna, choć uchwały o tworzeniu 
odpowiednich funduszy pomocowych podejmowała także izba krakowska oraz działające tu 
stowarzyszenia kandydatów notarialnych. Już w 1922 roku lwowska izba - mimo braku 
wyraźnego upoważnienia ustawowego'30 * * * * - przyjęła uchwałę, zgodnie z którą wdowy 
i małoletnie dzieci zmarłych notariuszy (a w uzasadnionych wypadkach, za zgodą izby 
także dzieci pełnoletniej uprawnione zostały do pobierania przez okres do 1 roku części 
dochodów z kancelarii . Obowiązek utrzymywania członków rodziny zmarłego dotyczył 
zarówno substytutów, jak i nowo mianowanych notariuszy, obejmujących zwolniony nota
riat. W tym czasie istniał już we Lwowie fundusz pomocy doraźnej im. Z. Groblewskiego, 
oparty na dobrowolnych składkach w sugerowanej przez izbę wysokości . Fundusz za
pomogowy posiadała także izba krakowska . W tym samym roku we Lwowie podjęto 
uchwałę o konieczności wypłacania miesięcznych pensji w minimalnej, ustalonej przez izbę 
wysokości, wdowom i sierotom po notariuszach i kandydatach notarialnych (lub w ich 
braku osobom utrzymywanym przez zmarłych) z funduszów utworzonego w tym celu in
stytutu pensyjnego J . Zasady jego organizacji i działania miała opracować powołana wów
czas, osobna komisja'35. W 1922 roku lwowska Izba Notarialna zarządzała 6 fundacjami, 
w tym 5 ściśle zapomogowymi, utworzonymi na podstawie donacji poszczególnycłynotariu- 
szy . Własne, odrębne fundusze zapomogowe tworzyli także kandydaci notarialni

1-8 Opinia lwowskiej Izby Notarialnej o projekcie nowej ustawy notarialnej, PN, 1932, nr 1, s. 15-16.
129 Wyrok NTA z dnia 14 października 1931 r., 1. rej. 3169/29, GSW, 1931, nr 23.

Opinia lwowskiej Izby Notarialnej o projekcie nowej ustawy notarialnej, PN, 1932, nr 1, s. 15.
Z lwowskiego kollegium notarialnego, PN, 1922, nr 1, s. 50.
Op.cit., s. 51; Z. Groblewski był pierwszym w niepodległej Polsce prezesem lwowskiej Izby 

Notarialnej, fundusz doraźnej pomocy jego imienia utworzono w 1921 r., opierając się na przeznaczonej na 
ten cel kaucji Z. Groblewskiego i dobrowolnych opłatach uiszczanych z okazji mianowania i przenoszenia 
notariuszy na inne miejsce w wysokości początkowo 1000 marek, Z lwowskiego Kollegium notarialnego, 
PN, 1922, nr l,s. 51.

W 1922 r. składki na ten fundusz wynosiły 2000 marek, stanowiły część wnoszonych co pół roku 
ogólnych składek członków kolegium, Protokół posiedzenia Kollegium notarialnego w dniu 7 maja 
1922 r., AP II, sygn. R. Not. 4.

134 *Z lwowskiego Kollegium notarialnego, PN, 1922, nr 2, s. 56.
Od razu jednak zaproponowano zróżnicowaną w zależności od wieku kwotę stawek, najwyższą 

w wypadku notariuszy, którzy przekroczyli 80. rok życia: 120 000 marek, najniższą w wypadku 
kandydatów między 25. a 30. rokiem życia: 5 000 marek, op.cit., s. 56.

Np. w grudniu 1921 r. utworzono fundację zapomogową im. S. Wesołowskiego, opierając się na 
nadesłanej przez niego kwocie 200 000 marek i zobowiązaniu kandydata notarialnego K. Chmielewskiego 
do nadsyłania co roku 10 000 marek; istniała także fundacja stypendialna utworzona przez prezesa izby 
lwowskiej F. Szelewskiego, wspierająca kształcenie dzieci notariuszy i kandydatów notarialnych, Izba 
notarialna we Lwowie. Fundacje pozostające pod zarządem lwowskiej izby notarialnej, PN, 1922, nr 1, 
s. 77.

137 Uchwała Zgromadzenia Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych w Krakowie z dnia 5 lutego 
1922 r„ Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia kandydatów notarialnych w Krakowie, PN, 1922, nr 1, 
s. 91.
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Na przełomie 1930 i 1931 roku lwowska Izba Notarialna uchwaliła m.in. ostateczną re
dakcję statutu fundacji im. S. Wesołowskiego na rzecz wdów i sierot po notariuszach 
i kandydatach notarialnych ' . W 1931 roku lwowskie kolegium notarialne podjęło uchwałę 
o konieczności utworzenia funduszu doraźnej pomocy dla rodzin zmarłych notariuszy lub 
kandydatów notarialnych* 139 140 141 142 143 * 145, który miał być stworzony na podstawie projektu opracowane
go już wcześniej. Uznając celowość podjęcia wspólnych wysiłków notariuszy z okręgu tego 
samego sądu apelacyjnego, postanowiono zwrócić się do izby przemyskiej o podjęcie sto
sownych uchwał i oddelegowanie kilku jej członków do działającej przy lwowskiej izbie 
Komisji Kolegialnej do Spraw Doraźnych Zasiłków . Sprawa statutu funduszu dyskuto
wana była w związku z tym na posiedzeniu kolegium notarialnego w Przemyślu m.in. 
w czerwcu 1932 roku, jednak tamtejsi notariusze ostatecznie uznali za konieczne odłożenie 
sprawy na później, do czasu wejścia w życie ogólnopolskiego prawa o notariacie . Po raz 
kolejny nie udało się zatem stworzyć w tym zakresie ponadizbowych zasad działania, 
a mnogość licznych funduszów uzasadniała wyrażane niekiedy opinie o notarialnej fundu- 
szo manii.

Z Izby Notarialnej we Lwowie, PN, 1931, nr 1, s. 58.
139 Z Izby lwowskiej, PN, 1931, nr 2, s. 238-239.
140 Ibidem.
141 Z Izby Notarialnej w Przemyślu, PN, 1932, nr 3, s. 397.
142 Z Izby Notarialnej w Przemyślu, PN, 1931, nr 3, s. 342.
143 Z izby notarialnej we Lwowie, PN, 1931, nr 2, s. 239.

Zebranie notariuszów we Lwowie, PN, 1934, nr 1, s. 7.
145 Okólnik Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 15 grudnia 1933 r., 1. 2135/33, Komunikat Izby 

notarialnej w Krakowie, PN, 1934, nr 1, s. 6.

Wysokość zasiłków wypłacanych ze środków samopomocowych była zróżnicowana, np. 
w Przemyślu w latach 1930-1931 udzielono 9 zapomóg wdowom po notariuszach na łączną 
kwotę 5 160 złotych, a zatem przeciętnie po 573 złote

Mimo dużej wagi przykładanej do spraw ubezpieczenia, udzielania pomocy, część nota
riuszy małopolskich nie uświadamiała sobie znaczenia podejmowanych starań: w całym 
okresie izby skarżyły się na problemy związane ze ściąganiem należnych składek na potrze
by funduszy zasiłkowych. Izba lwowska zmuszona była nawet zagrozić opornym dłużnikom 
ściąganiem zaległości w drodze sądowej, a niezależnie od tego miała przekazywać ich 
spraw^do postępowania dyscyplinarnego i ogłaszać nazwiska w „Przeglądzie Notarial
nym”

Ostatnie posiedzenia dotychczasowych małopolskich kolegiów pod rządami starego 
prawa o notariacie odbyły się pod koniec grudnia 1933 roku 27 grudnia 1933 roku, na tere
nie Izby Notarialnej we Lwowie odbyło się wspólne zebranie notariuszy i kandydatów 
notarialnych z okręgów izb notarialnych we Lwowie i Przemyślu1 . W dniu 30 oraz 
31 grudnia miało miejsce analogiczne zebranie w okręgu izby w Krakowie . Porządek 
obrad wszystkich zebrań był podobny: w obu wypadkach wzięli w nich udział zaproszeni 
przedstawiciele izb skarbowych, celem wyjaśnienia nowych obowiązków notariuszy, zwią
zanych z pobieraniem opłat stemplowych. Omawiano także najistotniejsze problemy zwią
zane z wejściem w życie nowego prawa o notariacie, zwłaszcza te, które były przedmiotem 
obrad Stałej Delegacji Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych w Warszawie w dniu 16 grud
nia 1933 roku. Ostatnie dni działania samorządu na starych zasadach związane były z du
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żymi zmianami personalnymi i koniecznością ustanowienia zastępstwa na kilkadziesiąt 
zwolnionych przez ministra sprawiedliwości notariatów

Już po wejściu w życie rozporządzenia z 1933 roku, w dniu 25 marca 1934 roku odbyło 
się wspólne, ostatnie posiedzenie byłych kolegiów w Przemyślu i we Lwowie. Miało ono 
istotne znaczenie, gdyż zgodnie z nowym prawem o notariacie, kolegia ulegały połączeniu. 
Po udzieleniu absolutorium ustępującym izbom podjęto uchwałę o przejęciu majątku do
tychczasowej Izby Notarialnej w Przemyślu, która przestała istnieć, na rzecz Rady Nota
rialnej we Lwowie146 147 * 149. Prezesowi oraz członkom starej Izby Notarialnej w Krakowie udzie
lono absolutorium na odbytym w dniu 28 stycznia 1934 roku pierwszym walnym zgroma
dzeniu notariuszy, zaś majątek i niezałatwione sprawy pozostałe po tutejszej Izbie Notarial
nej przejęte zostały przez nową Radę Notarialną na jej pierwszym posiedzeniu w dniu 
1 lutego 1934 roku 4 .

146 Informacja o 20 zwolnionych w trybie reorganizacji stanowiskach spowodowała potrzebę 
ustanowienia w pilnym trybie substytucji, okólnik Izby Notarialnej w Krakowie, 1. 1776/33, AP II, sygn. 
R. Not. 618 (d. 19); podania dla chętnych na opróżnione do początków grudnia stanowiska (26) należało
składać do 4 grudnia 1933 r., w następnych dniach kolejne wakaty, okólniki Izby Notarialnej w Krakowie 
I. 1778/33, 180/33, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).

Ostatnie kolegium b. Izb Notarialnych we Lwowie i Przemyślu, PN, 1934, nr 9, s. 19.
149 Pierwsze walne zgromadzenia Izb Notarialnych, PN, 1934, nr 3, s. 5; Z Rad Notarialnych, ibidem, 

s. 8.
149 Por. m.in. Księga Protokołów Walnego Zgromadzenia i posiedzeń Wydziału Stowarzyszenia 

Kandydatów Notarialnych w Krakowie, AP II, sygn. R. Not. 167; sprawozdania z walnych zgromadzeń 
Towarzystwa Kandydatów we Lwowie w aktach Wydziału Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych 
w Krakowie, AP II, sygn. R. Not. 169.

W całym okresie 1918-1933 na terenie Małopolski kontynuowało ożywioną działalność 
z poprzedniego okresu Stowarzyszenie Kandydatów Notarialnych w Krakowie oraz Stowa
rzyszenie Kandydatów Notarialnych Wschodniej Małopolski we Lwowie. Ich inicjatywy 
w zakresie ochrony praw kandydatów omówione zostały już wyżej, stowarzyszenia prowa
dziły także własne fundusze pomocy, pośrednictwo pracy . Działalność Stowarzyszeń 
w następnych latach kontynuowały powstałe w ich miejsce Stowarzyszenia Asesorów 
i Aplikantów Notarialnych w Krakowie oraz we Lwowie.

2. STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE W DZIELNICY CEN
TRALNEJ I WSCHODNIEJ

2.1. Zrzeszenie Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych byłego Królestwa 
Polskiego

Brak jakichkolwiek form samorządu notarialnego był odczuwalny zwłaszcza na terenie 
dawnego zaboru rosyjskiego, gdzie liczba notariuszy była największa w kraju. Jednocze
śnie, w dawnej Kongresówce środowisko notariuszy miało długie tradycje aktywnego dzia
łania, a od 1917 roku w sposób formalny zarejestrowane zostało przez ówczesny „królew
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sko-polski” Sąd Okręgowy w Warszawie Zrzeszenie Rejentów i Pisarzy Hipotecznych150 * * 153 154 
Jego istnienie i ożywiona działalność w latach 1917-1933, ścisła współpraca zwłaszcza 
z notariatem Polski południowej do pewnego stopnia zapełniała istniejący brak organów 
samorządowych.

150 Pierwotnie pod nazwą Zrzeszenie Rejentów i Pisarzy Hipotecznych w Królestwie Polskim, 
M. Kurman, Zrzeszenie Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych w b. Królestwie Polskim. Z pierwszego 
dziesięciolecia istnienia, PN, 1925, nr 1, s. 108; Statut Zrzeszenia AP II, sygn. R. Not. 107.

Komunikat nr 16 z dnia 4 kwietnia 1924 r. Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych, PN, 
1924 nr 4, s. 20.

1 2 Ibidem.
153 Tekst projektu wraz z uzasadnieniem (podpisanego przez członków Zarządu Głównego Zrzeszenia: 

M. Borkowskiego, H. Dąbrowskiego, W. Paszkowskiego i Z. Wasiutyńskiego) opublikowany został 
w „Przeglądzie Notarialnym”, red., W sprawie izb notarialnych, PN, 1924, nr 4, s. 78.

154 Red., Koleje i losy ustawy notarialnej, Not.-Hip., 1931, nr 1, s. 5; tamże błędna data złożenia 
projektu (1931 zamiast 1924).

Red., łf sprawie izb notarialnych, s. 78.
1,6 Uzasadnienie projektu, ibidem, s. 83.

Z inicjatywy Zrzeszenia zrodził się pomysł stworzenia choćby namiastki samorządu no
tarialnego na tych terenach jeszcze przed ostatecznym opracowaniem ogólnopolskiej usta
wy notarialnej. Projekt zasługuje na bliższe omówienie, stanowił bowiem ciekawą próbę 
połączenia egzystencji samorządu zawodowego (tradycyjnie łączonego z wolnym charakte
rem zawodu notariusza) z dotychczasowymi zasadami rosyjskiej ustawy notarialnej, klasy
fikującej notariuszy jako urzędników państwowych. Już na początku 1924 roku propozycję 
tę przedstawiono ówczesnemu ministrowi sprawiedliwości, W. Wyganowskiemu . Kon
cepcja opierała się na pomyśle wprowadzenia w dawnej Kongresówce izb notarialnych, 
zaproponowano także utrzymanie dotychczasowej, pozaustawowej zasady zasięgania przez 
ministerstwo opinii Zrzeszenia we wszystkich sprawach o charakterze ogólnym, dotyczą
cych notariatu i hipoteki. Nowo mianowany minister złożył obietnicę nadania pomysłowi 
dalszego biegu, po zgłoszeniu przez Zrzeszenie odpowiedniego projektu-memoriału 
w formie pisemnej1 . Projekt ustawy o kolegiach i izbach notarialnych w okręgach sądów 
apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie, o charakterze tymczasowej noweli do rosyj
skiej ustawy z 1866 roku, opracowany został bardzo szybko i złożony w Ministerstwie 
Sprawiedliwości już w dniu 10 kwietnia 1924 roku . Autorem ostatecznej redakcji pro
jektu był W. Paszkowski . Powstał przy współpracy z notariuszami z dawnego zaboru 
austriackiego, oparty po części na wzorach galicyjskich, z uwzględnieniem wszakże pod
stawowych zasad rosyjskiej ustawy notarialnej i ustawy o państwowej służbie cywilnej 
i organizacji władz dyscyplinarnych z 1922 roku . W ciekawy sposób rozwiązano w pro
jekcie problemy sądownictwa dyscyplinarnego nad tutejszymi urzędnikami, będącymi prze
cież formalnie urzędnikami państwowymi. Instancja pierwsza wzorowana była na doświad
czeniach działającego w ramach Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych sądu kole
żeńskiego, wykorzystano także pewne wzorce z ustawy o organizacji władz dyscyplinar
nych i postępowaniu dyscyplinarnym z 17 lutego 1922 roku, a także statut palestry 
z 24 grudnia 1918 roku.

Zgodnie z projektem, notariusze urzędujący w okręgach sądów apelacyjnych w War
szawie, Wilnie i Lublinie mieli tworzyć kolegia notarialne o zakresie kompetencji zbliżo
nym do kolegiów istniejących w Polsce południowej. Wprowadzone kryterium sądu apela
cyjnego uzasadniano względami praktycznymi, miało to zapewniać, zdaniem autorów pro
jektu, współpracę szerszego zespołu i możliwość lepszego doboru członków i władz izb, 
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podczas gdy mniej liczne zespoły notariuszy działających na szczeblach sądów okręgowych 
nie byłyby w stanie stworzyć instytucji samorządowych na odpowiednim poziomie 
Kolegia miały wybierać członków i prezesów izb, członków sądów dyscyplinarnych, za
twierdzać instrukcje dla izby i sądu dyscyplinarnego, sprawozdania i roczne budżety izby 
oraz decydować w innych sprawach przekazanych przez izby (art. 2 projektu).

Tak jak w Polsce południowej, izby miały mieć siedziby w miastach, w których był sąd 
apelacyjny. Ich liczebność miała być jednak odpowiednio większa niż w Krakowie, Lwowie 
czy Przemyślu wobec większej liczby notariuszy na tych terenach . Do kompetencji izb, 
określonej w wielu punktach podobnie jak w dawnym zaborze austriackim, miały należeć 
sprawy ogólnego zarządu sprawami kolegium notarialnego i podejmowanie decyzji w spra
wach niezastrzeżonych dla kolegium, nadzór nad notariuszami obejmujący także przestrze
ganie prawidłowego urzędowania i godności urzędu, reprezentowanie notariatu swego 
okręgu przed władzami państwowymi, przygotowywanie i opiniowanie projektów (art. 7 
projektu). Uprawnieniem specyficznym wyłącznie dla tutejszych terenów miało być egza
minowanie kandydatów na zastępców notariuszy i wydawanie im świadectw uprawniają
cych do samodzielnego spełniania czynność notarialnych (art. 7 pkt d). Ponadto, izby miały 
także ustalać roczne budżety, dysponować w ich ramach środkami finansowymi, układać 
roczne sprawozdania ze swej działalności i wykonywania budżetu oraz opiniować wszelkie 
sprawy zgłoszone przez kolegia notarialne (art. 7 pkt. e-f).

Inaczej, z uwagi na miejscowe uwarunkowania prawne, zaprojektowano organizację są
downictwa dyscyplinarnego. W I instancji miały działać sądy dyscyplinarne w miastach 
będących siedzibami sądów apelacyjnych. Ich liczebność miała być podobnie jak samych 
izb zróżnicowana (art. 8 projektu)1 . Postępowanie przed sądem 1 instancji wszczęte miało 
być na żądanie władz sądowych, izby notarialnej, skargi notariusza, a także osoby prywat
nej (art. 10 projektu). Sądownictwo dyscyplinarne w II instancji proponowano oddać wła
ściwym terytorialnie sądom apelacyjnym. Sądy dyscyplinarne miały wymierzać kary upo
mnienia, surowej nagany (z wpisaniem do akt lub bez niego), grzywny określonej według 
stopnia winy i zamożności oraz usunięcia z urzędu (art. 12 projektu).

Op.cit., s. 84.
158 *Izba w Warszawie liczyć miała 12 członków, w tym co najmniej 7 urzędujących w Warszawie; izby 

w Lublinie i Wilnie - 7 członków, w tym co najmniej 4 spośród notariuszy miejscowych, op.cit., s. 80; 
w 1924 r. w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie było 207 notariuszy, w tym 40 w samej Warszawie, 
w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie 74 notariuszy, w tym w Lublinie 7, w okręgu Sądu Apelacyjnego 
w Wilnie 41 notariuszy, w tym w samym Wilnie 8, Rocznik Statystyki RP 1928, Warszawa (bez roku 
wydania), s. 482.

159 Najliczniejszy sąd dyscyplinarny I instancji działać miał w Warszawie i składać się z 9 członków, 
art. 8 projektu, W sprawie izb...., s. 80-81.

Kompetencje nadzorcze nad kolegium, izbą oraz sądem dyscyplinarnym I instancji roz
dzielone zostały między ministra sprawiedliwości oraz prezesa sądu apelacyjnego (art. 21 
projektu). Minister, obok uprawnienia do pociągania do odpowiedzialności dyscyplinarnej 
członków izby za działania sprzeczne z prawem lub za bezczynność, miał także prawo 
rozwiązać izbę i polecić prezesowi sądu apelacyjnego przeprowadzenie nowych wyborów. 
Prezes mógł osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby dokonywać rewizji akt 
kolegium notarialnego, izby oraz sądu dyscyplinarnego I instancji oraz żądać odpowiednich 
wyjaśnień i odpisów z akt (art. 21). W pozostałym zakresie przepisy obowiązujące na zie
miach dawnego zaboru rosyjskiego miały pozostać bez zmian. *
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Starania Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych w Warszawie poparła także 
Stała Delegacja Notariatu i Hipoteki, powołana podczas zjazdu notariuszy w Warszawie 
w 1923 roku. Podczas walnego zgromadzenia Delegacji w Warszawie, w dniu 16 listopada 
1924 roku, podjęto m.in. uchwałę o wystąpieniu do Ministerstwa Sprawiedliwości z postu
latem wprowadzenia w dawnym zaborze rosyjskim izb notarialnych, zrealizowaną wkrótce 
podczas wizyty u ministra sprawiedliwości w dniu 11 grudnia 1924 roku . Po raz kolejny 
ministerstwo zadeklarowało życzliwość, a członkowie Delegacji uzyskali zapewnienie, że 
ich propozycje zostaną rozpatrzone już w styczniu 1925 roku . Nadzieje na zaakceptowa
nie i wprowadzenie projektu w życie wzrosły, gdy w listopadzie 1924 roku wiceministrem 
sprawiedliwości został A. Żychliński, wiceprezes Delegacji Notariatu i Hipoteki . Mimo 
to koncepcja wprowadzenia samorządu na tych terenach nie została zrealizowana do chwili 
wejścia w życie rozporządzenia z 1933 roku . Warto zauważyć nieszczerość deklaracji 
Ministerstwa Sprawiedliwości, które w odpowiedzi na kwestionariusz zasad przyszłej usta
wy notarialnej opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną opowiedziało się w podobnym 
czasie zdecydowanie przeciwko możliwości wprowadzenia samorządu zawodowego dla 
notariuszy, rozumianych przezeń wyłącznie jako urzędnicy państwowi

Przedstawiony wyżej projekt wprowadzenia izb notarialnych na ziemiach dawnego za
boru rosyjskiego nie był jedyną inicjatywą działającego tu Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy 
Hipotecznych. Początki organizowania się notariuszy na tych terenach wiążą się, jak już 
wspomniano, z latami okupacji niemieckiej części ziem Królestwa Polskiego. Zapoczątko
wane w 1915 roku spotkania notariuszy doprowadziły do wyłonienia się najpierw tzw. 
Delegacji Koleżeńskiej, jako organu reprezentującego notariat, a następnie do sformalizo
wania działania w formie zarejestrowanego stowarzyszenia . Zrzeszenie, o którego po
wstaniu w 1917 roku powiadomiono Tymczasową Radę Stanu, wezwane zostało przez sąd 
okręgowy w Warszawie do rejestracji . W dniu 31 grudnia 1917 roku Ministerstwo Spra
wiedliwości przesłało władzom Zrzeszenia statut, zatwierdzony zgodnie z przepisami 
o stowarzyszeniach z dnia 4 marca 1906 roku 0 . Stowarzyszenie zakończyło swą działal
ność w grudniu 1933 roku^ w przededniu wejścia w życie rozporządzenia, zawierającego 
nowe prawo o notariacie . Uznano bowiem, że z chwilą rozpoczęcia działania przez sa
morząd notarialny, wszystkie zadania i cele realizowane dotychczas przez Zrzeszenie 
przejmą, zgodnie z prawem, do ustawowo określonego zakresu działania organy korpora
cyjne.

160 Komunikat nr 18 z dnia 15 grudnia 1924 r. Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych, PN, 
1924, nr 4, s. 105.

161 Op.cit., s. 106.
162 15 lat: 1922-1937. Warunki - ludzie - tworzywo, PN, 1937, nr 3-4, s. 25.

O nadziejach i oczekiwaniach Zrzeszenia: Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia Notariuszów 
i Pisarzy Hipotecznych, urzędujących na terenie b. zaboru rosyjskiego za okres od 1 marca 1925 r. do 
dnia 24 kwietnia 1926 r., PN, 1926, nr 7, s. 227; rozczarowanie bezczynnością ministerstwa m.in. 
Sprawozdanie Zarządu Głównego Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych za czas od 25 kwietnia 
1926 do dnia 18 marca 1928 r., PN, 1928, nr 1-2, s. 171-174.

Opinia Ministerstwa Sprawiedliwości, W.L. Jaworski, op.cit., s. 98-99.
M. Kurman, Zrzeszenie Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych..., s. 109.
Tymczasowa Rada Stanu zaakceptowała istnienie stowarzyszenia, o czym poinformowała jego 

władze pismem nr 622 z dnia 19 maja 1917 r., ibidem.
167 Ibidem.

Ostatnie zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 3 grudnia 1933 r., Likwidacja 
Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych, PN, 1933, nr 13, s. 2.
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W ciągu szesnastoletniego istnienia Zrzeszenie odegrało ogromną rolę jako organ koor
dynujący działania notariuszy dawnego zaboru rosyjskiego, konsolidujący środowisko 
i współpracujący w tym zakresie ściśle z izbami notarialnymi Małopolski. Dzięki tej współ
pracy notariusze polscy, zwłaszcza na terenach zaboru rosyjskiego i austriackiego, stali się 
w miarę jednolitą grupą zawodową, połączoną wspólnotą interesów i celów na długo przed 
wejściem w życie ogólnopolskiego prawa o notariacie.

Zrzeszenie, działając w formule prawnej stowarzyszenia, było organizacją dobrowolną, 
której celem miało być wytworzenie związków koleżeńskich i zawodowych między człon
kami, podniesienie godności stanu notarialnego, pomoc wzajemna dla notariuszy i ich ro
dzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Do celów statutowych należało także 
uzgadnianie jednolitych zasad stosowania prawa i rozporządzeń władz oraz pomoc i współ
praca naukowa, w tym wydawanie własnego czasopisma'6 . O ile sposób i zakres realizacji 
wymienionych celów nie budził wątpliwości, o tyle nie udało się wyjść poza fazę dyskusji 
i wstępnych omówień zaliczonej także do celów statutowych sprawy ubezpieczenia notariu
szy od ryzyka zawodowego

Wśród celów statutowych znajdowało się także wydawanie fachowego czasopisma nota
riuszy i pisarzy hipotecznych. Wobec problemów z realizacją tego zapisu i niemożnością 
uruchomienia własnego pisma, w 1920 roku Zarząd Główny Zrzeszenia rozpoczął rozmowy 
z redakcją „Gazety Sądowej Warszawskiej” w celu stworzenia w niej odrębnej rubryki 
poświęconej sprawom notariatu i hipoteki . Powstanie „Przeglądu Notarialnego” spowo
dowało odstąpienie od tego zamiaru i włączenie się w wydawanie krakowskiego periodyku, 
który stał się od 1922 roku organem Delegacji Porozumiewawczej Notariatu i Hipoteki, 
a od 1923 roku także urzędowym organem Zrzeszenia . Na jego łamach publikowano nie 
tylko prace członków Zrzeszenia, lecz także sprawozdania z jego działalności (w tym także 
poszczególnych oddziałów), zjazdów członkowskich oraz komunikaty Zarządu Głównego.

Na czele Zrzeszenia stał Zarząd Główny, działający w Warszawie i mieszczący się 
w gmachu stołecznej Hipoteki przy ul. Kapucyńskiej. W jego skład wchodzili: prezes, wi
ceprezesi, skarbnik oraz członkowie zarządu . Funkcję prezesa Zrzeszenia pełnił przez 
wiele lat, do 1925 roku, Bronisław Okołowicz, od 1925 roku Wacław Dominik Paszkowski, 174 a następnie, od 18 marca 1928 roku do końca istnienia Zrzeszenia Zygmunt Hubner 
Działalność wymienionych osób wpłynęła w istotny sposób na oblicze notariatu Polski 
centralnej i wschodniej, przyspieszyła także prace nad ustawą notarialną i innymi aktami 
prawnymi, dotyczącymi notariatu. Dorobek Zarządu Głównego Zrzeszenia, powstały dzięki 
wysiłkom m.in. wymienionych notariuszy, imponuje swymi rozmiarami, skalą podejmowa
nych działań i osiąganymi, mimo niewielkich możliwości dobrowolnego stowarzyszenia, 
rezultatami.

Duże zasługi dla Zrzeszenia położył Bronisław Okołowicz, będący jego członkiem od 
1918 roku, pełniący przez wiele lat funkcję jego prezesa . W 1925 roku B. Okołowicz

Statut Zrzeszenia, AP 11, sygn. R. Not. 36 (nowe oznaczenie 107); M. Kurman, Zrzeszenie 
Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych..., s. 109.

Likwidacja Zrzeszenia..., s. 2.
M. Kurman, op.cit., s. 112.

172 Ibidem-, Końcowe Zgromadzenie Ogólne [w:] Sprawozdanie z pierwszego Zjazdu polskich 
notariuszy w Krakowie, PN, 1922, nr 3-4, s. 63; A. Oleszko, op.cit., s. 266.

M. Kurman, op.cit., s. 110.
174 15 lat..., s. 25.
175 M. Kurman, op.cit., s. 109-110.
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ustąpił z Zarządu Głównego Zrzeszenia i z powodów zdrowotnych nie przyjął propozycji 
dalszego kierowania jego pracami . Talenty organizacyjne Okołowicza, umiejętność 
doboru współpracowników o wysokich kwalifikacjach merytorycznych sprawiły, że w okre
sie jego prezesury Zrzeszenie wykazywało szczególnie dużą aktywność i zapewniło sobie 
rolę rzeczywistego reprezentanta interesów notariuszy dawnego zaboru rosyjskiego . Do 
chwili śmierci w 1932 roku, w uznaniu położonych zasług był członkiem honorowym Zrze
szenia17 . Jego działalność była wysoko oceniana także przez małopolskich notariuszy, 
dostrzegających duże zainteresowanie dla działalności w interesie notariatu w skali całego 
kraju . Po zmianie prezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia zakres współpracy z izbami 
małopolskimi nieco się zmniejszył, by ulec kolejnemu ograniczeniu za prezesury Zygmunta 
Hubnera, zarazem ostatniego prezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia. Ostatnim akordem 
współpracy międzydzielnicowej w tym czasie było zwołanie z inicjatywy krakowskiej Izby 
Notarialnej Delegacji Notariatu i Hipoteki w 1933 roku. Zygmunt Htibner, którego zasługi 
dla notariatu, w szczególności warszawskiego, oceniano wysoko, trafił do notariatu jako 
zasłużony prawnik i wysoki urzędnik państwowy. Urodzony w Opocznie k. Radomia 
w 1879 roku, ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Odessie . Po uruchomieniu są
downictwa polskiego w 1917 roku był prokuratorem Sądu Okręgowego w Radomiu, a od 
1918 roku w Warszawie. W tym czasie był także sekretarzem Zarządu Głównego Zrzesze
nia Sędziów i Prokuratorów oraz członkiem komitetu redakcyjnego „Gazety Administracji 
i Policji Państwowej”, zaś w 1924 roku został ministrem spraw wewnętrznych 8 . Do nota
riatu trafił na początku 1927 roku, szybko obejmując stanowisko w Zarządzie Głównym 
Zrzeszenia, którym kierował do końca jego istnienia18 . W 1934 roku notariusze nowej 
warszawskiej Izby Notarialnej wybrali go na stanowisko prezesa Rady, którą kierował także 
w następnej kadencji, do wybuchu II wojny światowej1 .

176 Sprawozdanie ze zjazdu członków Zrzeszenia Rejentów i Pisarzy Hipotecznych w Warszawie 
w dniu 29 marca 1925 r., PN, 1925, nr 1-2, s. 128.

177 Ś.p. Bronisław Okołowicz, PN, 1932, nr 2, s. 159.
178 Ibidem.

Według S. Steina, notariusza z Krakowa i od 1931 r. prezesa tutejszej izby, Prezes Okołowicz jest 
nieoceniony jako pracownik dla interesów naszego stanu, że w czasie pobytu naszego w Warszawie nie 
szczędził ani trudu ani czasu by służyć pomocą i radą. Sprawozdanie dla Izby notarialnej w Krakowie 
z podróży do Warszawy celem przedłożenia rządowi projektu wprowadzenia przymusu notarialnego 
(poufne), AP 11, sygn. R. Not. 29.

Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, s. 151.
181 Jako minister doprowadził do utworzenia KOP-u, op.cit.

Sprawozdanie z pierwszego walnego zgromadzenia Izby Notarialnej w Warszawie, PN, 1934, nr 3, 
s. 4.

Z. Hübner zmarł w 1966 r. w Warszawie, Kto był kim..., op.cit.; Rada Notarialna w Warszawie, 
PN, 1934, nr3, s. 6.

184 Jego sylwetka przypomniana została niedawno, Marian Kurman - chluba i ozdoba zawodu 
notariusza, „Rejent”, 1996, nr 10, s. 210-213.

185 Op.cit., s. 210.

Jednym z najaktywniejszych członków i zarazem współtwórców dorobku organizacji 
był Marian Kurman, wieloletni prezes warszawskiego Oddziału Zrzeszenia Notariuszów 
i Pisarzy Hipotecznych . Dla notariatu, nie tylko w dawnym zaborze rosyjskim, jego 
działalność, a także dorobek piśmienniczy, miały ogromne znaczenie. M. Kurman, urodzo
ny w Warszawie w 1861 roku i tu zmarły w 1942 roku^był początkowo (od 1893 roku) 
adwokatem, a od 1919 roku notariuszem w Warszawie . Po wstąpieniu do Zrzeszenia 
wszedł w skład jego stałej komisji redakcyjnej, aktywnie uczestniczył także w pracach 
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sekcji hipotecznej186 * * * * * * 193 * 195 * * * 199. Kierował pracami powołanej w 1924 roku specjalnej komisji Zrze
szenia, przygotowującej uwagi do rządowego projektu ustawy stemplowej i opracowującej 
własny jej zarys. Uczestniczył także w pracach sejmowej podkomisji, opracowującej po
wyższy projekt, wywierając istotny wpływ na jego ostateczny kształt 8 . Jego pozycja auto
rytetu moralnego i fachowego była już wówczas mocno ugruntowana licznymi publikacja
mi, a na zasady opracowanego przez niego regulaminu etycznego powoływano się także po 
wejściu w życie ogólnopolskiego prawa o notariacie . Był członkiem Stałej Delegacji 
Porozumiewawczej Notariatu, od 1931 roku wchodził w skład komitetu redakcyjnego 
„Przeglądu Notarialnego”, w którym publikował od lat swoje teksty

M. Kurman, Zrzeszenie..., s. 110-111.
Ibidem', maszynopisy posiedzeń podkomisji, ukazujące zakres udziału M. Kurmana AP II, sygn. 

R. Not. 29.
Ważniejsze prace M. Kurmana por. rozdział 1.
Z Izby notarialnej w Krakowie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, PN, 1931, nr 2, s. 237.
Komunikat nr 19 Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych w b. zaborze rosyjskim z dnia 

10 kwietnia 1925, PN, 1925, nr 1-2, s. 131-133.
Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia Rejentów i Pisarzy Hipotecznych, urzędujących na 

obszarze b. zaboru rosyjskiego za okres od 1 marca 1923 r. do 1 marca 1925 r., PN, 1925, nr 1, s. 122.
Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia Rejentów i Pisarzy Hipotecznych, urzędujących na 

obszarze b. zaboru rosyjskiego za okres od 1 marca 1925 r. do 24 kwietnia 1926 r., PN, 1926, nr 7, s. 227.
193 Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia... od 1 marca 1923 r. do 1 marca 1925 r., op.cit., s. 121— 

122.
Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia... za okres od dnia 1 marca 1925 r. do dnia 24 kwietnia 

1926 r., op.cit., s. 226.
195 Z ogólnej liczby 307, Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1923, Warszawa 1924, s. 173.

Na ogólną liczbę 324 ówczesnych notariuszy dawnego zaboru rosyjskiego. Rocznik Statystyki 
Rzeczypospolitej Polskiej 1928, s. 482.

1 Z ogólnej liczby 323 notariuszy w dawnym zaborze rosyjskim, op.cit.
M. Kurman, op.cit., s. 110.

199 Komunikat nr 19 Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych .w b. zaborze rosyjskim, PN, 
1925^nr1-2, s. 132.

M.in. w 1924 r. notariusz z Krasnegostawu, Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia... za okres od 
1 marca 1923 r. do 1 marca 1925 r.. s. 122.

Poza Warszawą istniały Oddziały Zrzeszenia, a ich liczba stale rosła. Oddziały uchwa
lały własne regulaminy wewnętrzne, podlegające zatwierdzeniu przez Zarząd Główny Zrze
szenia . W marcu 1923 roku oddziały terenowe istniały w Warszawie, Lublinie, Łodzi, 
Kielcach, Radomiu, Włocławku, Kaliszu i Sosnowcu, a do końca roku utworzono kolejne 

191 192 Jw Siedlcach i Płocku , a w 1926 roku w Piotrkowie
Rosła także liczba członków stowarzyszenia. W marcu 1923 roku należało doń 257 

osób, w tym 210 notariuszy i 47 pisarzy hipotecznych, dwa lata później, w 1925 roku na 
312 członków Zrzeszenia było 250 notariuszy oraz 62 pisarzy hipotecznych , zaś w 1926 
roku wśród 328 członków 260 stanowili rejenci, a 68 pisarze hipoteczni . Do Zrzeszenia 
należało zatem w 1923 roku 68% notariuszy dawnego zaboru rosyjskiego , zaś w 1925 
roku już 77 % , a w 1926 roku blisko 80,5% . W Oddziale warszawskim zrzeszeni byli
w tym czasie wszyscy działający w obszarze warszawskiego sądu okręgowego notariu
sze . Oddziały terenowe były mniej liczne, n^>. w Oddziale łódzkim w 1925 roku było 24 
członków (w tym tylko 1 pisarz hipoteczny) . Największą aktywność wśród oddziałów 
terenowych wykazywał stale w całym okresie istnienia Zrzeszenia jego Oddział warszawski.

Zdarzały się wypadki występowania ze Zrzeszenia^ tym z przyczyn ekonomicznych, 
uniemożliwiających opłacanie składek członkowskich . Członkowie obowiązani byli do 
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uiszczania składek, których wysokość z uwagi na inflację sukcesywnie była podwyższana, 
w 1925 roku wynosiła 20 złotych kwartalnie, płatnych z góry w ci|gu pierwszego miesiąca 
danego kwartału . Z ich ściąganiem były jednak stałe problemy

Zrzeszenie posiadało własny sąd koleżeński, do którego uprawnień należało m.in. wy
mierzenie kary usunięcia ze stowarzyszenia . Dla rozstrzygania sporów między notariu
szami powoływane były także w oddziałach terenowych sądy koleżeńsko-polubowne, skła
dające si|QZ arbitrów wybranych przez każdą ze stron oraz superarbitra, przewodniczącego 
obradom2 . Akcentowanie w działalności Zrzeszenia, zwłaszcza potrzeby podnoszenia 
poziomu merytorycznego i moralnego notariatu, na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego 
przyniosło w rezultacie opracowanie przez M. Kurmana pierwszego regulaminu etycznego 
notariuszy . Zarząd Zrzeszenia apelował do notariuszy, aby cały czas wolny poświęcali na 
współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi, biorąc aktywny 
udział w odbudowie państwa, a w czasie wojny w 1920 roku zadeklarowano osobisty udział 
członków w pracach w ramach pomocy w prowadzeniu działań wojennych2 .

Op.cit., s. 129.
Np. w kwietniu 1926 r. kwoty zalegle wynosiły blisko 4 000 złotych, Sprawozdanie... za okres od 

dnia 1 marca 1925 r. do dnia 24 kwietnia 1926 r., s. 229.
Np. w okresie 1923-1925 sąd koleżeński wykluczył ze Zrzeszenia 1 osobę, Sprawozdanie 

z działalności... za okres od 1 marca 1923 r. do 1 marca 1925 r, s. 122.
M.in. wyrok sądu rozjemczego (koleżeńsko-polubownego) w Kielcach z dnia 1 kwietnia 1931 r., 

w składzie znalazło się 2 arbitrów-notariuszy wskazanych przez strony sporu oraz Superarbiter - były 
prezes Sądu Okręgowego, AP II, sygn. R. Not. 233 (d. 190).

205 Por. rozdział IV pkt 3.4.
206 M. Kurman, op.cit., s. 119.
207 Op.cit., s. 110.
208 ‘M.in. w czasie od 1 marca 1925 do 24 kwietnia 1926 nie działała żadna komisja specjalna 

a wszelkie sprawy bezpośrednio załatwiał Zarząd Główny, Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia... za 
okres od dnia 1 marca 1925 r. do dnia 24 kwietnia 1926 r., s. 227.

209 Op.cit., s. 111; AP II, sygn. R. Not. 36.
210 M. Kurman, op.cit., s. 111.
211 ‘Sprawozdanie z obrad sekcji notarialnej i hipotecznej, Sprawozdanie z pierwszego Zjazdu polskich 

notariuszy w Krakowie, PN, 1922, nr 3-4, s. 11-55.

Zrzeszenie działało poprzez stałe oraz czasowe, specjalne komisje. Do komisji stałych 
należały m.in. komisje: rewizyjna, do spraw cywilno-prawnych i skarbowych, hipotecznych 
oraz redakcyjna. Komisją do spraw cywilnoprawnych długo kierował nestor warszawskich 
notariuszy, zasłużony dla powstania Zrzeszenia, Szymon Landau, komisją do spraw hipo
tecznych kierował pisarz hipoteczny W. Olewski . Komisje po opracowaniu przedsta
wiały swe propozycje i wnioski Zarządowi Głównemu, który po zaakceptowaniu kierował 
je do wykonania, a w razie wątpliwości przedstawiał walnemu zgromadzeniu, decydujące
mu w sprawie ostatecznie. Po roku 1925 powoływanie komisj^specjalnych do opracowania 
konkretnych problemów zdarzało się rzadziej niż poprzednio20 .

Po nawiązaniu na początku lat dwudziestych współpracy z izbami małopolskimi, w tym 
zwłaszcza z izbą krakowską i z jej inicjatywy, Zrzeszenie uczestniczyło w pierwszym ogól
nopolskim zjeździe notariuszy i pisarzy hipotecznych w Krakowie, w 1922 roku . Na 
potrzeby przygotowań do zjazdu powołane zostały 2 sekcje: notarialna, z zadaniem przy
gotowania projektu ogólnopolskiej ustawy notarialnej, oraz hipoteczna, do opracowania 
projektu zmian w prawie hipotecznym21 . Rezultaty swych prac w formie gotowych refera
tów sekcje przedstawiły podczas zjazdu notariuszy *. Już na początku 1922 roku, odpo
wiadając na propozycję krakowskiej izby wzięcia udziału w pierwszym międzydzielnico- 
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wym spotkaniu notariuszy, Zarząd Główny Zrzeszenia widział potrzebę umieszczenia 
w programie zjazdu punktu poświęconego ustaleniu zasad stałej współpracy notariuszy 
z dawnych zaborów rosyjskiego i austriackiego “. Kolejny zjazd, w Warszawie w 1923 
roku, zorganizowało w głównej mierze samo Zrzeszenie, tym razem przy współpracy izb 
małopolskich .

Dzięki aktywnej działalności i akcentowaniu w nawiązywanych coraz częściej kontak
tach z władzami roli reprezentanta środowiska, Zrzeszenie pozycję taką de facto uzyskało 
bardzo szybko. Wytworzyła się m.in. stała praktyka posyłania Zrzeszeniu do zaopiniowania 
projektów aktów prawnych dotyczących spraw ogólnych zarówno notariatu, jak i hipo
teki2 . Zrzeszenie wykorzystywało to do przedstawiania własnych opinii, a także projek
tów we wszystkich sprawach, w których regulacji notariat był zainteresowany.

212 Pismo Zarządu Głównego Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych w Warszawie z dnia 
4 lutego 1922 r. nr 324, AP II, sygn. R. Not. 36 (nowe oznaczenie 108).

21 M. Kurman, op.cit., s. 111, AP II, sygn. R. Not. 36.
214 Sprawozdanie Zarządu Głównego Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych za czas od 

25 kwietnia 1926 do dnia 18 marca 1928 r., PN, 1928, nr 1-2, s. 171-174.
215 M. Kurman, op.cit., s. 112-116.

Ten ostatni powstał przy ścisłej współpracy z krakowską Izbą Notarialną, której propozycje 
w znacznym stopniu zostały uwzględnione, AP II, sygn. R. Not.-Hip., 29.

M. Kurman, op.cit., s. 119, sprawozdania z działalności Zrzeszenia, op.cit.
218 M.in. Sprawozdanie ... za okres od dnia 1 marca 1925 do dnia 24 kwietnia 1926 r., s. 227-228, 

Sprawozdanie... za czas od dnia 25 kwietnia 1926 r. do 18 marca 1928 r., s. 171-174.
219 Sprawozdanie ze zjazdu członków Zrzeszenia rejentów i pisarzy hipotecznych w Warszawie w dniu 

29 marca 1925 r., PN, 1925, nr 1, s. 126-130, Statut funduszu zapomogowego przy Zrzeszeniu 
Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych opublikowany został tamże, s. 150-152.

Sprawozdanie ze zjazdu..., s. 129.

W pierwszym dziesięcioleciu istnienia do samego tylko Ministerstwa Sprawiedliwości 
złożonych zostało blisko 50 memoriałów z propozycjami zmian obowiązujących przepisów 
prawa lub sposobu ich interpretacji . Znalazły się wśród nich, poza wyżej omówionym 
projektem wprowadzenia izb notarialnych, także memoriały w sprawie nominacji notariu
szy, przywrócenia notariuszom dawnej nazwy rejentów, zmiany obowiązującej taksy nota
rialnej oraz dla pisarzy hipotecznych, liczby i rodzaju kancelarii notarialnych w Warszawie 
oraz projekt ustawy stemplowej2 . Na potrzeby przygotowywanych projektów Zarząd 
Główny zbierał dane statystyczne o działalności notariuszy. Niemal równie liczne były 
w całym okresie istnienia Zrzeszenia projekty i opinie adresowane do Ministerstwa 
Skarbu212 * 214 215 * 217 218 219. Także w następnych latach kładziono nacisk na te same problemy“ . Analo
gicznymi problemami w skali lokalnej zajmowały się oddziały terenowe.

Choć, jak wyżej wspomniano, nie udało się rozwiązać problemu ubezpieczeń notariu
szy, kwestie pomocy finansowej odgrywały w pracach Zrzeszenia istotną rolę. W 1925 
roku, na podstawie uchwały odbytego wówczas zjazdu członków Zrzeszenia powstał fun
dusz zapomogowy, który udzielać miał pomocy członkom najbliższej rodziny zmarłych 
notariuszy i pisarzy hipotecznych, a także udzielać zapomóg członkom Zrzeszenia, zmu
szonym do ustępowania ze swych stanowisk z powodu niezdolności do pracy' . Przy po
dejmowaniu decyzji o utworzeniu funduszu rozważano wstępnie dwa jego projekty: opra
cowany przez Zarząd Główny oraz ^rzez Oddział w Łodzi, ostatecznie zasady działania 
funduszu uwzględniały oba projekty . Fundusz powstał w rezultacie wniesienia przez
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221członków jednorazowej składki wstępnej, zależnej od wieku " . W razie śmierci lub utraty 
stanowiska przez członka Zrzeszenia pozostali obowiązani byli do wniesienia składki bie
żącej w stałej wysokości, a niezapłacenie w terminie 2 kolejnych składek bez ważnej, 
uwzględnionej przez Zarząd Główny przyczyny, skutkowało odpowiedzialnością dyscypli
narną . Po roku istnienia funduszu przystąpiły do niego 293 osoby, czyli blisko 90% 
wszystkich członków Zrzeszenia . Już w pierwszym roku funkcjonowania wypłacono 
9 zapomóg pośmiertnych

Choć notariusze małopolscy posiadali w tym czasie samorząd korporacyjny, zauważali 
korzystne rezultaty istnienia także zrzeszeń zawodowych notariuszy. W 1931 roku w Kra
kowie, podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tamtejszego kolegium notarialnego 
zgłoszona została propozycja stworzenia także w Małopolsce zrzeszenia notariuszy: jako 
organizmu samodzielnego, bądź jako małopolskiej filii (oddziału) Zrzeszenia Notariuszów 
i Pisarzy Hipotecznych . Wniosek nie zyskał ostatecznie uznania członków kolegium, 
którzy po burzliwej dyskusji uznali ewentualną działalność zrzeszenia zawodowego na 
terenie Małopolski za osłabiającą znaczenie izb w okresie końcowych prac nad projektem 
ustawy notarialnej

Nigdy nie było natomiast wątpliwości co do sensu powołania organu o zasięgu pona- 
dzielnicowym, reprezentującego interesy notariatu w skali całego kraju. Namiastką takiego 
ogólnopolskiego organu stała się przedstawiona niżej Delegacja Porozumiewawcza Nota
riatu i Hipoteki w Warszawie, której powołanie uchwalono podczas pierwszego ogólnopol
skiego zjazdu notariuszy w Krakowie w 1922 roku.

Zrzeszenie, podobnie jak małopolskie izby notarialne, podejmowało z własnej inicjaty
wy także działalność wykraczającą poza sprawy zawodowe notariatu, uczestniczyło również 
w akcjach organizowanych przez inne instytucje. Między innymi członkowie opodatkowy
wali się dobrowolnie poprzez jednorazowe i stałe składki na rzecz skarbu narodowego, 
subskrypcję pożyczki narodowej, a także na potrzeby wojska i dla obrony Górnego 
Śląska . W 1920 roku Zrzeszenie zadeklarowało osobisty udział swych członków w akcji 
pomocniczej związanej z prowadzeniem wojny . W 1930 roku było współinicjatorem 
powstania Centralnego Komitetu Budowy Okrętu „Temida”, który miał zebrać w drodze 
składek fundusze na budowę statku22 . Po roku Komitet zadecydował o przeznaczeniu * 24 

221 Osoby poniżej 40 roku życia 100 złotych, od 40 do 60 roku życia 150 złotych, powyżej 60 roku 
życia 250 złotych, Statut Funduszu Zapomogowego przy Zrzeszeniu Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych, 
§ 9,og.cit., s. 151.

Składki bieżące w wysokości 10 złotych należało wnosić w ciągu 5 dni po upływie miesiąca, 
w którym nastąpiło zdarzenie upoważniające do uzyskania zapomogi, kara za nieuiszczenie składek 
odpowiadać miała ich wysokości, Statut Funduszu, § 9-11, op.cit., s. 151.

223 Wpłacono 34 000 złotych tytułem składek wstępnych oraz 16 570 złotych składek bieżących, 
Sprawozdanie kasowe Zarządu Głównego Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych w b. zaborze 
rosyjskim, PN, 1926, nr 7, s. 229.

24 Na ogólną kwotę 21 428 złotych, op.cit., s. 229.
225 Wniosek A. Rybiańskiego, ściśle współpracującego jeszcze jako kandydat notarialny w imieniu 

izby krakowskiej ze Zrzeszeniem m.in. w pracach nad projektem ustawy stemplowej, red., Z izby 
notarialnej w Krakowie, PN, 1931, nr 1, s. 55; AP II, sygn. R. Not. 29.

226 Z Izby notarialnej w Krakowie, s. 55.
227 M. Kurman, op.cit., s. 119.
228 Ibidem.
229 Komunikat Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych „Statek Temida”, PN, 1931, nr 1, 

s. 53-54; do akcji przyłączyły się także małopolskie izby notarialne, Z Izby notarialnej w Przemyślu, PN, 
1931, nr 3, s. 342.
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zebranych funduszy na kupno morskiego żaglowca dla Państwowego Urzędu Wychowania 
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, dla szkolenia żeglarzy amatorów23 . W 1931 
roku nadzwyczajne walne zgromadzenie Zrzeszenia planowało podjąć uchwałę w sprawie 
dobrowolnego opodatkowania się notariuszy i pisarzy hipotecznych na rzecz bezrobot
nych . Tym razem jednak członkowie Zrzeszenia nie działali bezinteresownie, opodatko
wanie miało zapobiec wprowadzeniu ustawy o nadzwyczajnym podatku od niektórych zajęć 
zawodowych, adresowanej m.in. do notariuszy. Ponieważ prace nad ustaw^były już wów
czas daleko zaawansowane z wewnętrznego opodatkowania zrezygnowano

230 Temida, PN, 1932, nr 1, s. 98.
Nadzwyczajne walne zgromadzenie Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych, Not.-Hip., 

1931, nr 5, s. 9.
2 2 Ibidem.

Likwidacja Zrzeszenia..., s. 2.
Komunikat Zarządu Głównego Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych, PN, 1933, nr 13, 

s. 3.
Ostatnie Walne Zgromadzenie Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych, PN, 1933, nr 14, 

s. 22-23.
236 Uchwala 1, op.cit., s. 22.
237 Uchwała III, 1-2, op.cit., s. 22.
238 Uchwała III, 3-4, op.cit., s. 22-23.
239 rZapomogi wypłacane miały być na wniosek zainteresowanego, po uznaniu go za osobę 

kwalifikującą się do uzyskania pomocy przez Komisję Likwidacyjną, określającą również wysokość 
zapomóg, terminy i kolejność ich wypłat m.in. w zależności od aktywności danej osoby w Zrzeszeniu, 
op.cit.. s. 23.

Po przyjęciu w 1933 roku rozporządzenia zawierającego prawo o notariacie, władze 
Zrzeszenia uznały, że większość dotychczasowych zadań i celów przez nie realizowanych 
przejmą po wejściu rozporządzenia w życie organy samorządu notarialnego . Zrzeszeniu 
pozostałyby jedynie sprawy uzgadniania praktyki, naukowe i wydawania czasopisma, uzna
ne za niewystarczające dla dalszego jego istnienia, zwłaszcza wobec konieczności dalszego 
działania w skali ogólnopolskiej.

Ostatnie walne zgromadzenie Zrzeszenia w dniu 3 grudnia 1933 roku poprzedziło uro
czyste nabożeństwo w warszawskim kościele Bernardynów, zaś samo posiedzenie odbyło 
się w Sądzie Okręgowym w Warszawie . Po zaakceptowaniu porządku obrad zapropo
nowanego przez prezesa Zarządu Głównego, Z. Hubnera, i udzieleniu ustępującemu zarzą
dowi absolutorium podjęto szereg uchwał kończących działalność Zrzeszenia23 . Najważ
niejszą z nich była uchwała o rozwiązaniu Zrzeszenia z dniem 1 stycznia 1934 roku2 .

Czynności związane z likwidacją i dalszym zarządzaniem majątkiem Zrzeszenia powie
rzono dotychczasowemu zarządowi przekształconemu w Komisję Likwidacyjną. Miała ona 
zająć się m.in. ściągnięciem zaległych składek członkowskich, udzielonych kredytów, 
a listy dłużników, którzy nie uregulowali swych należności do dnia 1 lutego 1934 roku, 
miały być przekazane nowym radom notarialnym23 . Kwoty pozostałe w tym dniu na ra
chunku Zrzeszenia miały służyć na częściowe pokrycie kosztów wydawania „Przeglądu 
Notarialnego”, wydatki bieżące i likwidacyjne, a ich 1/5 część przekazana miała być repre
zentacji pisarzy hipotecznych. Mieli oni uzyskać również taką samą część pozostałego 
Funduszu Zapomogowego . Reszta majątku Zrzeszenia w 1/3 została przeznaczona na 
wypłatę zapomóg pośmiertnych do czasu zorganizowania przez samorząd przymusowego 
ubezpieczenia, zaś pozostałe 2/3 przeznaczono na zapomogi dla notariuszy, którzy 
w związku z reorganizacją notariatu pozbawieni zostali swych urzędów230 * * * * * 236 237 238 239.
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Dowodem wysokiego uznania dla działalności Zrzeszenia i roli jaką odegrało podczas 
swego długoletniego istnienia stała się uchwała podjęta na pierwszym walnym zgromadze
nia Izby Notarialnej okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w dniu 28 stycznia 1934 
roku . Zebrani podziękowali w niej za zorganizowanie i funkcjonowanie Zrzeszenia, 
które, stojąc na straży dobra publicznego i nakazów etyki koleżeńskiej, czuwało nad godno
ścią zawodu notariusza . Czytelnym wyrazem uznania stał się także dokonany na tym 
samym posiedzeniu wybór członków Rady Notarialnej w Warszawie. Jej prezesem został 
Zygmunt Hubner, kierujący przecież do końca pracami Zrzeszenia, zaś wiceprezesem rów
nie zasłużony Marian Kurman

2.2. Związek Pracowników Notariatu i Hipoteki

Na terenie dawnego zaboru rosyjskiego działał także związek zawodowy: Związek Pra
cowników Notariatu i Hipoteki2 . Formalnie utworzony w 1915 roku, także prowadził 
ożywioną działalność, od 1931 roku wydawał cieszący się uznaniem dwutygodnik „Nota- 
riat-Hipoteka” . Poświęcony został sprawom ustrojowym i zawodowym notariatu i hipo
teki, nie ograniczając się przy tym do spraw członków Związku. Pojawienie się pisma 
z uznaniem powitała redakcja „Przeglądu Notarialnego”2 , a izba we Lwowie zachęcała 
notariuszy i kandydatów notarialnych ze swego okręgu do prenumerowania pisma i publi
kowania w nim artykułów . Izby małopolskie wkrótce zaczęły przesyłać do czasopisma, 
tak jak i do^Przeglądu Notarialnego” komunikaty i sprawozdania z posiedzeń kolegiów 
notarialnych . Funkcję naczelnego redaktora pełnił początkowo W. Natanson

240 Sprawozdanie z pierwszego walnego zgromadzenia izby notarialnej w Warszawie, PN, 1934, nr 3, 
s. 4.

241 Ibidem.
242 Rada Notarialna w Warszawie, PN, 1934, nr 3, s. 6.
243 Rys historyczny Związku i jego terenowych Oddziałów T.W., T. Dorożala, Z. Woźniakowski, 

B. Kdaczyński i in., Historia Związku i Życie Organizacji, Not.-Hip., 1938, nr 11-12, s. 159-171.
Historia Związku..., op.cit.

M Notariat-Hipoteka, PN, 1931, nr 3, s. 346-347.
246 Okólnik Izby Notarialnej we Lwowie z dnia 28 sierpnia 1931 r., I. 903/31, Not.-Hip., 1931, nr 2, 

s. 15.
247 Np. Not.-Hip., 1933, nr 15, s. 4.
248 W 1934 r. umowa o kierowanie pismem zawarta między nim a Związkiem Pracowników Notariatu

i Hipoteki w 1931 r. została rozwiązana na mocy wyroku sądu polubownego w Warszawie, Wyrok sądu 
polubownego w sprawie z powództwa adw. Wiktora Natansona przeciwko Związkowi Pracowników 
Notariatu i Hipoteki, Not.-Hip., 1934, nr 7, s. 52-55.

249 Por. rozdział V pkt. 2.2., 2.3.
Statut przyszłej organizacji opracowała osobna komisja w 1932 r., A. Falkowski, Ze Związku 

Pracowników Notariatu i Hipoteki. Prace nad nowym statutem, Not.-Hip., 1932, nr 30, s. 8.

Związek Pracowników Notariatu i Hipoteki rozwinął szczególnie aktywną działalność 
podczas ostatniego etapu prac nad prawem o notariacie, występując w obronie pracowni
ków kancelarii notarialnych na terenie dawnego zaboru rosyjskiego i mobilizując do po
dobnego działania Związek Pracowników Adwokatury i Notariatu w dawnym zaborze pru
skim . W tym samym czasie trwały prace nad przygotowaniem Związku do przekształce
nia po wejściu w życie nowego prawa o notariacie w organizację ogólnopolską2 . Zjazd 
Związku, odbyty w Warszawie w marcu 1933 roku, zorganizowany został już jako ogólno- * i
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251polskie spotkanie . Wzięli w nim jednak udział tylko członkowie dotychczas zrzeszonych 
oddziałów Związku . Mimo to uchwalono nowy statut, przekształcający Związek w orga
nizację ogólnopolską . Na zjeździe Pracowników Adwokatury i Notariatu dawnego zabo
ru pruskiego we wrześniu 1933 roku w Toruniu zadecydowano o przystąpieniu do Związku 
i utworzeniu jego oddziałów na ziemiach zachodnich, kilka dni później uległo likwidacji 
istniejące dotychczas Stowarzyszenie Pracowników Notariatu i Hipoteki w Łodzi, a jego 
członkowie przystąpili do Związku i utworzyli Oddział w Łodzi

2.3. Stowarzyszenia i organizacje w dzielnicy zachodniej
(dawny zabór pruski)

Na terenie dawnej dzielnicy pruskiej nie działały, w stopniu równie dużym co na pozo
stałych terenach, osobne związki czy zrzeszenia grupujące notariuszy. Jako urzędnicy pań
stwowi nie posiadali oni przy tym samorządu zawodowego. W całym okresie 1918-1933 
nie podejmowali - w odróżnieniu od notariuszy z dawnej dzielnicy rosyjskiej - żadnych 
prób jego uzyskania. Ów brak aktywności tłumaczony był faktem łączenia notariatu 
z wykonywaniem zawodu adwokata. Właśnie jako adwokaci tamtejsi notariusze zrzeszeni 
byli w związkach lub kołach adwokatów, posiadali także samorząd adwokacki działający do 
unifikacji przepisów prawa o adwokaturze na podstawie dotychczasowych reguł, częściowo 
zmienionych ustawą z 18 lipca 1924 roku. Jedynie w Poznaniu działało od 1924 roku Sto
warzyszenie (Związek) Notariuszy na Obwód Sądu Apelacyjnego, którego działaniom 
przewodniczyli L. Cichowicz, a następnie J. Sławski . Członkowie stowarzyszenia brali 
udział, jako reprezentanci zrzeszonych w nim notariuszy, w obradach Stałej Delegacji No
tariatu i Hipoteki w 1933 roku251 252 * * * 256.

251 Zjazd Delegatów Związku Pracowników Notariatu i Hipoteki, Not.-Hip., 1933, nr 6, s. 1-2.
252 Zjazd Delegatów Pracowników Notariatu i Hipoteki, Not.-Hip., 1933, nr 10, s. 1-2.

Nowy statut Związku Pracowników Notariatu i Hipoteki uchwalony przez komisję statutową 
i przyjęty przez Zjazd Delegatów, Not.-Hip., 1933, nr 11, s. 4.

Witajcie!, Not.-Hip., 1933, nr 23, s. 8; Konsolidacja Pracowników Notariatu i Hipoteki z całej 
Polski Not.-Hip., 1933, nr 24, s. 1-2.

Stowarzyszenie powstało 29 marca 1924 r., red., 15 lat..., s. 25.
256 Wyniki obrad Stałej Delegacji Notariatu R.P., PN, 1933, nr 1, s. 72; Ostatnia sesja Stałej 

Delegacji N. i H., PN, 1933, nr 14, s. 12.
Z.P., Notariat i pracownicy notarialni na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej, Not.-Hip., 1932, 

nr 10, s. 8.
2 8 Ibidem.

Odmiennie od swych pracodawców notariuszy-adwokatów posiadali własne zrzeszenie 
pracownicy tamtejszych kancelarii. Jeszcze w 1911 roku powstał Związek Urzędników 
Adwokackich i Notarialnych na Obwód Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, wpisany jako 
stowarzyszenie do rejestru sądowego i pełniący funkcje związku zawodowego tej grupy 
Jego utworzenie miało służyć oderwaniu się od niemieckiej centrali związku zawodowego 
dla wschodnich terenów Rzeszy. Po traktacie wersalskim i zerwaniu więzi organizacyjnej 
z centralą berlińską związek rozpoczął działalność pod zmienioną nazwą, jako Związek 
Urzędników Adwokackich i Notarialnych na Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej z siedzibą 
w Poznaniu - Stowarzyszenia Zapisane i stanowił w całym okresie jedyną reprezentację 
interesów zawodowych tej grupy pracowników
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Nazwa zmieniona została po raz kolejny w 1931 roku na Związek Pracowników Adwo
kackich i Notarialnych na Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Pozna
niu. Istniał tu Sekretariat Główny związku, prowadzący między innymi biuro pośrednictwa 
pracy. Działalność sekretariatu prowadzona była w czterech działach: administracyjnym, 
organizacyjnym, propagandowym i technicznym. Władzami związku były zjazdy delegatów 
oraz walne zjazdy, wybierające zarząd główny. Oddziały związku istniały w większości 
dużych miast dawnego zaboru pruskiego, m.in. w Toruniu, Katowicach, Poznaniu, Gdyni, 
zaś w innych miejscowościach działały koła związku2 . Oddziały posiadały dużą samo
dzielność, w tym finansową. Przy każdym z nich działał honorowy sąd koleżeński, czuwa
jący nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej .

3. FORMY WSPÓŁPRACY OGÓLNOPOLSKIEJ

3.1. Zjazdy notariuszy

Jak wyżej wspominano, dzięki inicjatywie prezesa krakowskiej Izby Notarialnej, 
T. Starzewskiego, już na początku istnienia Drugiej Rzeczypospolitej udało się nawiązać 
współpracę między małopolskim samorządem notarialnym a Zrzeszeniem Notariuszów 
i Pisarzy Hipotecznych. Do nawiązania bliższych kontaktów usiłowano także zachęcić 
notariuszy z terenu Śląska Cieszyńskiego, a zwłaszcza dawnego zaboru pruskiego. Jednak 
wobec braku jakichkolwiek form organizacyjnych (samorządowych bądź w postaci silnego 
stowarzyszenia) na terenie dzielnicy zachodniej współpraca ta nie nabrała w całym okresie 
większego zakresu. Notariusze z terenu Śląska Cieszyńskiego stanowili z kolei zbyt małą 
grupę, by po nieudanej próbie włączenia ich do kolegium notarialnego oraz izby w Krako
wie, mogli odgrywać większą rolę w ponaddzielnicowej kooperacji.

Szczegóły pomocy w realizacji doraźnych celów przedstawiono już wyżej, wspomniano 
także, na marginesie omawiania innych problemów, o ogólnopolskich zjazdach notariuszy 
i pisarzy hipotecznych. Ich rola dla tworzenia się ogólnopolskiej grupy zawodowej notariu
szy, o wspólnych celach i dążeniach zawodowych była ogromna. Dzięki współpracy, 
zwłaszcza notariuszy z dawnych zaborów austriackiego i rosyjskiego, udało się przełamać 
pewne pozaborcze różnice jeszcze pod rządami starych, odziedziczonych przepisów. Polski 
notariat zjednoczył się w rzeczywistości długo przed opracowaniem jednolitego prawa 
o notariacie i jego wejściem w życie 1 stycznia 1934 roku, a trafnie wyraził to już na za
kończenie warszawskiego zjazdu notariuszy w 1923 roku jego przewodniczący, prezes 
krakowskiej Izby Notarialnej T. Starzewski: dotąd sobie nieznani, pracujący w zupełnie 
odmiennych -warunkach i stosunkach, pod różnym obcym ustawodawstwem, po kilku dniach 
obrad poczuliśmy się jednością - członkami jednego wielkiego poważnego stanu, ożywio
nego jedną myślą i wspólnymi ideałami. 1 to wzajemne zbliżenie, wzajemne poznanie, za
wiązanie koleżeńskich nici uważam za największą zdobycz (...)

Ibidem.
260 Ibidem.

WX rocznicę Wszechpolskiego Zjazdu Notariuszów, PN, 1933, nr 7, s. 21.
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Pierwszym zewnętrznym przejawem nawiązania bliższych związków między notariu
szami polskimi z poszczególnych dawnych zaborów był zjazd, zorganizowany w Krakowie 
w 1922 roku. Na podstawie uchwały krakowskiego kolegium notarialnego, podjętej z ini
cjatywy prezesa Izby, w listopadzie 1921 roku wystosowano zaproszenie do wzięcia udziału 
w planowanym przez notariuszy i pisarzy hipotecznych z dawnego zaboru rosyjskiego, 
spotkaniu w Krakowie262. Zarząd Główny Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych 
przyjął z zadowoleniem inicjatywę i zapowiedział udział swych członków w zjeździe . Od 
razu też notariusze z centralnej Polski zaproponowali listę zagadnień, które powinny stać 
się przedmiotem zjazdu. Obejmowała ona problemy porównania ustrojów notariatu i hipo
teki w obu dzielnicach, ustrój samorządu zawodowego, relacje między notariatem a wła
dzami skarbowymi oraz ustalenie zasad stałej współpracy między Zrzeszeniem a małopol
skimi izbami2 . Termin zjazdu organizowanego przez krakowską Izbę Notarialną ustalony 
został na dni od 3 do 5 czerwca 1922 roku2 .

262 Pismo prezesa Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 4 listopada 1921 r. 1. 900/21, AP 11, sygn. 
R. Not. 36.

263 Pismo Zarządu Głównego Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych z dnia 4 lutego 1922 r., nr 324, 
Sprawa wspólnego zjazdu organizacji notarialnych, PN, 1922, nr 1, s. 91-92.

264 Ibidem.
265 Uchwała Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 26 lutego 1922 r., Zarząd Główny proponował termin 

wcześniejszy: wolnych od pracy dni 25 i 26 marca 1922 r., ibidem.
266 Sprawozdanie z pierwszego Zjazdu polskich notariuszy w Krakowie, PN, 1922, nr 3-4,, s. 3.
267 M.in. wojewoda Gałecki, delegat Ministerstwa Sprawiedliwości - prezes Sądu Apelacyjnego 

w Krakowie W. Wolter, prezydent Krakowa J.K. Federowicz, prezes i wiceprezes Sądu Okręgowego 
w Krakowie, prorektor UJ S. Estreicher i F. Zoll oraz prezes krakowskiej Izby Adwokackiej, list 
okolicznościowy nadesłał także Prezes Komisji Kodyfikacyjnej K. Fierich, ibidem.

268 Op.cit., s. 10.
269 W. Paszkowski o dawnej Kongresówce, S. Ziemnowicz o Małopolsce oraz J. Myciński (z Krakowa) 

o zaborze pruskim, op.cit., s. 11.
270 S. Góra, Zasady przewodnie i postulaty reformy notariatu w Polsce, PN, 1922, nr 3-4, s. 11-34.

Zaproszenia do wzięcia udziału w zjeździe wystosowano także do notariuszy ze Śląska 
Cieszyńskiego, którzy wzięli w nim udział obok licznej grupy delegatów Zrzeszenia Nota
riuszów i Pisarzy Hipotecznych, członków kolegiów notarialnych w Krakowie, Lwowie 
i Przemyślu oraz delegatów Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych w Krakowie 
i Lwowie2 . Zabrakło na zjeździe reprezentantów dawnego zaboru pruskiego. 3 czerwca 
1922 roku, w pierwszym uroczystym posiedzeniu zjazdu w siedzibie Izby Przemysłowo- 
Handlowej w Krakowie wzięli udział także zaproszeni goście . W okolicznościowych 
przemówieniach m.in. T. Starzewskiego, F. Szelewskiego oraz W. Paszkowskiego podkre
ślano znaczenie spotkania i nadzieję na podjęcie uchwał w zakresie przyszłego ogólnopol
skiego ustawodawstwa notarialnego. Prezesem zjazdu wybrano W. Paszkowskiego z War
szawy, wiceprezesami M. Borkowskiego z Warszawy, F. Szelewskiego ze Lwowa oraz 
J. Czechowicza (z Bolechowa, kolegium przemyskie)

Właściwe obrady toczyły się w sekcjach: notarialnej, pod przewodnictwem 
T. Starzewskiego oraz hipotecznej, pod przewodnictwem pisarza hipotecznego 
W. Anteckiego. Podczas prac sekcj^notarialnej wygłoszono referaty o organizacji notariatu 
w trzech dzielnicach pozaborczych2 . Podstawowym przedmiotem obrad był jednak referat 
i projekt ustawy notarialnej, opracowany na zlecenie krakowskiej Izby Notarialnej przez 
S. Górę . Po dyskusji uchwalono jednogłośnie wszystkie zgłoszone przez referenta rezo
lucje dotyczące przyszłego ustroju notariatu. Przedstawiciel Zrzeszenia Notariuszów i Pisa
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rzy Hipotecznych, M. Borkowski, wygłosił referat na temat notariatu i władz skarbowych 
w dawnym zaborze rosyjskim, zgłosił także przyjętą następnie przez sekcję rezolucję 
o przyjęciu na siebie obowiązków poborców opłat stemplowych także przez notariuszy 
z Małopolski

Obrady sekcji hipotecznej rozpoczęło obszerne wystąpienie W. Paszkowskiego z War
szawy o hipotece polskiej, po czym zasady hipoteki w zaborze austriackim zreferował 
L. Summer-Brason . Także sekcja hipoteczna podjęła rezolucję o konieczności unifikacji 
zasad hipoteki w skali kraju. Sekcja wysłuchała także referatu o zasadach projektu postę
powania spadkowego,^opracowanego z inicjatywy krakowskiego samorządu notarialnego 
przez A. Rybiańskiego .

Obrady zakończyło zgromadzenie ogólne uczestników zjazdu w dniu 5 czerwca 1922 
roku, podczas którego dyskutowano nad sprawami przyszłej organizacji notariatu. 
S. Wilczek, przyszły prezes przemyskiej Izby Notarialnej, a w chwili zjazdu jeszcze nota
riusz w Sieniawie, zgłosił wówczas propozycję utworzenia jednej wspólnej, naczelnej orga
nizacji reprezentującej interesy notariuszy . Miałaby ona zastępować notariuszy w sto
sunkach z organami rządowymi, opracowywałaby i zgłaszała projekty ustawodawcze i była 
łącznikiem między istniejącymi organizacjami notariuszy we wszystkich częściach kraju. 
Koncepcję utworzenia takiej reprezentacji rozważano także w Zrzeszeniu Notariuszów 
i Pisarzy Hipotecznych, które zgłaszało konieczność wprowadzenia takiego punktu obrad, 
odpowiadając na zaproszenie na zjazd, i przygotowało w tym celu projekt jej statutu. Wo
bec braku czasu na jego omówienie S. Wilczek zaproponował przegłosowanie kilku wnio
sków przyjętych następnie jednomyślnie przez uczestników zjazdu. W rezultacie uchwalono 
niezwłoczne utworzenie Tymczasowej Delegacji Porozumiewawczej Notariatu i Hipoteki 
z siedzibą w Warszawie. Jej zorganizowanie powierzono Zarządowi Głównemu Zrzeszenia 
Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych w Warszawie. Delegacja miała się składać z 4 delega
tów Zrzeszenia wyznaczonych przez Zarząd Główny, po jednym delegacie i zastępcy 
z każdej izby notarialnej w Małopolsce oraz 3 delegatów dawnego zaboru pruskiego, wy
bieranych przez Zarząd Główny Zrzeszenia w Warszawie . Zjazd stworzył tym samym 
realne podstawy dla dalszego współdziałania, zapowiedziano jednocześnie zorganizowanie 
w następnym roku kolejnego wspólnego zjazdu notariuszy, tym razem w Warszawie.

Przygotowaniem zjazdu, zorganizowanego przez Zrzeszenie Notariuszów i Pisarzy Hi
potecznych, zajął się powołany przez jego Zarząd Główny osobny komitet organizacyj
ny . Na jego zebraniu w maju 1923 roku powołana została sekcja notarialna god prze
wodnictwem J. Zborowskiego oraz hipoteczna, którą kierował Z. Wasiutyński . Obie 
komisje przygotowały referaty na obrady zjazdu, kierując się przede wszystkim potrzebami

271 M. Borkowski, Notariat i władze skarbowe, PN, 1922, nr 3-4, s. 34—38.
W. Paszkowski, O zasadach organizacji polskiej hipoteki, PN, 1922, nr 3—4, s. 38-45.
A. Rybiański, Reforma postępowania spadkowego, PN, 1922, nr 3-4, s. 55-62.
Końcowe Zgromadzenie Ogólne, PN, 1922, nr 3—4, s. 62-63.

275 Ibidem.
Sprawozdanie ze zjazdu Zrzeszenia Rejentów i Pisarzy Hipotecznych odbytego w Warszawie 

w dniu 4 marca 1923 r., PN, 1923, nr 3-4, s. 42-44.
277 Z udziałem H. Dąbrowskiego, M. Hulanickiego, R. Jelnickiego, S. Landaua, A. Śleszyńskiego, 

miała na podstawie projektu S. Góry przygotować projekt ustawy notarialnej ogólnopolskiej, odbyła 
łącznie 8 posiedzeń w tym z udziałem S. Góry, ibidem; M. Kurman, op.cit., s. 111; Zjazd wszechpolski..., 
s. 9.

278 W skład weszli także M. Kurman, W. Olewski, W. Antecki, M. Borkowski, W. Chomienko 
i A. Knoll, łącznie 6 spotkań od 27 marca 1923 r., M. Kurman, op.cit., s. 111; Zjazd wszechpolski..., s. 14.
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dawnego zaboru rosyjskiego, jako największej z dzielnic kraju, zostawiając w zasadzie 
problemy przepisów o ich zastosowaniu na pozostałych terenach oraz przepisów przechod
nich do późniejszego opracowania . Obie komisje pozostawały w stałym kontakcie 
z izbami małopolskimi, których członkowie brali udział w obradach, warszawscy notariusze 
i pisarze hipoteczni dla lepszego poznania ustawodawstwa innych dzielnic odbywali do nich 
podróże . Chęć zacieśnienia współpracy i lepszego poznania wzajemnych potrzeb dla 
wypracowania optymalnych rozwiązań widoczna była także na etapie organizacyjnym spo
tkań notariuszy polskich, a znaczenie zjazdów, ich rolę unifikującą doceniano także ówcze- 
z 281sme

Zjazd odbył się w Warszawie w dniach 8-10 września 1923 roku jako Zjazd Wszech
polski Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych . Podczas uroczystego otwarcia obrad zjazdu 
z udziałem zaproszonych gości wygłoszono okolicznościowe przemówienia, w których 
akcentowano konieczność oparcia ustroju notariatu na autonomii i niezależności . Zjazd 
zgromadził 189 notariuszy z wszystkich dzielnic, a także 27 pisarzy hipotecznych oraz 13 
małopolskich kandydatów notarialnych28 . Wśród notariuszy najliczniejszą grupę stanowili 
rejenci dawnego zaboru rosyjskiego, najmniej licznie udział wzięli notariusze z dawnej 
dzielnicy pruskiej (ok. 10)279 * 281 282 * * * 286 287. Podobnie jak podczas pierwszego zjazdu w Krakowie obrady 
toczyły się w sekcjach: notarialnej, pod przewodnictwem T. Starzewskiego, prezesa Izby 
w Krakowie oraz hipotecznej . Zjazd podjął szereg istotnych uchwał odnośnie do przy
szłej organizacji notariatu (opierając się na kwestionariuszu Komisji Kodyfikacyjnej), no
wej instrukcji hipotecznej oraz stanowisku pisarza hipotecznego

279 Sprawozdanie ze zjazdu Zrzeszenia Rejentów... w dniu 4 marca 1923 r., s. 43-44.
Zjazd wszechpolski..., s. 19.

281 WXrocznicę..., s. 17.
282 Zjazd wszechpolski..., s. 9-107.

M.in. I prezes Sądu Najwyższego F. Nowodworski, prezes Prokuratorii Generalnej S. Bukowiecki, 
prezes Naczelnej Rady Adwokackiej H. Konic, J. Glass (wówczas sędzia Sądu Najwyższego), op.cit.. 
s. 24-37.

M.in. przemówienie A. Banaszka, senatora, notariusza i adwokata w Ostrowie Wielkopolskim, 
op.cit^ s. 36.

Lista obecności członków Zjazdu [w:] Zjazd wszechpolski..., s. 39-44.
286 Ibidem.
287 W sekcji notarialnej funkcje wiceprezesów pełnili A. Banaszek (notariusz i adwokat z Ostrowa 

Wielkopolskiego), J. Czechowicz (członek izby przemyskiej), S. Landau (Warszawa, Zrzeszenie 
Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych), W. Modrzewski (wiceprezes Zarządu Oddziału Zrzeszenia 
w Lublinie); sekretarzami komisji byli: B. Rakowiecki (Łask), A. Śleszyński (Warszawa), w posiedzeniach 
brało udział 49 członków Zjazdu, niektórzy bardzo aktywni, Komisja notarialna zjazdu [w:] Zjazd 
wszechpolski..., s. 44—55.

Komitet Zjazdu, Zjazd wszechpolski..., s. 69-106.

Pewne kwestie, jak np. stosunek notariatu do urzędu hipotecznego wyłączone zostały do 
odrębnego przygotowania przez Delegację Notariatu i Hipoteki. Na zjeździe powrócono 
bowiem do koncepcji funkcjonowania ponaddzielnicowej reprezentacji zawodowej i zdecy
dowano o przekształceniu powołanej podczas zjazdu krakowskiego delegacji tymczasowej 
w stałą.
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3.2. Stała Delegacja Notariatu i Hipoteki

Spotkanie organizacyjne członków Delegacji odbyło się w Warszawie, w dniu 9 wrze
śnia 1924 roku z udziałem reprezentacji notariuszy z całego kraju oraz pisarzy hipotecz
nych . Ustalono wówczas skład Stałej Delegacji spośród osób zgłoszonych przez izby 
małopolskie i Zrzeszenie, a także dokooptowanych przez jego Zarząd Główny spośród 
notariuszy dawnej dzielnicy pruskiej oraz uchwalono regulamin Delegacji .

Zgodnie z regulaminem Delegacja miała za zadanie utrzymywanie łączności między 
notariuszami oraz ich organizacjami ze wszystkich części kraju oraz obronę ogólnych praw 
i interesów notariatu i hipoteki. Opracowywać miała projekty ustaw i rozporządzeń oraz 
wydawać opinie we wszystkich istotnych sprawach. Miała załatwiać także wszelkie zagad
nienia zgłoszone jej przez istniejące organy i organizacje notariuszy oraz pisarzy hipotecz
nych, a także organizować z własnej inicjatywy lub na prośbę związku spotkania i zjazdy 
notariuszy . W skład Delegacji mieli wchodzić reprezentanci poszczególnych terenów: 
8 ze strony Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych w Warszawie, po 4 z każdej 
izby notarialnej w Małopolsce oraz po 4 z okręgu działania sądów apelacyjnych 
w Poznaniu, Toruniu i Katowicach, a także po 1 delegacie Stowarzyszeń Kandydatów No
tarialnych w Krakowie i Lwowie (§ 4). Siedzibą Delegacji miała się stać siedziba Zarządu 
Głównego Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych w Warszawie, w stolicy miały 
się także odbywać z reguły jej posiedzenia (§§ 6, 7).

Stała Delegacja Notariatu i Hipoteki zebrała się na pierwszym swym zjeździe w War
szawie w dniu 16 listopada 1924 roku . Do jej składu weszli ze strony Zrzeszenia Nota
riuszów i Pisarzy Hipotecznych M. Kurman, S. Landau, B. Okołowicz, W. Paszkowski, 
J. Zborowski, W. Olewski . Izby małopolskie reprezentowali: T. Starzewski, L. Summer- 
Brason oraz S.Góra z Izby w Krakowie, F. Szelewski i S. Ziemnowicz z Izby we Lwowie, 
S. Wilczek oraz J. Czechowicz z Izby w Przemyślu . Liczną grupę stanowili delegaci 
dawnego zaboru pruskiego: S. Piechocki (Poznań), A. Banaszek (Ostrów), B. Potocki 
i M. Wierzbicki (Grudziądz), B. Jacobsohn (Starogard), P. Kempka (Pszczyna) oraz 
M. Różański ^Rybnik) Prezesem wybrany został J. Zborowski, wiceprezesem 
A. Żychliński . Na tryb powoływania członków Stałej Delegacji i zapraszania ich na 
obrady skarżył się prezes Izby w Przemyślu2 . Pierwsza faza działania Delegacji nie przy
niosła wymiernych korzyści i ograniczyła się - poza samym zjazdem - do złożenia wizyty

289 Wzięli w nim udział m.in. B. Okołowicz; inicjator utworzenia Delegacji, prezes S. Wilczek jako 
przewodniczący; w prezydium zasiedli W. Antecki, pisarz hipoteczny z Warszawy, J. Szychowski, 
notariusz i adwokat z Grudziądza, red., Dziś rozpoczynają się obrady Stałej Delegacji Notariatu i Hipoteki 
w Państwie Polskim, Not.-Hip., 1933, nr 6, s. 3.

290 Tekst regulaminu: Not.-Hip., 1932, nr 20, s. 13; 1933, nr 6, s. 4.
§ 1 regulaminu Stałej Delegacji, ibidem.
M. Kurman, op.cit., s. 120; regulamin Stałej Delegacji Notariatu i Hipoteki, Not.-Hip., 1932, nr 20, 

s. 13.
293 Ibidem.

Dziś rozpoczynają się obrady Stałej Delegacji..., s. 4.
295 Ibidem.
296 W Xrocznicę..., s. 21.

W liście z 16 października 1924 r. do prezesa Izby w Krakowie (AP II, sygn. 29), skarżąc się na 
brak zaproszenia , niesłusznie dostrzegał w tym bierny opór Zrzeszenia przeciwko Małopolanom - w tym 
czasie Zrzeszenie aktywnie popierało wszystkie koncepcje izb małopolskich, udzielając im wszelkiej 
pomocy, por. starania o przymus notarialny w ustawie stemplowej. 
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wiceministrowi sprawiedliwości i poparcia dla złożonego przez Zrzeszenie, opisanego 
wyżej, projektu wprowadzenia izb notarialnych w byłym zaborze rosyjskim.

Działalność Delegacji, po pierwszym zgromadzeniu, uległa praktycznemu zawieszeniu 
aż do 1933 roku" . Z inicjatywą reaktywowania Delegacji wystąpił notariat krakowski 
W 1932 roku kolegium izby notarialnej w Krakowie, wobec zbliżającego się końca prac 
nad prawem o notariacie upoważniło Izbę, by w porozumieniu z izbami we Lwowie i Prze
myślu nawiązała kontakt ze Zrzeszeniem w Warszawie celem współpracy w sprawach ogól
nych . Realizując uchwałę, z izby krakowskiej do Delegacji zgłoszono wówczas 6 człon
ków . Pomysł zwołania Stałej Delegacji zrealizowany został jednak dopiero po opubli
kowaniu w styczniu 1933 roku projektu ustawy notarialnej przyjętego w pierwszym czyta
niu przez Komisję Kodyfikacyjną^ . Wkrótce Zarząd Główny Zrzeszenia Notariuszów 
i Pisarzy Hipotecznych zwołał obrady Stałej Delegacji do Warszawy na dzień 
25 i 26 lutego 1933 roku . W obradach dotyczących wyłącznie uwag do ogłoszonego 
projektu wzięli udział reprezentanci notariuszy z całego kraju, a także małopolskich kandy
datów notarialnych. Skład Delegacji uległ, w porównaniu z jej pierwszym zjazdem, istot
nym zmianom. Ostatecznie udział w obradach z ramienia izby w Krakowie wzięli: jej gre- 
zes, S. Stein, a Stowarzyszenie Kandydatów Notarialnych reprezentował J. Ryblewski 
Z Izby lwowskiej, oprócz prezesa K. Sokola, udział wzięli B. Trzos, I. Rosenblatt, Górski 
i T. Nawrocki oraz reprezentant Stowarzyszenia kandydatów, Sawicki . Izba przemyska 
wysłała J. Kurowskiego i K. MelchertaJU . Zrzeszenie Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych 
reprezentowali prezes Zarządu Głównego Z. HUbner oraz W. Paszkowski, M. Gloger, 
W. Hołownia i J. ŁadaJU . W imieniu notariuszy dawnego zaboru pruskiego udział wzięli 
S. Piechocki, Dąbrowski, D. Doerfler . Podczas obrad plenarnych pod przewodnictwem 
S. Steina wybrano ściślejszy komitet Delegacji, który miał zająć się opracowaniem szcze
gółowych uwag do projektu, w jego składzie znaleźli się S. Stein (Kraków), B. Trzos 
(Lwów), D. Doerfler (Toruń) oraz M. Gloger (Radom) i J. Łada (Łódź). W obradach ko-

W X rocznicę..., s. 21.
Inicjatywę przyjęto w dawnym zaborze rosyjskim z dużym zadowoleniem, red., O jednolity front, 

Not.-Hip., 1932, nr 20, s. 1-2.
300 Uchwala kolegium z dnia 29 maja 1932 r., Z Izby Notarialnej w Krakowie, PN, 1932, nr 2, s. 291; 

kolegium lwowskie podjęło uchwalę w dniu 5 czerwca 1932 r., zaś przemyskie w dniu 12 czerwca 1932 r., 
AP II sygn. R. Not. 29.

Wybranych podczas kolegium w dniu 29 maja 1932 r.: S. Stein (prezes), L. Summer-Brason, 
S. Breyer, S. Gerlach, B. Pajor, A. Rybiański, kopia pisma Izby Notarialnej w Krakowie do Zarządu 
Głównego Zrzeszenia Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych, bez daty i sygnatury, AP II, sygn. R. Not. 29.

Mimo ponagleń ze strony Izby w Krakowie, by Zrzeszenie zwołało posiedzenie wcześniej, pismo 
Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 10 września 1932 r., 1. 1542/32, AP II, sygn. R. Not. 29.

303 Pismo Zarządu Głównego Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych z dnia 15 lutego 1933 r. 
do Izby Notarialnej w Krakowie, AP 11, sygn. R. Not. 29; A., Wyniki obrad Stałej Delegacji 
Notariatu R.P., PN, 1933, nr 1, s. 72.

Drugi z powołanych delegatów, L. Sumer-Brason zmarl, Pismo Zarządu Głównego Zrzeszenia 
Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych z dnia 22 lutego 1933 r. do L. Sumer-Brasona z zaproszeniem na 
obrady Delegacji, AP II, sygn. R. Not. 29; A., op.cit., s. 72.

3 Ibidem.
306 Według pierwotnych ustaleń miał ją także reprezentować prezes S. Wilczek, a następnie - wobec 

jego śmierci - wiceprezes E. Ganther, Pismo Izby Notarialnej w Przemyślu (bez daty), 1. 1049/32, AP II, 
sygn. R. Not. 29; Dziś rozpoczynają się obrady..., s. 4.

307 Dwudniowe owocne obrady Stałej Delegacji Notariatu i Hipoteki w sprawie projektu ustawy 
notarialnej, Not.-Hip., 1933, nr 7, s. 2.

A., op.cit., s. 72.
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mitetu odbytych 11 marca 1933 roku uczestniczył także Z. Hubner, zaś zamiast M. Glogera 
wziął udział W. Paszkowski . Ostatecznie międzydzielnicowa delegacja notariuszy pol
skich spełniła swą podstawową rolę, uchwalając tekst projektu ustawy, uwzględniający 
kompromisowo dezyderaty z poszczególnych terenów

Po ogłoszeniu tekstu rozporządzenia prezydenta z 1933 roku, zawierającego prawo 
o notariacie, Stała Delegacja Notariatu i Hipoteki zebrała się raz jeszcze, na swym ostatnim 
posiedzeniu w dniu 16 grudnia 1933 roku w Warszawie . W całodziennych obradach pod 
przewodnictwem notariusza z Izby w Krakowie, L. Summer-Brasona, wzięli udział notariu
sze oraz reprezentanci kandydatów notarialnych . Zrzeszenie reprezentowali Z. Hubner, 
prezes Zarządu Głównego, M. Kurman oraz J. Glass; Kraków - w zastępstwie prezesa izby 
- L. Summer-Brason; Lwów prezes tamtejszej izby K. Sokol oraz I. Rosenblatt, a także 
prezes lwowskiego Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych, Sawicki oraz kandydat nota
rialny T. Kostórkiewicz; Poznań - J. Sławski . Ostatnie posiedzenie poświęcone zostało 
najważniejszym problemom związanym z przygotowaniami do wejścia w życie nowego 
prawa o notariacie. Większość zagadnień zreferowali: I. Rosenblatt oraz jako koreferent 
M. Kurman. Omówiono także sprawy porządku dziennego pierwszych walnych zgromadzeń 
izb notarialnych w całym kraju, planowanych na styczeń 1934 roku.

Stała Delegacja Notariatu i Hipoteki, mimo odmiennych zamierzeń przyświecających jej 
twórcom i wbrew swej nazwie, była instytucją działającą jedynie doraźnie. Częściowo 
spełniła jednak swe cele, umożliwiając zwłaszcza wyrażenie wspólnego stanowiska notariu
szy w najważniejszym etapie prac nad projektem prawa o notariacie . Świadomość po
trzeby istnienia takiego ogólnego organu zakorzeniła się wśród notariuszy i utwierdzana 
była dzięki niektórym projektom prawa o notariacie . Mimo okazjonalności działania, 
Stała Delegacja była swoistym prototypem centralnego organu samorządu notarialnego, 
wzorcem, na który powoływano się, sugerując korzyści płynące z ponadizbowej współpracy 
na gruncie nowego prawa o notariacie . Nawiązaniem do jej tradycji były zwoływane 
w następnym okresie Konferencje Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych.

Op.cit., s. 73.
310 Por. rozdział VIII.
311 Ostatnia sesja Stałej Delegacji N. i H., PN, 1933, nr 14, s. 12.

Przewodniczenie zaproponowano pierwotnie K. Sokołowi, prezesowi Izby we Lwowie, op.cit., 
s. 12.

313 Ibidem.
W.N., O współdziałaniu izb notarialnych, Not.-Hip., 1931, nr 4, s. 2.
M.in. W.L. Jaworskiego, J. Glassa; A. Oleszko, op.cit., s. 277.

316 W.N., op.cit., s. 2.



Rozdział VII

NADZÓR NAD NOTARIATEM I NOTARIUSZAMI. 
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI NOTARIUSZY 

(1918-1933)

Mimo różnorodności systemów ustrojowych notariatu na ziemiach polskich w latach 
1918-1933, istniały pewne zasady wspólne nadzoru, zwłaszcza sprawowanego przez pań
stwo, zastrzegające dla siebie pewne niezbędne uprawnienia. Jednym z podstawowych 
celów nadzoru nad notariatem, podobnie jak obecnie, było w okresie międzywojennym 
zapewnienie wypełniania przez notariuszy oraz organy samorządu notarialnego ich ustawo
wych obowiązków .

Charakter nadzoru nad notariatem stanowił konsekwencję określenia pozycji notariusza 
jako urzędnika państwowego (tereny obowiązywania notarialnego ustawodawstwa rosyj
skiego i pruskiego) bądź męża zaufania publicznego (tereny obowiązywania notarialnego 
ustawodawstwa austriackiego). W każdym jednak systemie organizacyjnym państwo za
strzegało (i zastrzega obecnie) pewien zakres kontroli dla swej wyłącznej właściwości . 
Stanowi to rezultat powierzenia notariatowi zadań publicznych o istotnym znaczeniu dla 
utrzymania równowagi stosunków prawnych w państwie . Przy realizowaniu zadań notariu
sza na płaszczyźnie prywatnej pewien zakres uprawnień nadzorczych powierzany bywa 
organom samorządu zawodowego, jak miało to miejsce w omawianym okresie na terenie 
dawnego zaboru austriackiego. Pewne wątpliwości co do zakresu i charakteru nadzoru nad 
notariatem wywołało wejście w życie w dniu 1 stycznia 1929 roku rozporządzenia zawie
rającego prawo o ustroju sądów powszechnych, zwłaszcza w zakresie zawartych w nim 
przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej .

A.Oleszko, Ustrój polskiego notariatu, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1999, s. 326.
2 Op.cit., s. 305-306.

J. Glass, W. Natanson, Prawo o notariacie, s. 60-61.
4 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju sądów 

powszechnych, Dz. U. RP nr 12, poz. 93; porównaj m.in. J. Gumiński, Właściwość spraw dyscyplinarnych 
notariuszy, „Głos Sądownictwa”, 1930, nr 7-8; A. Bardzki, Właściwość spraw dyscyplinarnych 
notariuszy, GSW, 1931, nr 10, s. 132.
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1. ZIEMIE DAWNEGO ZABORU ROSYJSKIEGO

Wobec uznawania notariuszy przez rosyjską ustawę notarialną z 1866 roku, obowiązu
jącą na terenie okręgów ówczesnych sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie, 
za urzędników państwowych, nadzór nad nimi powierzony został wyłącznie organom pań
stwowym. Całokształt przepisów dotyczących nadzoru służbowego oraz odpowiedzialności 
dyscyplinarnej wskazywał wyraźnie na traktowanie notariuszy przez ustawodawcę na równi 
z innymi urzędnikami państwowymi, a niewielkie różnice, wynikające ze specjalnego cha
rakteru wykonywanych czynności, oceny tej nie zmieniały5 6. Notariuszy dawnej Kongre
sówki nie satysfakcjonował istniejący stan rzeczy i usiłowali (bezskutecznie) doprowadzić 
do zmiany przepisów o nadzorze i postępowaniu dyscyplinarnym poprzez wprowadzenie na 
tych terenach izb notarialnych jako organów samorządu zawodowego . Ustawa notarialna 
rosyjska z 1866 roku stanowiła, iż notariusze wykonują swe czynności pod kontrolą instytu
cji sądowych (art. 1). Minister sprawiedliwości uprawniony został do wydawania przepisów 
tymczasowych dotyczących wewnętrznego urzędowania i biurowości w kancelariach i ar
chiwach notarialnych (art. 1 uwaga 2).

5 Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział 1 Cywilny z 1922 r., 1. 1284/22, GSW, 1922, nr 12.
6 Por. rozdział VI pkt 2.1.

Dz. Urz. Dep. Spraw, nr 1, poz. 1.

Notariusze, a także ich pomocnicy, przy wykonywaniu swych obowiązków podlegali 
nadzorowi, według zasad określonych w ogólnych przepisach organizacji instytucji sądo
wych (art. 57). W tym zakresie wprowadzone zostały w przededniu odzyskania niepodle
głości zmiany, na mocy przepisów tymczasowych o urządzeniu sądownictwa z dnia 16 lipca 
1917 roku . Niezależnie od tego odesłania w samej ustawie notarialnej również znalazły się 
przepisy określające bliżej zasady nadzoru nad notariuszami.

Przepisy tymczasowe o urządzeniu sądownictwa z 1917 roku oddawały sprawy nadzoru 
nad wszystkimi urzędami i urzędnikami resortu sprawiedliwości, a zatem także notariusza
mi, w ręce dyrektora Departamentu Sprawiedliwości oraz - w wypadku notariuszy - w ręce 
prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych (art. 25 pkt b przepisów tymczasowych). Nad
zór ów upoważniał do wglądu we wszystkie czynności urzędowe, żądania wyjaśnień, czy
nienia uwag i usuwania usterek, a także do udzielania napomnień w wypadku dostrzeżonych 
nieprawidłowości służbowych i za postępowanie nieodpowiadające godności służby (art. 26 
przepisów tymczasowych). Do organów nadzoru służbowego należało także rozpoznawanie 
zażaleń na sposób wykonywania czynności urzędowych, w zakresie biegu spraw, zwłoki lub 
innych nieprawidłowości (art. 26 przepisów tymczasowych).

W praktyce, wobec brzmienia przepisów zarówno rosyjskiej ustawy notarialnej z 1866 
roku, jak też przepisów tymczasowych z 1917 roku, najważniejsze uprawnienia w zakresie 
bezpośredniego nadzoru bieżącego nad notariuszami należały do sądów okręgowych oraz 
ich prezesów.

Typowym, stosowanym także wobec notariuszy z tych terenów środkiem były przewi
dziane przez ustawę notarialną z 1866 roku rewizje ksiąg i akt notariuszy oraz ich zastęp
ców. Rewizje te zarządzane były przez sąd okręgowy sprawujący w pierwszym rzędzie 
nadzór nad działalnością notariatu na tych terenach, zaś wykonywane mogły być w każdym 
czasie przez osoby delegowane i upoważnione do tego przez sąd (art. 58 ustawy z 1866 
roku). Organy kontrolujące działalność notariuszy, zgodnie z zachowującym w Drugiej 
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Rzeczypospolitej w tym zakresie aktualność orzecznictwem z okresu zaborów, były upraw
nione do określania charakteru sporządzonych przez nich aktów i zaświadczeń oraz do 
finansowego obciążania notariuszy w razie wykrycia naruszenia interesów skarbu państwa8 *.

8 Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 1879 r., W. Miszewski, Ustawa notarialna obowiązująca 
w okręgach sądów apelacyjnych warszawskiego, lubelskiego i ziem wschodnich (z wydania zr. 1914), 
Warszawa 1922, s. 20.9

W. Miszewski, op.cit., s. 21.
10 Ibidem.
11 Ustawy sądowe obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego, t. 1-U, Organizacya sądowa 

i ustawa notarialna, Petersburg 1875.
12 T. Wojciechowski, Prawo o notariacie. Szkic porównawczy, Not.-Hip., 1933, nr 25, s. 20.

Wyrok z dnia 1 marca 1924 r., A. Bardzki, op.cit.

Nadzorowi podlegała także działalność notariusza, polegająca na wykonywaniu czynno
ści nieobjętych wprost zakresem obowiązków wynikających z ustawy notarialnej, lecz speł
nianych z powodu zajmowanego stanowiska służbowego i dzięki wynikającemu z tego 
zaufaniu do niego . Czynności takie uważano również za służbowe i popełnione w związku 
z ich wykonywaniem nadużycia uzasadniały odpowiedzialność dyscyplinarną10.

Za nadużycia i uchybienia służbowe notariusze oraz ich pomocnicy odpowiadali zgod
nie z zasadami przepisów tymczasowych o organizacji sądownictwa z 1917 roku w drodze 
odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej. Formą odpowiedzialności porządkowej 
były udzielane notariuszom upomnienia (art. 27 przepisów tymczasowych o sądownictwie). 
Zażalenia notariusza na udzielone w trybie nadzoru upomnienia miał rozpatrywać organ 
bezpośrednio przełożony nad tym, który go udzielił, niezaskarżalne były tylko upomnienia 
szefa resortu oraz pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Skarcony mógł się domagać 
zbadania sprawy w postępowaniu dyscyplinarnym (art. 27 przepisów tymczasowych).

Odpowiedzialność dyscyplinarną ponosili przed właściwym terytorialnie sądem apela
cyjnym, orzekającym w sprawach dyscyplinarnych w składzie 5 sędziów (art. 28 przepisów 
tymczasowych). Przepisy tymczasowe z 1917 roku podniosły zatem rangę notariuszy, od
powiadających dyscyplinarnie poprzednio, na mocy rosyjskiej ustawy sądowej, na szczeblu 
sądów okręgowych (art. 59 ustawy notarialnej w zw. z art. 271 rosyjskiej ustawy sądowej 
z 1864 roku) . Po wszczęciu postępowania dyscyplinarnego prowadzone było przez wła
dzę nadzorczą nad notariuszem śledztwo, funkcję oskarżyciela pełnił prokurator sądu ape
lacyjnego, zaś obwinionemu przysługiwało prawo skorzystania z pomocy obrońcy adwo
kata lub urzędnika sądowego (np. innego notariusza). Odmiennie niż w wypadku postępo
wań dyscyplinarnych wobec notariuszy w pozostałych dzielnicach kraju, na terenie dawne
go zaboru rosyjskiego od orzeczenia kończącego sprawę nie przysługiwał żaden środek 
zaskarżenia (art. 29 przepisów tymczasowych o urządzeniu sądownictwa). Postępowanie 
dyscyplinarne było ustne i niepubliczne (art. 29 przepisów tymczasowych).

Karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec notariuszy były: kara grzywny, nagana, 
przeniesienie na własny koszt na inne miejsce służbowe oraz usunięcie ze służby (art. 30 
przepisów tymczasowych o urządzeniu sądownictwa). Zwracano uwagę, że poprzednio 
obowiązujące w zakresie postępowania dyscyplinarnego przepisy rosyjskiej ustawy sądowej 
z 1864 roku nie znały kary grzywny, a zbliżony do niej skutek finansowy wywoływała nie
możliwa do zastosowania wobec notariuszy kara potrącenia z pensji, wprowadzona w 1866 
roku . O pełnym zastosowaniu kar określonych w przepisach tymczasowych z 1917 roku 
wobec notariuszy orzekał także Sąd Najwyższy .
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Odmiennie niż w wypadku pozostałych polskich notariuszy, na terenie dawnego zaboru 
rosyjskiego nie istniała możliwość orzeczenia jako kary w postępowaniu dyscyplinarnym 
zawieszenia w czynnościach na określony czas. Środek ten, przewidziany przez przepisy 
tymczasowe o urządzeniu sądownictwa, nie został bowiem zaliczony wprost do kar dyscy
plinarnych. Mógł go zastosować organ nadzorczy - prezes sądu - w razie ciężkiego naru
szenia obowiązków służbowych bądź w razie popełnienia przez notariusza przestępstwa 
(art. 31). O zawieszeniu w czynnościach należało zawiadomić prokuratora właściwego sądu 
dyscyplinarnego oraz ministra sprawiedliwości. Od decyzji o zawieszeniu notariusza 
w czynnościach przysługiwało odwołanie do sądu dyscyplinarnego. Jego wniesienie nie 
wstrzymywało wykonania decyzji o zawieszeniu, podobnie jak w wypadku zawieszenia 
zastosowanego tytułem środka tymczasowego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec 
notariuszy na terenie dawnego zaboru austriackiego (por. dalsza część rozdziału).

Skargi na nieprawidłowości w działaniach notariuszy oraz skargi na odmowę wykonania 
czynności należącej do ustawowych obowiązków notariusza rozpoznawał sąd okręgowy, 
przy którym notariusz urzędował (art. 60 ustawy z 1866 roku) . Należało je składać 
w terminie dwutygodniowym od daty dokonania kwestionowanej czynności lub odmowy jej 
dokonania przez notariusza (art. 61 ustawy z 1866 roku). Skargi składano za pośrednictwem 
notariusza, którego działalność kwestionowano. Przepisy zobowiązywały go do przesłania 
ich wraz ze swymi wyjaśnieniami sądowi okręgowemu (art. 62 ustawy z 1866 roku). Sąd 
wyznaczał termin posiedzenia, na którym skargę rozpatrywano, przy czym wezwanie strony 
skarżącej się na działalność notariusza zależało od jego uznania (art. 62 ustawy z 1866 
roku).

Postanowienia sądu okręgowego, na mocy których odmówiono sporządzenia aktu lub 
czynności notarialnej, mogły być zaskarżone do sądu apelacyjnego w terminie dwóch tygo
dni (art. 63 ustawy z 1866 roku). Zatwierdzenie przez sąd okręgowy w tym trybie czynności 
notariusza, polegającej na sporządzeniu aktu lub zaświadczenia, wywoływało ten skutek, że 
ich ważność obalona mogła być jedynie w drodze powództwa, wytoczonego przed właści
wym sądem (art. 63 ustawy z 1866 roku). Notariusze z terenu dawnego zaboru rosyjskiego 
sugerowali, by prawo do pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej wygasało 
w razie niezaskarżenia czynności lub odmowy jej dokonania przez notariusza w ciągu 
4 tygodni .

W razie ujawnienia się uchybień albo czynów popełnionych przez notariusza podczas 
urzędowania, które dowodziły, że nie był on godny zajmowania stanowiska, jak też w sytu
acji gdy zaniedbywał swe obowiązki lub dopuszczał się poza służbą działań nielicujących 
z godnością urzędu możliwe było usunięcie go z zajmowanego stanowiska i pozbawienie 
urzędu (art. 59 ustawy notarialnej z 1866 roku). W razie zaistnienia którejkolwiek z wymie
nionych przyczyn prezes lub prokurator sądu okręgowego informowali o nich sąd okręgo
wy, który wzywał notariusza do złożenia wyjaśnień. Po ich wysłuchaniu sąd wydawał opi
nię co do możliwości pozostawania notariusza na zajmowanym stanowisku i w wypadkach 
niecierpiących zwłoki podejmował środki mające na celu zabezpieczenie majątku prywat
nego, powierzonego notariuszowi. Opinia sądu okręgowego przesyłana była organowi

14 J. Glass, Ustrój notariatu w kilku ważniejszych państwach europejskich. Notariat w Rosji 
i b. Królestwie Polskim, PN, 1933, nr 6, s. 5.

15 Uchwałę tej treści podjęła sekcja notarialna powołana przez Zarząd Główny Zrzeszenia Notariuszów 
i Pisarzy Hipotecznych dla przygotowania referatów na ogólnopolski zjazd notariuszy w Warszawie 
w 1923 r., Komitet Zjazdu, Zjazd Wszechpolski Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych w Warszawie 
w dniach 8-10 września 1923 r., PN, 1923, nr 5-6, s. 13.
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uprawnionemu do mianowania notariuszy, tj. ministrowi sprawiedliwości, który, gdy uznał 
to za konieczne, decydował o złożeniu notariusza z urzędu. Przy opiniowaniu wniosków 
o zwolnienie z urzędu obowiązywał ten sam tryb postępowania co w wypadku przedstawia
nia do nominacji .

Niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności dyscyplinarnej, notariusze w dawnym 
zaborze rosyjskim podlegali odpowiedzialności odszkodowawczej za spowodowanie strat 
czynnościami notarialnymi. Obowiązek odszkodowawczy wprowadzała sama ustawa nota
rialna z 1866 roku w art. 64. Zasady realizacji odpowiedzialności odszkodowawczej uści
ślało orzecznictwo sądowe, przy czym w całym omawianym zakresie zachowała swą aktu
alność judykatura Senatu petersburskiego, poświęcona tym zagadnieniom . Wszystkie 
powództwa o odszkodowanie za straty spowodowane działaniem lub zaniechaniem notariu
sza, bez względu na ich wartość, oddane zostały do właściwości sądów okręgowych . 
Strona, która nie zaskarżyła odmowy dokonania czynności we właściwym terminie na zasa
dach określonych w art. 61 ustawy notarialnej z 1866 roku, nie miała prawa dochodzić 
z tego tytułu odszkodowania, twierdząc, że odmowa była nieusprawiedliwiona . Notariusz 
ponosił odpowiedzialność za straty spowodowane zaniedbaniami w zakresie ciążącego na 
nim obowiązku wyjaśniania stronom znaczenia dokonywanego aktu, jeśli strona podpisała 
akt dzięki takiemu zaniedbaniu, choć odpowiedzialność z tego tytułu ograniczona była do 
zaniedbań wobec stron nieznających prawa Z drugiej strony nie uważano za winę nota
riusza błędnego zastosowania przepisów prawa, nawet w sytuacji gdy było to wynikiem 
jego niesumienności .

Odrębnym problemem praktycznym, związanym z odpowiedzialnością notariuszy na 
ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego, była ich działalność w charakterze poborców opłat 
stemplowych, wynikająca z obowiązujących przepisów ustawy stemplowej. Już od pierw
szych miesięcy po odzyskaniu niepodległości Zrzeszenie Notariuszów i Pisarzy Hipotecz
nych b. Królestwa Polskiego starało się zmienić obowiązujące reguły, podporządkowujące 
notariat, jak twierdzono, dyskrecjonalnej władzy kamo-dyscyplinamej niższych urzędów 
skarbowych22 *. Postulowano w związku z tym, by odpowiedzialność notariuszy miała 
w takich wypadkach charakter wyłącznie posiłkowy, w razie niezapłacenia przez stronę 
należnej kwoty i tylko w wypadku, gdy jego wina zostałaby stwierdzona w postępowaniu 
dyscyplinarnym . W podobnym duchu wypowiedziano się także podczas ogólnopolskiego 
zjazdu notariuszy w Warszawie w 1923 roku, a Zrzeszenie z dużym zaangażowaniem 
uczestniczyło w pracach nad nową ustawą stemplową z 1926 roku, która weszła w życie 
1 stycznia 1927 roku24.

16 Nieuchylony okólnik dyrektora Departamentu Sprawiedliwości nr 64 z dnia 4 grudnia 1917 r., Dz. 
Urz. Dep. Spraw. 1918, nr 7.

17 W. Miszewski, op.cit., s. 22-23.
” Op.cit., s. 23.
19 Op.cit., s. 22.
20 Op.cit., s. 23.

Ibidem.
W. Borkowski, Notariat i władze skarbowe [w:] Sprawozdanie z pierwszego Zjazdu Notariuszy 

w Krakowie, PN, 1922, nr 3-4, s. 38.
Uchwała sekcji notarialnej powołanej przez Zarząd Główny Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy 

Hipotecznych dla przygotowania referatów na ogólnopolski zjazd notariuszy w Warszawie w 1923 r., 
Zjazd Wszechpolski..., PN, 1923, nr 5-6, s. 13.

24 Zjazd Wszechpolski..., s. 60-63.



202

W pewnym stopniu brak organów samorządu zawodowego starało się zapełnić swą 
działalnością Zrzeszenie Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych. W dziedzinie nadzoru nad 
działalnością notariuszy nie było jednak w stanie osiągnąć większych rezultatów, a działa
jący w Zrzeszeniu sąd koleżeński nie mógł - wobec dobrowolności członkostwa w stowa
rzyszeniu - pełnić roli organu realizującego zasady odpowiedzialności porządkowej . 
Zdarzały się jednak i przed nim postępowania wykraczające poza personalne spory między 
notariuszami , dotyczące m.in. problemu stosowanych stawek opłat, zaniżanych niekiedy 
na tle nieuczciwej konkurencji .

Po wejściu w życie nowego prawa o ustroju sądów powszechnych i uchyleniu dotych
czasowych przepisów o organizacji sądownictwa z 1917 roku wśród notariuszy dawnego 
zaboru rosyjskiego pojawiły się wątpliwości, na ile zmieniły się zasady ich odpowiedzial
ności dyscyplinarnej. Prawo o ustroju sądów powszechnych wyliczało bowiem w art. 188 
osoby, wobec których nowe reguły mogły być stosowane, nie wymieniając notariuszy. Wy
rażano w związku z tym poglądy, że prawo o ustroju sądów powszechnych zapomniało 
o nich, a zatem można stosować nadal odpowiednie postanowienia przepisów tymczaso
wych z 1917 roku . Dodatkowym argumentem za trafnością takiej opinii miało być uchy
lenie w art. 297 prawa o ustroju sądów powszechnych tylko tych przepisów dotychczaso
wych ustaw, które dotyczyły materii unormowanych w rozporządzeniu. Przeważył jednak 
pogląd, przyjęty w praktyce Sądu Najwyższego, o całkowitej derogacji przepisów tymcza
sowych i stosowaniu od dnia 1 stycznia 1929 roku wyłącznie dekretu z 1928 roku przy 
realizacji odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy . Choć prawo o ustroju sądów 
powszechnych nie wymieniało notariuszy jako odpowiadających według zawartych w nim 
reguł, to stosowanie zawartych w nim norm wynikało zarówno z uchylenia przepisów tym
czasowych o urządzeniu sądownictwa, jak też z zawartego w ustawie notarialnej odesłania 
do właściwych - czyli obowiązujących aktualnie - przepisów o odpowiedzialności sędziów.

Zgodnie z tym, zasady postępowania dyscyplinarnego oraz właściwe w tych sprawach 
organy określone zostały w rozdziale VII (art. 129-187) prawa o ustroju sądów powszech
nych. W pierwszej instancji orzekał sąd dyscyplinarny okręgu apelacyjnego w składzie 
3 sędziów apelacyjnych, w instancji drugiej sąd dyscyplinarny wyższy w składzie 3 sędziów 
Sądu Najwyższego (art. 137 § 1 pkt. a, b u.s.p.). Postępowanie dyscyplinarne było tajne, zaś 
treść orzeczeń mogła być podawana do publicznej wiadomości tylko po uprawomocnieniu 
się, na podstawie uchwały sądu dyscyplinarnego i za zgodą ministra sprawiedliwości 
(art. 146 § 1, 3 u.s.p.). Istotną nowością w porównaniu z poprzednim okresem było wpro
wadzenie możliwości odwołania się od orzeczenia wydanego przez sąd dyscyplinarny 
I instancji, w terminie 7 dni od jego doręczenia (art. 137 § 1, art. 165 u.s.p.). Zmienił się 
także katalog kar. Prawo o ustroju sądów powszechnych zaliczyło wszystkie wymienione

25 Sąd koleżeński nie działał zbyt aktywnie, np. w 1925 r. rozpatrzył 3 sprawy, z których jedną na 
żądanie stron umorzył, Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych, 
urzędujących na obszarze b. zaboru rosyjskiego, za okres od dnia 1 marca 1925 r. do dnia 24 kwietnia 
1926 r., PN, 1926, nr 6, s. 229.

Por. m.in. orzeczenie rozjemczego sądu koleżeńsko-polubownego Oddziału Zrzeszenia w Kielcach 
z dnia 1 kwietnia 1934 r., AP II, sygn. R. Not. 233 (d. 190).

M.in. budzące zainteresowanie postępowanie w 1931 r., łP gmachu hipoteki stołecznej, Not.-Hip., 
1931 nr 8, s. 5.

2 A. Bardzki, op.cit., s. 133.
29 *J. Gumiński, Właściwość spraw dyscyplinarnych notariuszy, „Głos sądownictwa”, 1930, nr 7-8; 

tamże analogicznej treści poglądy redakcji.



203

w nim środki do kar dyscyplinarnych (art. 130). Stosując je odpowiednio do notariuszy, sąd 
dyscyplinarny mógł orzec upomnienie, naganę, przeniesienie na inne miejsce służbowe na 
koszt skazanego, a także przeniesienie w stan spoczynku i wydalenie ze służby . Wprowa
dzony został także nowy, 5-letni termin przedawnienia przewinień dyscyplinarnych 
(art. 136 u.s.p.).

2. ZIEMIE DAWNEGO ZABORU PRUSKIEGO

Status urzędników państwowych posiadany przez notariuszy w okręgach sądów apela
cyjnych w Poznaniu, Toruniu oraz górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w Kato
wicach określał jednoznacznie - podobnie jak na terenach obowiązywania rosyjskiej ustawy 
notarialnej - charakter nadzoru sprawowanego wobec nich, a także organy upoważnione do 
przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego. W zakresie ich organizacji nastąpiły na 
omawianych terenach, w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, pewne zmiany 
w porównaniu z okresem zaborczym.

W okresie przejściowym organizacji sądownictwa, do czasu ostatecznego objęcia wy
miaru sprawiedliwości na tych terenach przez władze polskie, wszelkie czynności oraz 
uprawnienia nadzorcze wobec notariuszy, posiadane dotychczas przez prezydentów sądów 
krajowych i nadziemiańskich przekazane zostały przez ministra byłej dzielnicy pruskiej 
delegatom ministerstwa, ustanowionym przy tych sądach . Delegaci owi, powoływani 
przez ministra i wyposażeni w zakres uprawnień decyzyjnych, upoważnieni zostali także do 
kierowania przejmowaniem sądów przez władze polskie .

Zakres nadzoru nad notariuszami wynikał z utrzymanych w mocy przepisów dotychcza
sowych. Zasad tych nie zmieniło w istotny sposób wejście w życie z dniem 1 stycznia 1929 
roku prawa o ustroju sądów powszechnych z 1928 roku. Powierzenie funkcji nadzorczych 
wyłącznie organom administracji wymiaru sprawiedliwości stanowiło konsekwencję uzna
wania notariuszy na terenie dawnego zaboru pruskiego za urzędników państwowych. Zgod
nie z art. 91 pruskiej ustawy o sądownictwie niespornym prawo nadzoru nad wszystkimi 
notariuszami przysługiwało ministrowi sprawiedliwości. Nadzór nad notariuszami w okręgu 
sądu apelacyjnego wykonywał jego prezes, zaś nad notariuszami mającymi siedzibę urzę
dową w okręgu sądu okręgowego również prezes tego sądu. Niektóre czynności zaliczane 
do nadzoru, prezes sądu każdego szczebla mógł powierzyć wyznaczonemu sędziemu.

Pruska ustawa o sądownictwie niespornym z 1899 roku nie zawierała ścisłego wylicze
nia wszystkich uprawnień nadzorczych. Notariusz obowiązany był na żądanie organu 
uprawnionego do nadzoru lub upoważnionego przez niego sędziego przedłożyć do wglądu 
wszelkie dokumenty i prowadzone rejestry (art. 92 ustawy o sądownictwie niespornym).

30 Inne, wymienione w prawie o ustroju sądów powszechnych kary, z uwagi na swą specyfikę, mogły 
być zastosowane wyłącznie wobec sędziów lub prokuratorów: np. usunięcie ze stanowiska kierownika sądu 
czy wstrzymanie na czas do 3 lat wliczenia czasu służby do wymiaru wyższej grupy lub szczebla 
uposażenia, utrata dodatków połączonych z dotychczasowym stanowiskiem, zmniejszenie uposażenia 
emerytalnego, art. 130 pkt. c, e, art. 133.

31 Art. 2 rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 9 listopada 1919 r., Tygodnik Urzędowy 
nr 62. poz. 146.

31 A. Gulczyński, Ministerstwo Byłej Dzielnicy Pruskiej (1919-1922), Poznań 1995, s. 84.
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Prawo nadzoru obejmowało także prawo przeprowadzania rewizji kancelarii notarialnych 
przez prezesa sądu okręgowego lub upoważnionego przez niego sędziego .

Zakres nadzoru nad notariuszami w dawnym zaborze pruskim obejmował także roz
strzyganie o materialnoprawnych zażaleniach stron, w konsekwencji notariusz zobowiązany 
był do wykonywania poleceń władzy nadzorczej3 . Zażalenie na notariusza odmawiającego 
wykonania czynności rozpoznawane było w drodze nadzoru służbowego33 34 35 * *.

33 Uprawnienie wynikało z przepisów ordynacji notarialnej z 1845 r. w związku z ustawą z dnia 
8 marca 1880 r. (Zbiór ustaw pruskich, s. 177) oraz rozporządzenia z dnia 7 listopada 1887 r., 1. 3730 
i z dnia 21 lutego 1906 r., 1. lid. 489, T. Zajączkowski, Ustawy w sprawach sądownictwa niespornego 
obowiązujące na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 1925, s. 223.

34 W.L. Jaworski, Reforma notariatu, Kraków 1929, s. 29.
35 T. Zajączkowski, op.cit., s. 220.

Rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1914 r., Dziennik Rozporządzeń Ministerstwa Sprawiedliwości, 
cyt. za T. Zajączkowski, op.cit., s. 223.

§ 25 pruskiej ordynacji w przedmiocie opłat notariuszy, op.cit., s. 527.
38 Zbiór Ustaw Pruskich, s. 218 i n.
39 Zbiór Ustaw Pruskich, s. 345 i n.
40 Zbiór Ustaw Pruskich s. 201 i n.

Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 21 czerwca 1920 r., Dz. Urz. Ministerstwa 
b. Dzielnicy Pruskiej nr 34, poz. 296.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1922 r., Dz. U. RP nr 46, poz. 401.
T. Zajączkowski, op.cit., s. 217.

Minister sprawiedliwości, lub na mocy jego upoważnienia prezes sądu apelacyjnego ja
ko organ nadzorujący notariuszy, upoważniony był m.in. do wyrażania zgody na objęcie 
przez notariusza płatnej posady w zarządzie gminy lub wydziale bądź radzie nadzorczej 
towarzystwa ubezpieczeniowego, spółdzielni lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
(art. 82). Zgodnie z utrzymanym w mocy rozporządzeniem z 1914 roku, organy nadzoru 
udzielały notariuszom urlopów . O urlopie w czasie letnich wakacji od 1 lipca do 30 wrze
śnia, bez względu na czas jego trwania, decydował prezes sądu okręgowego, wyrażający 
także zgodę na urlop nieprzekraczający 1 miesiąca w innym terminie. Zgodę na urlop do 
trzech miesięcy wyrażał prezes sądu apelacyjnego, zaś ponad 3 miesiące minister sprawie
dliwości. Nadzór obejmował także kontrolę nad wysokością opłat i wydatków. Władza 
nadzorcza mogła w takim wypadku wnieść uwagi, zaś notariuszowi służyło wówczas prawo 
do sądowego ustalenia ich wysokości .

Zgodnie z art. 93 pruskiej ustawy o sądownictwie niespornym z 1899 roku, przy postę
powaniu dyscyplinarnym wobec notariuszy stosowane były odpowiednio przepisy § 13 
ustawy z dnia 7 maja 1851 roku o przestępstwach służbowych sędziów38 39 oraz §§ 23 i 24 
ustawy z 9 kwietnia 1879 roku, zmieniającej postanowienia ustaw dyscyplinarnych , 
a postanowienia zawartych w jej §21 przepisów obowiązywały na całym obszarze woje
wództw pomorskiego, poznańskiego oraz w górnośląskiej części województwa śląskiego. 
W związku z wyżej wymienionymi ustawami pozostawała także ustawa z dnia 26 marca 
1856 roku40.

W rezultacie niewielkich zmian wprowadzonych do wymienionych przepisów^przez 
władze polskie w stosunku do województw pomorskiego i poznańskiego w 1920 roku , zaś 
dla górnośląskiej części województwa śląskiego w 1922 roku , organami prowadzącymi 
postępowanie dyscyplinarne wobec notariuszy stali się prezesi sądów okręgowych, senat 
dyscyplinarny sądu apelacyjnego oraz Sąd Najwyższy .
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Zgodnie z zasadami pruskiego postępowania dyscyplinarnego, odpowiedzialność tego 
rodzaju była możliwa tylko w czasie, gdy obwiniony należał do danej grupy zawodowej, 
ustawała zaś z chwilą jej opuszczenia, zatem możliwa była jedynie wobec czynnych nota
riuszy . Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, do postępowania dyscyplinarnego prze
ciwko notariuszom stosowane były odpowiednio przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym 
wobec sędziów.

Prawo pociągania do odpowiedzialności porządkowej służyło prezesowi sądu okręgo
wego wobec notariuszy mających wyznaczone siedziby urzędowe w okręgu działania sądu 
okręgowego. Wobec stosowanego zgodnie z art. 93 ustawy o sądownictwie niespornym 
§ 13 ustawy z dnia 7 maja 1851 roku o przestępstwach służbowych sędziów ze zmianami 
wprowadzonymi 9 kwietnia 1879 roku, w razie zarzutów przewinienia małej wagi prezes 

protokołu lub odrębnym pismem . Organy nadzoru miały prawo wytykania notariuszowi 
niewłaściwego spełniania czynności urzędowych, a także udzielania upomnienia o szybkie 
załatwienie sprawy .

Notariuszowi pociągniętemu do odpowiedzialności porządkowej nie można było od
mówić wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Prawo jego wszczęcia służyło ponadto 
wobec notariusza naruszającego ustawowe obowiązki bądź zachowującego się w urzędzie 
lub poza nim w sposób naruszający poważanie, szacunek i zaufanie wobec zawodu .

Zgodnie z § 18 ustawy z dnia 7 maja 1851 roku, ze zmianami wynikającymi z powoła
nych wyżej rozporządzeń: ministra b. dzielnicy pruskiej z 1920 roku oraz sprawiedliwości 
z 1922 roku, sądami dyscyplinarnymi w sprawach notariuszy były w I instancji senaty dys
cyplinarne przy sądach apelacyjnych. Orzekały one w tych sprawach w składach 
5-osobowych (wraz z przewodniczącym). W razie braku w danym sądzie odpowiedniej 
liczby sędziów, na wniosek obwinionego notariusza lub prokuratora, Sąd Najwyższy mógł 
przekazać sprawę do załatwienia innemu sądowi apelacyjnemu. W II instancji orzecznictwo 
dyscyplinarne należało do Sądu Najwyższego, orzekającego także w składzie 5-osobowym. 
Należało do niego ponadto orzekanie w sporach o właściwość sądu apelacyjnego w sprawie 
dyscyplinarnej.

W postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym I instancji możliwe było wszczęcie tzw. 
śledztwa dyscyplinarnego na podstawie uchwały senatu dyscyplinarnego, podjętej z urzędu 
lub na wniosek prokuratora. Wszczęcie śledztwa możliwe było także przed Sądem Najwyż
szym, gdy wcześniej sąd apelacyjny tego nie uczynił. Po przeprowadzeniu postępowania 
dowodowego, uregulowanego w przepisach §§ 27-31 ustawy z dnia 7 maja 1851 roku 
i zamknięciu rozprawy (§ 32-36) sąd dyscyplinarny wydawał wyrok.

Prokuratorowi i obwinionemu służyło wobec niego odwołanie, składane do sądu, który 
wyrok wydał, w ciągu 4 tygodni od jego ogłoszenia lub doręczenia. Po przekazaniu akt 
postępowania do Sądu Najwyższego wyznaczany był termin ustnej rozprawy. W postępo
waniu dyscyplinarnym nie służył rekurs kasacyjny (§ 42). Przeciwko prawomocnym roz-

R. Leżański, Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych notarialnych, Czas. 
Adw . Pol. DWZ, 1928, nr 2, s. 23.

45 A. Zathey, Przepisy dyscyplinarne dla notariuszy ziem zachodnich, Czas. Adw. Pol. DWZ, 1931, 
nr 5-8, s. 50.

* § 23 ustawy z dnia 9 kwietnia 1879 r., A. Zathey, op.cit., s. 50.
§2 ustawy z dnia 21 lipca 1852 r. o postępowaniu dyscyplinarnym wobec urzędników 

niesędziowskich, Zbiór Ustaw Pruskich, s. 465.
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strzygnięciom przysługiwał środek prawny w postaci wznowienia postępowania, na zasa
dach określonych w przepisach ustawy o postępowaniu karnym.

Sąd dyscyplinarny, uznając obwinionego winnym, mógł wymierzyć następujące kary: 
przestrogi (upomnienia), nagany, grzywny w wysokości do 3 000 złotych, orzeczonej sa
moistnie lub łącznie z naganą, a także karę utraty urzędu lub zwolnienia ze służby. Karę 
utraty urzędu sąd mógł orzec, tylko w razie gdy nie uznał obwinionego niegodnym miano
wania w innym miejscu . Nie wykluczała ona zatem - w odróżnieniu od kary wydalenia 
z urzędu - możliwości ponownego mianowania, np. w innej miejscowości .

Zawieszenie notariusza w urzędowaniu następowało z mocy prawa, bądź na podstawie 
decyzji sądu dyscyplinarnego, wydanej w toku postępowania. Zawieszenie z mocy prawa 
dotyczyło sytuacji, gdy notariusz został pozbawiony wolności w postępowaniu karnym oraz 
gdy wydano wobec niego nawet nieprawomocny wyrok orzekający utratę urzędu . Zawie
szenie następowało także w razie wydania wyroku w postępowaniu dyscyplinarnym, 
w którym wymierzono choćby nieprawomocnie karę utraty urzędu.

O czasowym zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków orzekał z urzędu lub na wniosek 
prokuratora sąd dyscyplinarny, gdy uznał to za stosowne ze względu na ważność sprawy . 
W każdym wypadku sąd oznaczał czas zawieszenia, zaś prezes właściwego sądu okręgowe
go jako organ nadzoru nad notariuszem decydował, czy na czas trwania zawieszenia do 
sądu winny być oddane wszystkie akta notariusza, czy tylko rejestr wraz z pieczęcią służ
bową oraz oryginały aktów, których przejrzenia domagano się, lub z których zażądano 
wypisu (art. 103 ustawy o sądownictwie niespornym). Na okres trwania zawieszenia usta
nawiane było czasowe zastępstwo (art. 97 ustawy o sądownictwie niespornym).

Pruskie ustawy o odpowiedzialności dyscyplinarnej milczały na temat wykonalności 
orzeczeń skazujących na przewidziane kary dyscyplinarne w razie czasowej przerwy 
w wykonywaniu zawodu, spowodowanej np. wystąpieniem ze służby. Sąd Najwyższy 
w uzasadnieniu wyroku z 1927 roku sugerował w takim razie odwołanie się w drodze ana
logii do zasad ogólnych i, zgodnie z komentarzem do pruskiej ustawy dyscyplinarnej, pro
ponował wstrzymanie z urzędu prawomocności orzeczenia nawet bez wniesienia od
wołania . Orzeczona kara nie mogłaby być w takim wypadku wykonana, zaś samo postę
powanie winno być umorzone przez sąd apelacyjny jako sąd dyscyplinarny dla notariuszy .

Senat dyscyplinarny sądu apelacyjnego uprawniony był także do przeprowadzenia na 
wniosek prokuratora postępowania sprawdzającego zdolność notariusza do pełnienia jego 
funkcji. W razie występowania u notariusza ślepoty, niemocy lub innej wady ciała, bądź 
słabości sił duchowych lub cielesnych, powodującej trwałą niezdolność do pełnienia obo
wiązków prokurator przy sądzie apelacyjnym mógł od notariusza, lub specjalnie w tym celu 
ustanowionego na jego wniosek kuratora, zażądać ustąpienia i złożenia urzędu3 . W razie 
niezastosowania się do wniosku w terminie 6 tygodni, sąd po przeprowadzeniu właściwego

A. Zathey, op.cit., s. 53.
J. Glass, Ustrój notariatu w kilku ważniejszych państwach europejskich. Notariat w Niemczech, PN, 

1933^ nr 5, s. 7.
" § 44 ustawy z dnia 7 maja 1851 r.
51 § 46 ustawy z dnia 7 maja 1851 r.
52 R. Leżański, op.cit., s. 25.
53 Ibidem.
54 § 77 ustawy z dnia 21 lipca 1852 r.
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postępowania mógł orzec, że zachodzi wypadek złożenia z urzędu55 56 * * 59 60. Po zawiadomieniu 
ministra sprawiedliwości uznawał on, że posada notariusza została opróżniona.

A. Zathey, op.cit., s. 54.
56 § 22 ustawy z dnia 9 kwietnia 1879 r.

Wyrok Sądu Najwyższego z 1927 r., R. Leżański, op.cit., s. 23.
T. Zajączkowski, Ordynacja adwokacka obowiązująca w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu 

i Toruniu oraz górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach, wyd. II, Poznań 1925, s. 45- 
46.

59 Op.cit., s. 46.
60 A. Bardzki, op.cit., s. 134.

Wobec będącego regułą na terenie dawnego zaboru pruskiego łączenia funkcji notariu
sza z wykonywaniem zawodu adwokata możliwe były kolizje postępowań dyscyplinarnych, 
wszczynanych względem tej samej osoby jako notariusza i adwokata. Prawomocny wyrok 
sądu dyscyplinarnego orzekający wydalenie z adwokatury powodował z mocy prawa wyga
śnięcie urzędu notariusza . W razie wszczęcia przez sąd apelacyjny postępowania dyscy
plinarnego wobec adwokata, który przestał być notariuszem z powodu przewinienia, które 
popełnił w czasie pełnienia urzędu notarialnego, należało je umorzyć, zaś akta sprawy prze
kazać izbie adwokackiej dla oceny, czy nie zachodzą podstawy do pociągnięcia go do od
powiedzialności jako adwokata . Adwokata ukaranego jako notariusza można było dodat
kowo pociągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej i ukarać z uwagi na jego stanowisko 
jako adwokata . Z powodu czynów popełnionych przez notariusza przed dopuszczeniem 
do wykonywania zawodu adwokata możliwe było wszczęcie postępowania dyscyplinarnego 
tylko w razie, gdy czyny te uzasadniałyby wykluczenie ze stanu adwokackiego .

Wymienionych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy nie zmieniły przepi
sy nowego prawa o ustroju sądów powszechnych, które weszły w życie od początku 1929 
roku. Na mocy wyraźnego brzmienia art. 297 § 1 pkt 40 i 42 nie zostały bowiem uchylone 
pruskie przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym w zakresie, w jakim odnosiły się do nota
riuszy. Pozostawienie ich w mocy interpretowano jako chgć utrzymania istniejących stosun
ków do czasu wprowadzenia jednolitej ustawy notarialnej .

3. ZIEMIE DAWNEGO ZABORU AUSTRIACKIEGO

Ustawa austriacka z 1871 roku przewidywała w zakresie nadzoru nad notariatem powie
rzenie części uprawnień nadzorczych istniejącym zgodnie z nią organom korporacyjnego 
samorządu notarialnego. Stanowiło to konsekwencję określenia statusu notariusza nie jako 
urzędnika państwowego, lecz osoby zaufania publicznego i przyznania notariatowi pewnej 
autonomii. Te same zasady obowiązywały na terenie działania 3 małopolskich kolegiów 
oraz izb notarialnych w Krakowie, Lwowie i Przemyślu, jak też kolegium notarialnego 
w ramach sądu okręgowego w Cieszynie.

Nadzór nad wszystkimi notariuszami, zgodnie z § 153 ustawy z 1871 roku, powierzony 
został ministrowi sprawiedliwości. Wykonywali go także prezesi sądów okręgowych oraz 
apelacyjnych - nad notariuszami, mającymi siedziby urzędowe w ich okręgach działania. 
Bezpośredni, bieżący nadzór w zakresie prawidłowego urzędowania oraz odpowiedniego 
zachowania się notariuszy sprawowały - zgodnie z § 153 - izby notarialne w Krakowie, 
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Lwowie i Przemyślu, a wobec notariuszy cieszyńskiego kolegium sąd okręgowy 
w Cieszynie, pełniący obowiązki izby notarialnej . Jednocześnie same izby poddane zo
stały kontroli ze strony prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych w zakresie wykonywa
nia przez nie powierzonych obowiązków nadzorczych, a prezes sądu okręgowego w siedzi
bie izby mógł przeprowadzać rewizję kancelarii oraz archiwum izby (§ 154).

Podstawowym środkiem nadzoru sprawowanego nad prawidłowym wykonywaniem 
czynności urzędowych przez notariuszy były przeprowadzane rewizje kancelarii notarial
nych. Do ich przeprowadzania za pośrednictwem delegatów upoważnione były izby nota
rialne, zaś w razie uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa przez 
notariusza, prawo przeprowadzenia rewizji kancelarii przysługiwało osobiście prezesowi 
sądu okręgowego lub wydelegowanemu przez niego sędziemu (§ 154 ustawy z 1871 roku). 
O zarządzeniu rewizji przez organ nadzoru sądowego zawiadamiano prezesa izby notarial
nej, zaś izbę informowano o jej rezultacie. W nagłych wypadkach prawo przeprowadzenia 
rewizji przysługiwało także prezesowi izby (§ 140 ustawy z 1871 roku).

Istotne znaczenie miały zwłaszcza rewizje (lustracje) przeprowadzane przez organy sa
morządu zawodowego. Obejmowały one nie tylko sposób załatwiania czynności urzędo
wych, lecz także właściwość sposobu prowadzenia biura, były zatem także rewizjami kan
celarii w ścisłym tego słowa znaczeniu. Wyniki kontroli obu zakresów stanowiły podstawę 
kwalifikacji notariuszy, dokonywanych przez izby notarialne.

W rezultacie rewizji izby notarialne wzywały notariuszy do usunięcia stwierdzonych 
braków, niekiedy także w razie dostrzeżenia niejednolitości praktyki informowały w drodze 
okólników wszystkich notariuszy o konieczności przestrzegania określonych zasad. Okólni
ki takie wydawane były również na prośbę prezesów odpowiednich sądów . Zastrzeżenia 
izb po przeprowadzonych rewizjach często dotyczyły sprawy opłat i taks naliczanych przez 
notariuszy. Izba krakowska zwracała uwagę na znaczenie tej sprawy i szkodliwość wszel
kich nadużyć w tej dziedzinie dla ogólnej opinii o notariacie, szczególnie ważnej w okresie 
starań o ogólnopolską ustawę notarialną . Podczas corocznej rewizji kancelarii w 1921 
roku stwierdzono, że w wielu kancelariach podręczne repertoria nie były prowadzone pra
widłowo, co powodowało opóźnienia w pracy i skargi stron . W rezultacie izba krakowska 
uchwaliła obowiązek prowadzenia takich repertoriów według opracowanego przez nią 
wzoru . Kilkakrotnie rewizje wykazały sprzeczne z obowiązującymi przepisami przecho
wywanie akt po zmarłym notariuszu w kancelarii zamiast oddania ich do archiwum nota
rialnego, na co wezwaniem do ich przekazania zareagowali zarówno prezes Sądu Okręgo
wego w Krakowie, jak i krakowska Izba Notarialna .

Poważniejszym zarzutem, podnoszonym niekiedy po rewizji kancelarii, było niewłaści
we rejestrowanie depozytów gotówkowych, dokonywane niekiedy na konta oszczędnościo- * * * * * * 

61 Por. rozdział VI pkt 1.1.
62 M.in. okólniki Izby w Krakowie z dnia 29 października 1921 r. wydane po informacjach prezesa 

Sądu Apelacyjnego w Krakowie, 1. 317/21, 1. 502/21, 1. 921/21, w zakresie niejednolitości praktyki 
w sprawach uwierzytelniania odpisów pozwoleń przywozu towarów, szacowania spadków, przystępowania 
do sgólek z ograniczoną odpowiedzialnością, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).

M.in. sprawozdanie z posiedzenia Izby Notarialnej w Krakowie w dniu 9 września 1922 r., AP II, 
sygn. R. Not. 618 (d. 19).

64 Okólnik Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 15 lutego 1922 r., 1. 226/22.
65 Uchwała Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 22 stycznia 1922 r., okólnik Izby Notarialnej 

w Krakowie z dnia 15 lutego 1922 r., 1. 226/22.
66 Okólnik Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 20 listopada 1924 r., I. 1238/24, okólnik Izby 

Notarialnej w Krakowie z dnia 13 maja 1930 r., 1. 926/30, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).
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we zakładane na nazwisko notariusza67. Dla uniknięcia w przyszłości podobnych nieprawi
dłowości izba krakowska wprowadziła na podstawie swej uchwały z 1930 roku osobną 
księgę depozytów prywatnych68 *. Obowiązek prowadzenia takiej księgi istniał w całym 
okresie na terenie dawnego zaboru pruskiego. Zgodnie z art. 95 ustawy o sądownictwie 
niespornym, notariusze powinni stosownie do zarządzeń ministra sprawiedliwości prowa
dzić osobną tzw. księgę przechowawczą, wykazującą wszystkie złożone u nich cudze pie
niądze, papiery wartościowe i kosztowności. Zasady jej prowadzenia nakazywały wprost 
wyraźne oddzielenie własnych środków notariusza od środków cudzych .

Projekt okólnika Izby Notarialnej w Krakowie z 1930 r., AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).
68 Okólnik Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 7 kwietnia 1930 r., 1. 126/30, AP II, sygn. R. Not. 618 

(d. 19).
T. Zajączkowski, Ustawy sądownictwa niespornego..., s. 231.
Uchwala Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 24 lipca 1921 r., uchwala kolegium notarialnego z dnia 

30 października 1921 r., do wejścia w życie rozporządzenia z 1933 r., zawierającego ogólnopolskie prawo 
o notariacie, kwalifikację notariuszy krakowskiego kolegium przeprowadzono: 26 lutego 1922 r., 28 
stycznia 1923 r., 18 maja 1924 r., 28 lutego 1926 r., 6 marca 1927 r., 24 czerwca 1928 r., 25 maja 1929 r., 
9 maia 1931 r. oraz 18 czerwca 1932 r., wykazy notariuszy AP II, sygn. R. Not. 473 (d. 84).

Okólnik Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 9 stycznia 1922 r., 1. 994/22, AP II, sygn. R. Not. 618 
(d. 19).

M.in. jako wybitne oceniono zdolności i sposób prowadzenia kancelarii przez J. Mycińskiego 
w Krakowie, L. Summer-Brasona w Krośnie, S. Steina w Krakowie, AP II, sygn. R. Not. 473 (d. 84).

Wykaz notariuszy kolegium krakowskiego od 1900 r. nie zawiera ani jednej nieodpowiedniej oceny 
zdolności i umiejętności notariusza; w nielicznych wypadkach kwalifikacja taka dotyczyła sposobu 
wykonywania czynności oraz prowadzenia kancelarii przez notariuszy ukaranych dyscyplinarnie, AP II, 
sygn. R. Not. 473 (d. 84).

M.in. mimo ukarania w 1922r. notariusza S. Krokowskiego otrzymał on dwie oceny celujące, 
podobnie jak L. Summer-Brason w 1929 r.; I. Kosiński ukarany w 1932 r. otrzymał tak jak poprzednio 
dwie oceny bardzo dobre, I. Dębicki ukarany w 1923 r. oceny celujące, J. Glaser w ukarany w 1925 r. 
oceoy celujące, AP II, sygn. R. Not. 473 (d. 84).

5 M.in. J. Nowak w 1933 r. ocena zdolności celująca, wykonywanie urzędu i prowadzenie kancelarii 
ocena dobra, podobnie W. Lasko w 1927 r., K. Tabeau w 1929 r., AP 11, sygn. R. Not. 473 (d. 84).

76 Jedynie w sytuacji gdy podczas postępowania dyscyplinarnego zastosowano zawieszenie 
w wykonywaniu czynności lub w postępowaniu karnym zastosowano tymczasowe aresztowanie: w 1932 r. 
oraz dwukrotnie w 1933 r., AP II, sygn. R. Not. 473 (d. 84).

Wyniki rewizji działalności notariuszy stanowiły jedną z podstaw dokonywanej kwalifi
kacji. W izbie krakowskiej rewizje oraz kwalifikacje przeprowadzano od 1922 roku co
rocznie (z wyjątkiem roku 1925 oraz 1930)70 * * * * * 76. W ramach kwalifikacji dokonywano oceny 
sposobu prowadzenia kancelarii oraz umiejętności zawodowych i zdolności notariuszy, 
a także kandydatów notarialnych. Coroczne kwalifikacje były jawne, w razie zmiany po
przedniej kwalifikacji na gorszą przysługiwał sprzeciw . Izba dokonywała następujących 
ocen: celujący, niekiedy z dodatkową uwagą o wybitnych zdolnościach , bardzo dobry, 
dobry oraz nieodpowiedni \ Interesująco wygląda zestawienie ocen kwalifikacyjnych 
z prowadzonymi wobec notariuszy krakowskiego kolegium notarialnego postępowań dys
cyplinarnych. W licznych wypadach wymierzenie kary porządkowej, a nawet dyscyplinar
nej, nie miało, jak wynika z zapisów, wpływu na wysoką ocenę . W poważniejszych wy
padkach orzeczenia surowszych kar dyscyplinarnych dochodziło do obniżenia ocen . 
Rzadko jednak izba krakowska decydowała się na udzielenie najniższej oceny kwalifika
cyjnej, tj. nieodpowiedniej .

W ramach posiadanych uprawnień nadzorczych nad prawidłowym urzędowaniem nota
riuszy izby notarialne udzielały im zgody na oddalenie się w sprawach służbowych poza 
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siedzibę urzędową na okres dłuższy niż 8 dni, a także na urlop trwający co najmniej 3 dni, 
nie dłużej jednak niż 6 tygodni w ciągu roku kalendarzowego (§ 137 ustawy z 1871 roku). 
W pozostałych wypadkach urlopu udzielały inne organy nadzoru: prezes sądu apelacyjnego 
na czas do 3 miesięcy, na dłużej minister sprawiedliwości . Izby nakładały kary porząd
kowe na notariuszy, którzy bez zezwolenia opuścili swą siedzibę urzędową na czas do 14 
dni, w razie dłuższej nieobecności składały doniesienie do sądu dyscyplinarnego. Kontro
lowano także działanie kancelarii w ramach wyznaczonych godzin urzędowania.

W razie stwierdzenia określonych w ustawie notarialnej z 1871 roku uchybień, wobec 
winnego ich popełnienia notariusza możliwe było nałożenie przez izbę kary porządkowej 
lub w poważniejszych wypadkach wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przez wymie
nione w ustawie organy. Prowadzenie tego postępowania w całości przyznane było orga
nom nadzoru państwowego, izby zostały pozbawione ustawą jakiegokolwiek wpływu na 
jego przebieg, ich członkowie nie wchodzili nawet w skład sądów dyscyplinarnych. Ograni
czenie uprawnień izb do nakładania jedynie drobniejszych rodzajów kar porządkowych 
krytykowane było już od chwili wejścia w życie ustawy z 1871 roku #. Wobec powierzenia 
izbom podstawowego bieżącego nadzoru nad działalnością notariuszy, brak odpowiednich 
instrumentów dyscyplinowania i karania naruszających swe obowiązki lub prawo notariuszy 
był szczególnie odczuwalny. Obowiązujący system uważany był przez samych zaintereso
wanych za urągający nowoczesnym pojęciom wymiaru sprawiedliwości i wystawiający 
notariat na lup małostkowych nieraz szykan najniższych organów sądowych . Zmianę 
istniejącego stanu rzeczy, wraz z postulatem poszerzenia uprawnień samorządu w tym za
kresie, notariusze małopolscy proponowali konsekwentnie w całym okresie prac nad ogól
nopolskim prawem o notariacie

Notariusz ponosił odpowiedzialność porządkową za czyny naruszające godność zawo
du, zaś dyscyplinarną m.in. za wszelkie niedokładności w sporządzanych aktach, choćby 
omyłkowo popełnione, niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej wobec stron 
(§§ 38, 39). Odpowiedzialność dyscyplinarną mogły rodzić także inne przyczyny. Istniała 
ona niezależnie od powstania szkody, ustawa nie różnicowała uchybień ze względu na 
stopień zawinienia notariusza. Sądy dyscyplinarne najczęściej orzekały o występkach służ
bowych, choć na nietrafność tego określenia zwracał uwa^ już w II połowie XIX wieku 
komentator austriackiej ustawy z 1871 roku, S. Muczkowski .

Karę porządkową izba mogła nałożyć w drodze uchwały na notariusza, który swym po
stępowaniem uwłaczał honorowi zawodu lub godności powołania (§ 155 ustawy z 1871 
roku). Do kar porządkowych zaliczone zostały: przypomnienie obowiązków stanu (upo
mnienie na obowiązki stanu) oraz skarcenie (nagana) . Orzecznictwu porządkowemu izb 
notarialnych podlegali notariusze oraz kandydaci notarialni z okręgu działania danej izby 
i kolegium notarialnego (§ 155 ust. 3 ustawy z 1871 roku). O wymierzeniu kary porządko
wej należało zawiadomić prokuratora. Uchwała izby była ostateczna i ukaranemu nie przy
sługiwało odwołanie. W sytuacji, gdy czynności izby przekazane zostały sądowi okręgo-

77 Por. także rozdział IV pkt 5.3.
7g r

S. Muczkowski, Austryacka ustawa notaryalna z dnia 25 lipca 1871 r. historycznie i porównawczo 
objaśniona, Kraków 1887, s. 506-507.

Projekt ustawy notarialnej małopolskich Izb notarialnych, maszynopis, AP II, sygn. R. Not. 29.
80 Por. rozdział VIII.

S. Muczkowski, op.cit., s. 553.
82 'Wobec zarzutów niedoskonałego tłumaczenia urzędowego ustawy z 1871 r. w praktyce posługiwano 

się najczęściej terminologią zaproponowaną w tłumaczeniu S. Muczkowskiego, op.cit. 
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wemu, jak w wypadku kolegium notarialnego w Cieszynie, ukarany mógł się odwołać od 
decyzji o skarceniu (naganie) do sądu apelacyjnego (§ 156).

Kompetencje izb w zakresie orzecznictwa porządkowego nie były duże. Izby wprawdzie 
mogły zażądać od notariusza wyjaśnień, lecz pozbawione były prawa przesłuchiwania 
świadków, przysługującego tylko sądom dyscyplinarnym. Ich rola ograniczona została 
zatem, w razie stwierdzenia poważniejszych naruszeń, do funkcji organu czyniącego donie
sienie właściwemu sądowi dyscyplinarnemu .

Podział kompetencji między izby i sądy dyscyplinarne nie był w ustawie z 1871 roku 
przeprowadzony precyzyjnie . Izbom przysługiwało prawo karania notariuszy naruszają
cych swym postępowaniem honor lub godność powołania (§ 155). Jeśli jednak notariusz 
swym działaniem naruszył jeden ze swych ustawowych obowiązków albo naruszył godność 
lub honor stanu, sprawa należała do kompetencji sądu dyscyplinarnego (§ 157 ustawy 
z 1871 roku). Wykładnia językowa wymienionych przepisów nie mogła prowadzić do do
kładnego określenia właściwości, odpowiednie wyjaśnienia usiłowano ustalić w związku 
z tym w praktyce. Zgodnie z jej zasadami, ustalonymi jeszcze przed odzyskaniem niepodle
głości, za uwłaczające honorowi i powadze powołania zgodnie z § 155 uznawane były 
działania stawiające samego notariusza w oczach opinii publicznej w niekorzystnym 
świetle . Za uwłaczające honorowi i powadze stanu czynności, podjęte nawet poza stosun
kiem służbowym, uznano te, które wzbudzały nieuzasadnione podejrzenie lub rzucały nie
korzystne światło na całą korporację . Także i taka wykładnia pozostawiała dużo niejasno
ści, pozostawiając właściwą kwalifikację do oceny w indywidualnych sprawach.

Kara przypomnienia obowiązków stanu (upomnienia na obowiązki stanu), orzekana 
w drobniejszych sprawach, polegała na upomnieniu notariusza, by w przyszłości unikał 
podobnych nagannych sytuacji, a postępowaniem swym nie dał powodu do ponownych 
zażaleń. Kara skarcenia (nagana) mogła być orzeczona w razie stwierdzenia karygodności 
czynu popełnionego przez notariusza, naruszającego zasady honoru i powagi powołania.

Izby wymierzały kary porządkowe, podejmując właściwe uchwały w obecności co naj
mniej 4 członków lub ich zastępców oraz prezesa izby (§ 138 ust. 2). Przebieg postępowa
nia porządkowego w izbie krakowskiej uregulowany został częściowo w drodze uchwał 
izby oraz kolegium notarialnego w 1921 roku8 . Zgodnie z tymi zasadami, o posiedzeniu 
izby należało zawiadomić obwinionego notariusza lub kandydata i umożliwić mu udział 
w nim . Podobnie, należało zawiadomić go o orzeczeniu wymierzającym karę porządkową 
i, w zależności od decyzji prezesa izby, decyzję o definitywnym załatwieniu sprawy przeka
zać zainteresowanym dopiero po bezskutecznym upływie 8-dniowego terminu do wniesie
nia sprzeciwu . Informacja o ukaraniu podlegała wpisowi do wykazu służbowego notariu
sza lub kandydata notarialnego (§ 136). Po upływie 3 lat od ukarania, przy spełnieniu wa
runku nienagannego zachowania w tym czasie, na żądanie ukaranego izba mogła wykreślić 
informację o ukaraniu z wykazu (§ 164 ustawy z 1871 roku). W praktyce izby krakowskiej * S. 

83 S. Muczkowski, op.cii., s. 554-555.
84 rS. Madeyski, Samorząd w dyscyplinarnych sprawach notaryuszów, „Prawnik”, 1878, s. 124.

S. Muczkowski, op.cit., s. 555.
86 Ibidem.

Uchwała Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 24 lipca 1921 r., uchwala krakowskiego kolegium 
notarialnego z dnia 30 października 1921 r., okólnik Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 9 stycznia 
1922 r„ 1. 994/22, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).

Okólnik Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 9 stycznia 1922 r., op.cit.
89 Ibidem.
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notariusze nie zawsze dbali o wykreślenie z ich wykazów służbowych tego rodzaju danych, 
na co wskazują nieliczne zapisy o odpowiednich uchwałach izby w latach 1918-1933 .

Postępowania porządkowe i wymierzanie kar porządkowych nie zdarzało się często, 
w praktyce dominowały sprawy drobniejszych naruszeń § 155 ustawy z 1871 roku. W wy
kazie krakowskiej izby, obejmującym łącznie 123 notariuszy urzędujących w różnych okre
sach w latach 1918-1933, odnotowano informacje o zaledwie 14 postępowaniach porząd
kowych i uchwałach izby o ukaraniu. W 8 wypadkach izba orzekła karę upomnienia na 
obowiązki stanu, w pozostałych karę skarcenia (nagany) . Ukaraniu, wobec zakresu nadzo
ru powierzonego izbom, podlegała także pozaurzędowa sfera działalności notariuszy, o ile 
stwierdzono w niej uwłaczanie honorowi lub godności powołania. W 1932 roku izba lwow
ska zwróciła notariuszom uwagę, że obowiązani są oni także w wystąpieniach pozaurzędo- 
wych unikać wszystkiego co mogłoby wpłynąć na obniżenie zaufania społecznego i władz 
rządowych . Z tego powodu ukarano we Lwowie naganą notariusza, który nie udekorował 
w dniu imienin marszałka J. Piłsudskiego budynku kancelarii . Za naganne uznano także 
niewzięcie udziału w manifestacji 3-Maja, a wyjaśnienia notariusza, że nie został zaproszo
ny, uznano za nieprzekonywające .

Właściwe postępowanie dyscyplinarne toczyło się bez udziału organów samorządu nota
rialnego. Rola izby ograniczała się do ewentualnego złożenia doniesienia, należało ją także 
zawiadomić o każdorazowym wszczęciu postępowania dyscyplinarnego oraz o każdym 
orzeczeniu, bez względu na jego charakter skazujący lub uniewinniający (§ 163 ustawy 
z 1871 roku). Do składania doniesień izbom notarialnym, prokuratorowi lub sądowi okrę
gowemu w siedzibie izby notarialnej o wszelkich działaniach notariusza, skutkujących 
odpowiedzialnością dyscyplinarną zobowiązano wszystkie organy, mające o tym informa
cje. Wobec powierzenia orzecznictwa dyscyplinarnego, na zasadzie wyłączności, organom 
wymienionym w ustawie z 1871 roku, wytknięcie notariuszom niewłaściwego urzędowania 
przez inne organy mogło przybrać tylko formę doniesienia . Do składania doniesień 
uprawnione były także strony (§ 157). Przyczyną wszczęcia postępowania mogło być każde 
naruszenie przepisów ustawy notarialnej, o ile uznane zostało za uzasadniające taką decyzję 
przez sąd dyscyplinarny.

Orzecznictwo dyscyplinarne oddane zostało w I instancji w ręce senatów dyscyplinar
nych sądów apelacyjnych na terenie dawnego zaboru austriackiego (§ 160 ustawy z 1871 
roku). Instancję II stanowił Sąd Najwyższy w Warszawie. Skład sądów oraz zasady postę-

90 M.in. wydana na wniosek notariusza F. Gutwińskiego uchwała Izby z 7 grudnia 1924 r. 
o wykreśleniu kar orzeczonych przez Izbę uchwałą z 4 grudnia 1920 r. oraz senat dyscyplinarny Sądu 
Apelacyjnego w Krakowie w dniu 24 września 1921 r.; na wniosek notariusza S. Gerlacha uchwalą z dnia 
6 marca 1927 r. wykreślono karę skarcenia z dnia 10 lutego 1923 r.; podobnie - na wniosek notariusza 
J. Budzińskiego wykreślono 25 maja 1929 r. karę z dnia 18 maja 1924 r.; AP II, sygn. R. Not. 473 (d. 84).

Wykaz notariuszy Izby Notarialnej w Krakowie od 1900 r., AP II, sygn. R. Not. 473 (d. 84).
92 Okólnik Izby Notarialnej we Lwowie z dnia 3 września 1932 r., 1. 1771/32, AP II, sygn. R. Not. 618 

(d. 19).
93 Wiadomości izbowe Izby Notarialnej we Lwowie, maj-czerwiec 1933, 1.1512/1933, AP II, 

sygn. R. Not. 618 (d. 19).
Notariusz tłumaczył, że uważał wzięcie udziału w manifestacji bez zaproszenia za uwłaczające 

godności stanu, na co izba we Lwowie stwierdziła, że nawet nie umiejący czytać i pisać czynią to 
samorzutnie, ibidem.

Zasada ustalona w orzecznictwie wiedeńskiego Najwyższego Trybunały Sprawiedliwości, który 
konsekwentnie uchylał orzeczenia sądów powszechnych, które przy okazji rozpoznawania innych spraw 
wytykały notariuszom ich uchybienia, S. Muczkowski, op.cit., s. 557. 
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powania dyscyplinarnego regulowały w całym omawianym zakresie^rzepisy austriackiej 
ustawy z 1868 roku o postępowaniu dyscyplinarnym wobec sędziów . Sytuacji nie zmie
niło wejście w życie prawa o ustroju sądów powszechnych, ujednolicającego w skali kraju 
m.in. zasady postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów. Austriacka ustawa o postępowa
niu dyscyplinarnym pochodziła z podobnego okresu, co analogiczne (omówione wyżej) 
przepisy określające odpowiedzialność dyscyplinarną notariuszy w dawnym zaborze pru
skim. Tam jednak, wobec braku samorządu notarialnego i traktowania notariuszy jako 
urzędników państwowych, reguły te nie budziły większych wątpliwości i niezadowolenia.

Senat dyscyplinarny sądu apelacyjnego składał się z 4 sędziów, zaś Sąd Najwyższy jako 
sąd dyscyplinarny miał składać się z 8 członków, orzekających pod przewodnictwem preze
sa sądu (§ 9 ustawy z 1868 roku). Prezes każdego sądu, działającego jako dyscyplinarny 
w sprawach notariuszy, wyznaczał na początku każdego roku kalendarzowego sędziów oraz 
zastępców, a o składzie sądu zawiadamiał ministra sprawiedliwości. Prezes sądu apelacyj
nego musiał zawiadomić także Sąd Najwyższy (§ 9 ustawy z 1868 roku). Spory o właści
wość senatów dyscyplinarnych sądów apelacyjnych rozstrzygał Sąd Najwyższy (§ 12 usta
wy z 1868 roku).

Zasady postępowania dyscyplinarnego krytykowane były, jak wyżej wspomniano, już 
przez S. Muczkowskiego . Jeszcze w czasach zaborów, krótko po wejściu w życie nowej 
austriackiej procedury karnej z 1873 roku, wskazywano na archaiczność zasad postępowa
nia dyscyplinarnego, niedostosowanego do zmian w procedurze karnej . W długim okresie 
obowiązywania w Drugiej Rzeczypospolitej pozaborczych przepisów, zasady te nie odpo
wiadały już zupełnie ówczesnym stosunkom i potrzebom. Ze wszystkich negatywnie oce
nianych norm najsilniej krytykowano brak przedstawicieli samorządu notarialnego w skła
dzie sądu, zwłaszcza w I instancji.

W postępowaniu dyscyplinarnym dominowały elementy procesu inkwizycyjnego, ciężar 
postępowania spoczywał na śledztwie, zaś s|d orzekał głównie na podstawie pisemnych 
materiałów zgromadzonych podczas śledztwa . W praktyce do rzadkości należało wzywa
nie i przesłuchiwanie świadków podczas ustnej rozprawy, ograniczonej z reguły do zrefe
rowania materiałów śledztwa. Sąd dyscyplinarny mógł zrezygnować z przeprowadzenia 
śledztwa i zarządzić od razu ustną rozprawę, zaś obwinionemu nie przysługiwało od takiej 
uchwały odwołanie.

Orzeczenie sądu dyscyplinarnego I instancji, tj. senatu dyscyplinarnego sądu apelacyj
nego, mogło być zaskarżone w drodze odwołania do senatu dyscyplinarnego Sądu Najwyż
szego przez prokuratora lub przez obwinionego notariusza (§24 ustawy z 1868 roku). 
Orzeczenia Sądu Najwyższego były ostateczne.

Karami orzekanymi w postępowaniu dyscyplinarnym wobec notariuszy były: pisemne 
upomnienie (nagana), grzywna, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków na okres do roku

96 Ustawa z dnia 21 maja 1868 r. o postępowaniu dyscyplinarnym z urzędnikami sędziowskimi, 
Dziennik Ustaw Państwa nr 46.

S. Muczkowski, op.cit., s. 565.
98 Op.cit., s. 565-566.
" Zgodnie z §§ 13, 15, 18, 19 ustawy z 1868 r. wszczęcie śledztwa następowało po wysłuchaniu 

prokuratora i obwinionego, w tzw. dochodzeniu wstępnym zbieranie dowodów powierzano sędziemu 
delegowanemu, który wyłączony był później z udziału w rozprawie i orzekaniu; w samej rozprawie, 
rozpoczynającej się od referatu sędziego sprawozdawcy, udział mógł brać jedynie prokurator oraz 
obwiniony notariusz, ewentualnie z udziałem 3 przybranych mężów zaufania, przesłuchanie świadków lub 
przeprowadzenie innych dowodów na rozprawie było mocno ograniczone. 
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oraz wydalenie z urzędu (§ 158 ust. 1 ustawy z 1871 roku). Kandydaci notarialni, pełniący 
obowiązki zastępców, mogli być ukarani pisemnym upomnieniem (naganą) oraz grzywną 
oraz odebraniem zastępstwa bez możliwości jego ponownego uzyskania w ciągu 1 roku 
(§ 158 ust. 3 ustawy z 1871 roku). Grzywna mogła być orzeczona samoistnie lub obok kary 
zawieszenia lub odebrania zastępstwa (§ 158 ust. 4 ustawy z 1871 roku).

Nagana, choć orzekana w tym wypadku w postępowaniu dyscyplinarnym, miała nadal 
charakter kary porządkowej i mogła ulec wykreśleniu z wykazu służby po 3 latach niena
gannego pełnienia urzędu (§ 164 ustawy z 1871 roku) . Wykreślone nie mogły być na 
analogicznej zasadzie pozostałe kary, o ściśle dyscyplinarnym charakterze. Rodziło to już 
w czasach zaborczych wątpliwości co do prawidłowości takiego ustawowego ograniczenia 
przedawnienia u . Grzywny orzekane były na rzecz Skarbu Państwa, a ich wysokość 
w wypadku zarzutu o bezpodstawne zawyżenie stawek opłat żądanych od stron nie mogła 
być niższa od poczwórnej kwoty naddatku, w razie powtórnego orzekania o takim samym 
zarzucie nie niższa niż ośmiokrotna jego wysokość (§ 159 ust. 3 ustawy z 1871 roku). Sąd 
nie mógł orzec kary łagodniejszej niż kara grzywny w razie stwierdzenia naruszenia warun
ku, od którego zgodnie z ustawą zależała moc dokumentu publicznego albo gdy notariusz 
potwierdził zawarcie w jego obecności aktu, chociaż nie było go przy tym (§ 159 ust. 2 
ustawy z 1871 roku). Najwyższe grzywny orzekane przez senat dyscyplinarny Sądu Apela
cyjnego w Krakowie wynosiły po 1000 złotych.

Obie wymienione kary nagany i grzywny orzekane były najczęściej przez senaty dyscy
plinarne sądów apelacyjnych. Analiza akt krakowskiej Izby Notarialnej wykazuje, iż na 
ponad 120 notariuszy urzędujących w okresie do końca 1933 roku wszczęto ok. 25 postę
powań dyscyplinarnych, w pojedynczych wypadkach kilka wobec tej samej osoby w kolej
nych latach. W jednym wypadku postępowanie zostało umorzone bez orzeczenia o karze, 
w 1 wypadku senat wydał wyrok uniewinniający od postawionych zarzutów, w 9 wypad
kach orzeczono karę pisemnej nagany, 3 razy wymierzono grzywnę zaś w 4 wypadkach 
zawieszono notariusza w pełnieniu urzędu^przy czym tylko jedno z tych zawieszeń orze
czono w charakterze kary dyscyplinarnej . Nie wszystkie wszczęte pod rządami starych 
przepisów postępowania udało się ukończyć przed dniem 1 stycznia 1934 roku, gdy weszło 
w życie nowe prawo o notariacie. Sprawy te senaty dyscyplinarne sądów apelacyjnych, 
których kompetencje w zakresie orzecznictwa dyscyplinarnego wobec notariuszy ustały, 
przekazały nowym izbom notarialnym. Wobec dużych zmian kadrowych związanych 
z wprowadzaniem w życie prawa o notariacie, w wielu wypadkach dotyczyb^one, po dniu 
1 stycznia 1934 roku, byłych notariuszy i zostały w związku z tym umorzone10 .

100 Zgodnie z zachowującym aktualność orzeczeniem wiedeńskiego Najwyższego Trybunału 
Sprawiedliwości z 1879 r. z wykazu notariuszy można wykreślać tylko kary porządkowe i upomnienia, ale 
nie surowsze kary dyscyplinarne, H. Drzewiecki, O izbach notarialnych, Warszawa 1927, s. 43.

Zgodnie z ustalonym orzecznictwem z czasów zaborczych kary zaborcze nie ulegały 
przedawnieniu, H. Drzewiecki, op.cit., s. 34; S. Muczkowski, op.cit., s. 562.

102 AP II, sygn. R. Not. 473 (d. 84).
Repertorium Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Krakowie, AP II, sygn. R. Not. 234 (d. 191).

W żadnym z rozpatrywanych w latach 1918-1933 wypadków, sąd dyscyplinarny 
w Krakowie nie orzekł kary wydalenia z urzędu. Najsurowszą w jego praktyce karą pozo
stało w związku z tym zawieszenie w czynnościach. Sąd dyscyplinarny mógł także zastoso
wać zawieszenie jako środek tymczasowy w trakcie postępowania (§ 166 ustawy z 1871 
roku). Ustawa nakazywała to w razie tymczasowego aresztowania notariusza, gdy dalsze 
jego urzędowanie podczas postępowania dyscyplinarnego nasuwało obawy bądź rodziło 
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podejrzenie zwłoki, a także w razie zmniejszenia się wartości kaucji, bankructwa lub utraty 
prawa swobodnego zarządu majątkiem (§ 165 ustawy z 1871 roku). Od takiego orzeczenia 
odwołanie do Sądu Najwyższego służyło zarówno obwinionemu notariuszowi, jak i proku
ratorowi w ciągu ośmiu dni. Odwołanie nie wstrzymywało wykonania zawieszenia jako 
środka tymczasowego (§ 166 ust. 3). W latach 1918-1933 wobec notariuszy krakowskiej 
Izby Notarialnej zarządzono zawieszenia w czynnościach jako środek tymczasowy w 3 
wypadkach, dotyczących 2 notariuszy . W jednym wypadku sąd dyscyplinarny II instancji 
przywrócił urzędowanie zawieszone na czas postępowania dyscyplinarnego , w dwóch 
wypadkach zawieszenie w czynnościach spowodowane zostało tymczasowym aresztowa
niem notariuszy przez sądy powszechne, przy czym postępowanie dyscyplinarne wstrzyma
no wówczas do zakończenia postępowania karnego . W jednym wypadku, mimo postę
powania karnego przed sądem powszechnym, nie wszczęto postępowania dyscyplinarnego 
wobec darowania całości kary (1 miesiąc aresztu) na mocy amnestii

Zawieszenie jako kara mogło być orzeczone na okres do 1 roku. Wobec notariusza 
z krakowskiego kolegium notarialnego orzeczono do końca 1933 roku zawieszenie w tym 
charakterze tylko 1 raz, na okres 6 miesięcy . Każdy wyrok zawieszający podlegał ogło
szeniu w odpowiedniej gazecie urzędowej, należało o nim zawiadomić także sądy okręgowe 
w siedzibie sądu apelacyjnego, który wydał orzeczenie (§ 157 w zw. z § 16 ustawy z 1871 
roku). Zawieszenie skutkowało także zakazem wykonywania czynności nienależących do 
obowiązków notariusza i komisarza sądowego, a dozwolonych mu na mocy ustawy z 1871 
roku i obejmujących sporządzanie podań w sprawach niespornych i wystawianie dokumen
tów prywatnych (§ 158 w zw. z § 5 ustawy z 1871 roku). Wykonanie kary zawieszenia 
mogło nastąpić dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu pierwszej instancji lub 
doręczeniu orzeczenia Sądu Najwyższego, orzekającego w instancji II.

Żaden z notariuszy krakowskiego kolegium, wobec którego orzeczono w postępowaniu 
dyscyplinarnym zawieszenie (zarówno w toku postępowania, jak i w charakterze kary dys
cyplinarnej), nie zachował swego urzędu pod rządami nowego prawa o notariacie. Wszyscy 
zostali zwolnieni przez ministra sprawiedliwości z dniem 30 listopada 1933 roku^ wszyscy 
też uzyskali w roku postępowania dyscyplinarnego kwalifikację nieodpowiednią

Ustawa notarialna, poza możliwością orzeczenia kary wydalenia z urzędu (utraty urzę
du), w postępowaniu dyscyplinarnym zawierała także przepisy pozwalające na orzeczenie 
jego pozbawienia z powodu ułomności cielesnych lub umysłowych. Podobne reguły, jak 
wyżej wspomniano, zawierała także ustawa pruska o postępowaniu dyscyplinarnym wobec 
urzędników sędziowskich, mająca zastosowanie wobec notariuszy. Praktyczne zastosowa
nie tych norm we Lwowie w 1933 roku wzbudziło wiele kontrowersji i wzmogło dyskusję

104 W 1931 r., w 1933 r., i dwukrotnie tę samą osobę w 1929 r. oraz w 1933 r., AP II, 
sygn. R. Not. 473 (d. 84).

105 Wyrok z dnia 7 maja 1932 r., nr 53/32, wykaz notariuszy izby w Krakowie k. 104, AP II, 
sygn. R. Not. 473 (d. 84).

106 Postanowienie sędziego śledczego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 29 listopada 1932 r., 
sygn. II S 52/32, postanowienie sędziego śledczego Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 1 stycznia 
1933 r., sygn. III S 114/33, AP II, sygn. R. Not. 473 (d. 84).

107 Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 6 lutego 1929 r., sygn. VI 422/12/28, AP II, 
sygn. R. Not. 473 (d. 84).

108 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1929 r., sygn. III 33/29/8, AP II, sygn. R. Not. 473 
(d. 84).

AP II, sygn.473 (d.84).
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na temat zakresu nadzoru sprawowanego nad notariatem, a także nad wprowadzeniem kry
terium wieku, do którego można było wykonywać funkcje notariusza

Zgodnie z § 169 ustawy z 1871 roku, w razie dostrzeżenia przez izbę notarialną, spra
wującą nadzór nad notariuszami, trwałej niezdolności notariusza do wykonywania urzędu 
z powodu ułomności cielesnych lub umysłowych, ciążył na niej obowiązek wezwania go do 
złożenia urzędu. Gdy izba tego nie uczyniła, prawo wezwania do złożenia urzędu przysłu
giwało prezesowi sądu okręgowego. W razie gdy notariusz nie zastosował się do wezwania, 
izba lub prezes sądu powinni byli złożyć doniesienie do sądu apelacyjnego (§ 169 ust. 2 
ustawy z 1871 roku) . Mógł on po przeprowadzeniu właściwego postępowania, zgodnie 
z §§ 52-54 ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec sędziów z 1868 roku, orzec, że 
urzędowanie notariusza ustało . Od orzeczenia służyło notariuszowi i prokuratorowi 
odwołanie do Sądu Najwyższego (§ 52 ustawy z 1868 roku). Zgodnie z poważanym i cyto
wanym wielokrotnie pod rządami austriackiej ustawy komentarzem S. Muczkowskiego, sąd 
powinien w takich wypadkach zarządzić badanie lekarskie notariusza celem stwierdzenia, 
czy niezdolność spowodowana wymienionymi w przepisie przyczynami miała charakter 
trwały, a dopiero później zażądać od izby lub prezesa sądu okręgowego wezwanie notariu
sza do rezygnacji . Tylko w razie ubezwłasnowolnienia notariusza sąd mógł orzec o wy
gaśnięciu urzędu z pominięciem postępowania

Omawiane przepisy pozostały martwą literą prawa aż do roku 1932, gdy we Lwowie do
szło do głośnej sprawy sprzeniewierzenia środków w 2 tamtejszych kancelariach, prowa
dzonych przez podeszłych wiekiem notariuszy, zastępowanych trwale przez substytutów. 
Przyczyną wszczęcia postępowania stały się zagarnięcia kwot powierzonych przez strony 
oraz kwot podatku komunalnego, ściąganego dla gminy z powodu zaprotestowanych wek
sli . Po ujawnieniu sprawy prezes Sądu Apelacyjnego we Lwowie wezwał na badania 
lekarskie wszystkich notariuszy kolegium lwowskiego oraz przemyskiego, którzy ukończyli 
70 lat, by ocenić ich zdolność do dalszego wykonywania zawodu. Spowodowało to w re
zultacie ustąpienie lwowskiej Izby Notarialnej^ która uznała, że nie spełniła swych obo
wiązków w zakresie nadzoru nad notariuszami . Przeprowadzona jednocześnie lustracja 
wszystkich kancelarii dała podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec 
kilkunastu notariuszy, a Wojewódzka Komisja Lekarska uznała aż siedmiu z wezwanych na

110 Por. rozdział IV pkt 2.
Sprawy te nie należały do właściwości senatów dyscyplinarnych, co podkreślał jako odmienność 

wobec analogicznego postępowania względem sędziów S. Muczkowski, op.cit., s. 574.
W dyskusji nad zasadami austriackiej ustawy zasadniczej o władzy sędziowskiej zastanawiano się 

nad możliwością przenoszenia sędziów w stan spoczynku w takich m.in. sytuacjach na mocy decyzji 
władzy administracyjnej, A. Dziadzio, Monarchia konstytucyjna w Austrii 1867-1914, Kraków 2002, 
s. 46.

S. Muczkowski, op.cit., s. 574.
114 rWyrok wiedeńskiego Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 kwietnia 1883 r., 1. 4548, 

S. Muczkowski, op.cit., s. 574.
115 ‘Do nadużyć doszło m.in. w kancelarii W. Mayera, notariusza od 1902 r., przez kilka lat 

wiceprezesa Izby Notarialnej we Lwowie, Sprawa notariuszy starszego pokolenia w Małopolsce, PN, 
1933, nr 8, s. 12; Z.P., Rejenci na ... przeglądzie lekarskim, Not.-Hip., 1932, nr 26, s. 8; Aktualne zadania 
notariatu małopolskiego. Rozmowa z p.Kazimierzem Sokołem, notariuszem w Kałuszu, prezesem Izby 
Notarialnej we Lwowie, Not.-Hip., 1932, nr 28, s. 5; Ś. p. Wojciech Mayer, Not.-Hip., 1933, nr 15, s. 4.

Ibidem', Z.P., Rejenci na ... przeglądzie lekarskim, Not.-Hip., 1932, nr 26, s. 8; Z Izby Notarialnej 
we Lwowie. Urzędowe doniesienie o zmianach, ibidem.
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badania najstarszych rejentów za niezdolnych do dalszej pracy117 118 * 120. W tym samym czasie, 
w postępowaniu wobec 6 notariuszy przemyskiej izby 2 zostało uznanych za niezdolnych 
do dalszego pełnienia obowiązków

We lwowskim kotle notarialnym, Not.-Hip., 1932, nr 28, s. 6, Rugi w notariacie, Not.-Hip., 1933, 
nr 19, s. 9-10; zastosowany wówczas tryb postępowania uznany został przez środowisko za sprzeczny 
zobowiązującą ustawą z 1871 r., zaś uznanie przez komisję lekarską za niezdolnego do dalszej pracy 
notariusza, u którego stwierdzono miażdżycę tętnic i niedomogi mięśnia sercowego za uwłaczające 
godności całego stanu notarialnego, ibidem, s. 9.

118 Z Izby notarialnej w Przemyślu, PN, 1932, nr 4, s. 541.
Z.P., Rejenci na ..., op.cit.\ red., Sprawa zawieszonych notariuszy, Not.-Hip., 1933, nr 4-5, s. 16.

120 Okólnik lwowskiej Izby Notarialnej z 1932 r., tekst W lwowskim kotle notarialnym, Not.-Hip., 
1932^ nr 28, s. 7.

Notariusz, Zagrożony byt materialny notariusza, Not.-Hip., 1933, nr 13.
Bezpodstawne zażalenia na notariuszów, PN, 1933, nr 9, s. 18.

Jak z oburzeniem podkreślano, były to pierwsze w dziejach obowiązywania ustawy 
z 1871 roku wypadki pozbawienia urzędu z takich powodów . Organy samorządu nota
rialnego lwowskiego w rezultacie sprawy zapowiedziały, że nie będzie tolerowane naduży
wanie urlopów zbyt długotrwałych, zarówno urlopów w ścisłym znaczeniu, jak zastępstwa 
pod pozorem nieistniejącej słabości, gdyż wywołuje to w społeczeństwie nieuzasadnioną 
opinię, że notariat jest synekurą . Warto zauważyć, że przeprowadzona w apelacji lwow
skiej akcja nie była, wbrew opiniom środowiska, celowym działaniem wymierzonym 
w niezależność notariatu: w tym samym czasie na przymusowe badania lekarskie skierowa
no także co najmniej kilkunastu starszych wiekiem sędziów . Działania na terenie apelacji 
lwowskiej, skandal, jaki towarzyszył opisywanym wydarzeniom, skłoniły organy samorządu 
do podjęcia intensywniejszych działań w zakresie nadzoru także w okręgu działania Izby 
Notarialnej w Krakowie i skrupulatnego przeprowadzania rewizji kancelarii oraz kwalifika
cji notariuszy.

Skargi i zażalenia na działalność notariuszy zawierały niekiedy nieuzasadnione, jak 
uważano, a nawet obraźliwe treści. Izba Notarialna we Lwowie nałożyła na wszystkich 
notariuszy lwowskiego kolegium obowiązek reagowania w takich wypadkach i wdrażania 
przeciwko winnym kroków sądowo karnych w obronie godności nie tylko konkretnego 
notariusza, lecz także całego notariatu





Rozdział VIII

PROJEKTY USTAW NOTARIALNYCH I PRACE 
NAD UNIFIKACJĄ PRAWA O NOTARIACIE

l. ZAGADNIENIA OGÓLNE. PIERWSZE PROJEKTY PRAWA
O NOTARIACIE

Prace nad ogólnopolską ustawą rozpoczęły się bardzo wcześnie i trwały z różnym nasi
leniem wiele lat1. Do chwili opracowania ostatecznej wersji rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z 27 października 1933 roku zawierającego prawo o notariacie, z inicja
tywy samych notariuszy oraz Komisji Kodyfikacyjnej powstało kilka ważnych projektów 
ustawy notarialnej. Ich treść, analizowana dotychczas jedynie pod kątem podstawowych 
przepisów, wykazuje interesującą ewolucję poglądów nie tylko na temat podstawowych 
zasad ustrojowych, lecz także na całokształt prawa o notariacie . Problematyka prac nad 
ustawą notarialną ukazuje również szybki proces integracji nielicznego i zróżnicowanego 
środowiska notariuszy polskich. Z tego powodu zasługuje na odrębne omówienie i większą 
uwagę, stanowi bowiem w tym znaczeniu osobne, ważne zagadnienie w dziejach polskiego 
notariatu w okresie międzywojennym.

1 Rys historyczny starań o ustawę notarialną m.in. 15 lat: 1922-1937. Warunki - ludzie - tworzywo, 
PN, 1937, nr 3-4, s. 20-28; D. Malec, Podstawowe zasady ustroju polskiego notariatu w świetle 
projektów i opinii z lat 1918-1933, CPH, 2000, z. 1-2, s. 127-150.

2 O projektach ustawy notarialnej w ostatnich latach T. Grąjner, Wpływ projektów ustawy notarialnej 
powstałych w Drugiej Rzeczypospolitej na ostateczny kształt prawa o notariacie, „Rejent”, 1999, nr 6-7, 
s. 192-202; D. Malec, op.cit., s. 127-149.

Spośród obecnych w ówczesnej Europie systemów organizacji notariatu, największy 
wpływ na polskie jednolite prawo o notariacie wywarł pośrednio, a także bezpośrednio 
model francuski. Do wzorca francuskiej ustawy notarialnej z 1803 roku odwoływano się
m. in. podczas prac Komisji Kodyfikacyjnej i Delegacji Notariatu i Hipoteki. Pośrednie 
czerpanie z wzorców francuskich polegało na wykorzystaniu w szerokim zakresie opartych 
na ich zasadach (choć w różnym zakresie) ustawach austriackiej, a niekiedy także rosyj
skiej. Ustawy te, powstałe w odmiennych warunkach politycznych i ustrojowych, po wielo
letnim obowiązywaniu w okresie zaborów oraz Drugiej Rzeczypospolitej, coraz częściej 
zaczęto traktować (wraz z ustawodawstwem dawnej dzielnicy pruskiej) w literaturze praw- 1 2 
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niczej okresu międzywojennego jako tworzące odrębne modele ustrojowe notariatu3 * S. *. 
W dużym stopniu wykorzystano w związku z tym mocno wrosły w tradycję dawnego zabo
ru austriackiego system oparty o austriacką ustawę z 1871 roku. Przedmiotem analiz były 
nie tylko ustawy odziedziczone po zaborcach, lecz także ustawodawstwo innych krajów 
europejskich i jego podstawowe tendencje rozwojowe . Zebrane na polecenie Komisji 
Kodyfikacyjnej materiały J. Glass opublikował w „Przeglądzie Notarialnym”, przybliżając 
podstawowe zasady działania europejskiego notariatu .

3 Niekiedy także we współczesnych opracowaniach przy zaznaczaniu silnych wpływów 
ustawodawstwa austriackiego nie dość mocno akcentowane są wzorce wykorzystane przy jego tworzeniu, 
por. T. Grajner, op.cit., s. 192.

J. Glass, Niektóre zagadnienia przyszłej polskiej ustawy notarialnej, PN, 1930, nr 1, s. 48-64; 
Znamienne losy projektu ustawy notarialnej. Wywiad z przewodniczącym podkomisji notarialnej Komisji 
Kodyfikacyjnej b. wiceministrem adw. Zygmuntem Rymowiczem, Not.-Hip., 1933, nr 16, s. 10.

Por. rozdział I.
L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 

1919-1939, Wrocław 2000, s. 77.
S. Grodziski, Prace nad kodyfikacją i unifikacją polskiego prawa prywatnego (1919-1947), 

„Kwartalnik Prawa Prywatnego”, 1992, z. 1—4, s. 11.
S. Grodziski, op.cit., s. 15.
Opinia Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 16 czerwca 1921 r. (memoriał S. Góry), 1. 466/21, AP II, 

sygn. R. Not. 28.
Por. m.in. wniosek ustawodawczy Izby Notarialnej w Krakowie w sprawie list aplikantów

i kandydatów notarialnych, 1. 240/22, AP II, sygn. R. Not. 28: (...) Proponowane zmiany nie są tej natury, 
aby mogły zasadniczo zmienić obecny ustrój notariatu - przeciwnie są ściśle administracyjnej natury - 
w żadnym zaś razie nie oddziałają prejudycjalnie na przyszłą unifikacyjną ustawę notarialną (...); we 
wcześniejszej wersji wniosku wyrażano jeszcze ostrożniejszą opinię: (...) zasadniczo Izba Notarialna 
w Krakowie nie uznaje obecnej chwili za odpowiednią do starania się o nowelę do naszej ustawy, choćby 
w najbardziej palących kwestiach, opinia Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 16 czerwca 1921 r., op.cit.

Unifikacja ustroju i zasad działania notariatu pozostawała w ścisłym związku z szeroko 
zakreślonym programem kodyfikacji prawa w Drugiej Rzeczypospolitej, w którym główną 
rolę odgrywała utworzona ustawą z dnia 3 czerwca 1919 roku Komisja Kodyfikacyjna. 
Kolejność jej prac wynikała do pewnego stopnia z samej ustawy, przewidującej w pierwszej 
kolejności przygotowanie projektów w dziedzinie prawa cywilnego i karnego . Rozległość 
i złożoność tej materii musiała sprawiać duże problemy w realizacji zamierzonych celów 
kodyfikacyjnych7. Dopiero po wywiązaniu się z podstawowych, najpilniejszych zadań 
Komisja Kodyfikacyjna mogła się zająć unifikacją ustroju organów pomocy prawnej: ad
wokatury oraz notariatu8. Porządek jej prac, choć zaplanowany na wiele lat, akceptowany 
był początkowo przez samych notariuszy, zdających sobie sprawę, że organizacja notariatu 
poprzedzona musi być unormowaniem innych, ważnych zagadnień. Postulowano w związku 
z tym nawet rezygnację z szerzej zakreślonych nowelizacji obowiązującego ustawodawstwa 
i ograniczanie się do najbardziej niezbędnych, niecierpiących zwłoki spraw . Zwracano 
przy tym uwagę, by proponowane nowelizacje nie przesądzały w niczym przyszłego ogól
nopolskiego ustroju notariatu u. Izba Notarialna w Krakowie stała nawet na stanowisku, że 
notariat nie powinien się sam domagać reform swego ustroju, taryfy itp., lecz tylko zbierać 
materiały i rejestrować wnioski ustawodawcze i ile możności opracować nowy projekt 
ustawy na cale państwo i wystąpić z tymi postulatami wtenczas, gdy administracja spra
wiedliwości z własnej woli czy na polecenie innych czynników z projektem zmiany czy ure
gulowania stosunków notariatu w calem Państwie wystąpi. Wówczas pozycja nasza będzie
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silniejsza, bo oparta na byłem Królestwie, na jego instytucjach i ich zakorzenieniu się stanu 
naszego tam o wiele silniejszym niż u nas .

Już jednak w 1922 roku, podczas pierwszego zjazdu polskich notariuszy w Krakowie, 
porzucono powyższe stanowisko i podjęto uchwałę wyrażającą opinię, że ogólnopolska 
ustawa notarialna da się przeprowadzić bez wyczekiwania na inne działy ustawodawcze^2. 
Rezultatem zmiany stanowiska stały się także propozycje zmian obowiązujących przepisów, 
wyprzedzające opracowanie i wprowadzenie ogólnopolskiej ustawy notarialnej .

Bez względu na opinię co do optymalnego terminu wprowadzenia ogólnopolskiego 
prawa o notariacie, inicjatywa zbierania materiałów, opracowywania projektów przyszłej 
ustawy nabrała od początku istnienia Drugiej Rzeczypospolitej szerokiego rozmachu 
i doprowadziła do nawiązania wieloletniej, ścisłej współpracy notariuszy z różnych dzielnic 
kraju . Pozwoliło to nie tylko na precyzyjne określenie dążeń i oczekiwań polskich nota
riuszy, lecz także na stworzenie więzi i poczucia jedności celów zawodowych jeszcze przed 
formalną unifikacją ustroju. Ten aspekt prac nad projektami ustawy notarialnej także zasłu
guje na uwagę i wart jest podkreślenia przy okazji badań nad kodyfikacją prawa w Polsce 
w okresie międzywojennym.

Pierwsze projekty nowych ustaw notarialnych, o ograniczonym do Królestwa Polskiego 
proponowanym zasięgu obowiązywania, opracowane zostały jeszcze przed odzyskaniem 
niepodległości. Ich powstanie związane było z aktywizacją środowisk prawniczych w okre
sie organizowania sądownictwa królewsko-polskiego przez Tymczasową Radę Stanu. Naj
wcześniejszy z projektów opracowany został w 1917 roku przez J. Światopełk- 
Zawadzkiego, w ramach prac Delegacji Koleżeńskiej Notariatu . J. Światopełk-Zawadzki, 
który wraz z uruchomieniem w dniu 1 września 1917 roku sądownictwa polskiego porzucił 
notariat na rzecz wymiaru sprawiedliwości, a następnie pracy w Ministerstwie Sprawiedli
wości, ograniczył swój projekt ustawy notarialnej do zasad organizacji oraz działalności 
notariuszy. Wprawdzie projekt został przedłożony rządowi i uległ zmianom po bliższym 
opracowaniu w komisjach ministerialnych, jednak po odzyskaniu niepodległości, w nowych 
warunkach polityczno-ustrojowych stracił całkowicie aktualność i nigdy nie trafił do Se
jmu . W podobnym czasie opracowany został przez S. Landaua nowy, obszerniejszy pro
jekt ustawy, obejmujący wraz z odpowiednimi przepisami przechodnimi oraz o wynagro
dzeniu notariuszy 102 paragrafy . Autor proponował stopniowe, regulowane przez mini
stra sprawiedliwości wprowadzanie go w życie na poszczególnych terenach Królestwa 
Polskiego (art. I przepisów przechodnich).

Oba projekty wykazywały wiele podobieństw, zrozumiałych wobec faktu opracowania 
ich w tym samym środowisku warszawskich notariuszy. Wykazując z jednej strony przy
wiązanie do znanych z praktyki Królestwa Polskiego zasad ustroju notariatu, uwypuklały

11 Ibidem.
S. Góra, Zasady przewodnie i postulaty reformy notariatu w Polsce [w:] Sprawozdanie 

z pierwszego Zjazdu polskich notariuszy w Krakowie, PN, 1922, nr 3-4, s. 31.
Nie zawsze zresztą chętnie przyznawano się do tego, por. prace nad ustawą stemplową i planami 

wprowadzenia tzw. przymusu notarialnego, co do których po latach przypisano inicjatywę rządowi.
14 Por. rozdział VI pkt 3.
15 J. Światopełk-Zawadzki, Projekt ustawy notaryalnej; J. Glass, W. Natanson, Prawo o notariacie, 

Warszawa 1934, s. 5-6; 15 lat: 1922-1937. Warunki - ludzie - tworzywo, PN, 1937, nr 3-4, s. 73; 
o Delegacji Koleżeńskiej w niniejszej pracy rozdział III, pkt 2.

16 S. Góra, Zasady przewodnie i postulaty reformy notariatu w Polsce [w:] Sprawozdanie 
z pierwszego Zjazdu polskich notariuszy w Krakowie, PN, 1922, nr 3—4, s. 12.

S. Landau, Projekt ustawy notaryatu z przepisami przechodniemi i taryfą, Warszawa 1917. 
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wyraźnie dążenia i oczekiwania tutejszego środowiska co do koniecznych zmian, poprzez 
zamieszczenie szeregu rozwiązań wzorowanych po części na ustawie austriackiej z 1871 
roku18 * 20 *. Wyraźnie widoczne były w przepisach o samorządzie notarialnym, pozbawionym 
jednak w projekcie J. Światopełk-Zawadzkiego szerszych uprawnień . Jego projekt 
w zasadniczej swej części powtarzał nieco tylko zmodyfikowane zasady rosyjskiej ustawy 
notarialnej z 1866 roku, uzupełniając je o przepisy poświęcone organizacji i zakresowi 
działania izb notarialnych. Autor nie definiował stanowiska notariusza, podczas gdy 
S. Landau określał go jako urzędnika państwowego, zgodnie zatem z zasadami obowiązują
cej wciąż rosyjskiej ustawy notarialnej z 1866 roku (§ 1 projektu). J. Światopełk-Zawadzki 
proponował, by notariuszy mianował prezes sądu kasacyjnego, w czym także wyrażało się 
przywiązanie do obowiązującej ustawy rosyjskiej. S. Landau, wzorując się na ustawie au
striackiej, oddał sprawy mianowań i przenoszenia na inne miejsca służbowe w ręce ministra 
sprawiedliwości, który także miał określać liczbę notariuszy w państwie i ich rozmieszcze
nie (§§ 2, 8 projektu). W obu projektach odmiennie potraktowano zagadnienia nadzoru nad 
notariuszami: J. Światopełk-Zawadzki, oprócz znanego z praktyki Królestwa Polskiego 
nadzoru organów sądowych nad notariatem, powierzał go także izbom, podczas gdy 
S. Landau proponował rozwiązanie bliższe ustawodawstwu austriackiemu, choć także 
z wyraźnymi wpływami rosyjskimi2 . Projekt S. Landaua, obejmujący trzy części: przepisy 
przechodnie, ustawę notariatu i taryfę, dzielił ustawę notarialną na cztery działy: organiza
cja notariatu, o czynnościach notariuszy, o księgach prowadzonych przez notariuszy oraz 
o opłatach2 . Poszczególne działy podzielone zostały wewnętrznie na rozdziały, regulujące 
rozmaite kwestie szczegółowe.

18 Uproszczeniem jest jednak pogląd J. Glassa, dostrzegającego w nich jedynie wpływy ustawo
dawstwa austriackiego, J. Glass, W. Natanson, op.cit., s. 9.

Izby miały sprawować zgodnie z § 58 projektu nadzór nad notariuszami i pracownikami ich 
kancelarii, pośredniczyć w łagodzeniu sporów ze stronami oraz wymierzać niektóre kary dyscyplinarne.

20 Widocznymi zwłaszcza w przepisach o nadzorze prezesa sądu okręgowego, rozdział III projektu, 
§ 42^ S. Landau, op.cit., s. 19.

S. Landau, op.cit.
22 rProjekt tymczasowej ustawy notarialnej, bez miejsca i r. wydania, cyt. za J. Glass, W. Natanson, 

op.cit., s. 7-8.
r 23 J. Glass, W. Natanson, op.cit., s. 8.

24 W maju 1919 r. z powodu źle się układających stosunków służbowych podał się do dymisji 
z zamiarem powrotu do notariatu, 23 maja 1919 r. popełnił samobójstwo w warszawskim Pałacu 
Rzeczypospolitej, Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, s. 72.

25 J. Glass, W. Natanson, op.cit., s. 7-8.

Kolejny chronologicznie projekt powstał na przełomie 1918/1919 roku w Ministerstwie 
Sprawiedliwości22. Projekt obejmował 129 artykułów oraz 2 przepisy przejściowe i prze
znaczony był prawdopodobnie dla terenu całego kraju, a nie tylko dawnej Kongresówki2 . 
Warto zauważyć, iż w tym czasie funkcje podsekretarza stanu w ministerstwie, a w listopa
dzie 1918 roku także ministra sprawiedliwości w powołanym przez Radę Regencyjną rzą
dzie W. Wróblewskiego, pełnił J. Światopełk-Zawadzki . W projekcie widoczne były 
jednak bliższe związki z projektem S. Landaua: notariusze, jako urzędnicy państwowi, 
mianowani przez ministra sprawiedliwości spośród kandydatów zgłoszonych przez prezesa 
sądu okręgowego, zaopiniowanych przez niego oraz właściwą izbę notarialną, mieli pozo
stawać pod nadzorem organów sądowych, ministra sprawiedliwości oraz organów samorzą
du notarialnego23 24 25. Wprawdzie jako zasadę proponowano wymóg wykształcenia prawnicze
go dla notariuszy, to jednak przewidywano możliwość mianowania osób ze średnim wy
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kształceniem ogólnym, posiadających siedmioletnią praktykę prawniczą (art. 7 projektu). 
Podobnie jak rosyjska ustawa notarialna z 1866 roku, projekt przewidywał wymóg formy 
notarialnej pod rygorem nieważności dla czynności przenoszących lub ograniczających 
prawo własności nieruchomości (art. 57 projektu).

2. MAŁOPOLSKIE PRACE I PROJEKTY PRAWA O NOTARIACIE

Wkrótce po odzyskaniu niepodległości prace nad projektami ustawy notarialnej, jak wy
żej wspomniano, nabrały nowego charakteru. Od 1918 roku wyraźnie zaznaczyła się też 
aktywna, wiodąca rola notariuszy tworzących krakowskie kolegium notarialne, którzy po
przez nawiązanie współpracy ze Zrzeszeniem Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych w War
szawie nadali dalszym pracom środowiska charakter ponaddzielnicowy. Z inicjatywy kra
kowskiej Izby Notarialnej powstały w zasadzie aż 3 projekty ustawy notarialnej. Dwa z nich 
opracowane zostały przez notariuszy (projekt S. Góry oraz tzw. projekt małopolskich izb 
notarialnych). Trzeci, autorstwa W.L. Jaworskiego, choć miał charakter projektu prywatne
go, to powstał także na prośbę prezesów małopolskich izb20.

26 W.L. Jaworski, Reforma notariatu, Kraków 1929, s. 5.
27 Projekt ustawy notarialnej, PN, 1922, nr 1, s. 7; pismo Izby Notarialnej we Lwowie z dnia 7 lutego 

1919 r., I. 16/19, aprobujące działania krakowskie, AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).
28 Okólnik Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 3 stycznia 1919 r., 1. 1221/18, AP II, sygn. R. Not. 618 

(d. 19); Projekt ustawy..., s. 7.
29 Ibidem.
30 Ibidem-, sprawozdanie z posiedzenia kolegium notarialnego w Krakowie w dniu 7 grudnia 1919 r. 

(Okólnik Izby Notarialnej 1. 833, pkt 7), AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).

2.1. Krakowski projekt S. Góry. Uchwały zjazdów notariuszy 
w 1922 i 1923 roku

Już pod koniec 1918 roku, z inicjatywy prezesa krakowskiej Izby Notarialnej, 
T. Starzewskiego, podjęto wstępne działania dla opracowania przyszłej, jednolitej dla całe
go państwa ustawy notarialnej. Pierwszym etapem, przeprowadzonym w porozumieniu 
z pozostałymi izbami notarialnymi, miało się stać dokładne poznanie ustawodawstwa 
i praktyki w poszczególnych częściach kraju . W pierwszej połowie 1919 roku S. Góra, 
któremu polecono odbycie podróży informacyjnej do Warszawy i Poznania, zdołał zapo
znać się tylko z obowiązującym ustawodawstwem i projektami stworzonymi na ziemiach 
dawnego Królestwa Polskiego . Podróż na ziemie dawnej dzielnicy pruskiej odłożono na 
później, z uwagi na ówczesną sytuację polityczną oraz kłopoty komunikacyjne . Podczas 
jesiennego walnego zgromadzenia krakowskiego kolegium notarialnego S. Góra złożył 
szczegółowe sprawozdanie z podróży wraz z opracowanym przez niego projektem zasad 
ustawy notarialnej i hipotecznej . Punktem wyjścia przy ich opracowaniu była istniejąca, 
zdaniem S. Góry, konieczność uwzględnienia instytucji oraz projektów dawnej Kongresów
ki, jako największej dzielnicy kraju przy jednoczesnej recepcji postulatów ostatniego pro- 26 27 28 29 30 
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jektu zmian austriackiej ustawy notarialnej, powstałego w 1912 roku31 32 33 34. Dla dalszych prac 
nad projektem ustawy notarialnej (a także innych aktów prawnych) powołana została jesie- 
nią 1919 roku specjalna Komisja ds. Ustawodawczych Izby Notarialnej w Krakowie pod 
przewodnictwem prezesa T. Starzewskiego’ “. Komisji udało się także nawiązać współpracę 
z Krakowskim Towarzystwem Prawniczym, prezesem Krakowskiej Izby Adwokackiej, 
sędziami i prokuratorami krakowskiego Sądu Apelacyjnego. Po przerwie w pracach, 
w październiku i listopadzie 1921 roku wspólnie z przedstawicielami pozostałych małopol
skich izb komisja uchwaliła na podstawie referatu S. Góry zasady projektu, powierzając mu 
jego finalne opracowanie ‘.

31 Projekt..., s. 7.
32 W jej skład wchodzili także notariusze L. Summer-Brason, K. Bystrzonowski, I. Dębicki, J. Glilck, 

S. Góra, L. Lipiński, J. Myciński, A. Rybiański, S. Stein, Projekt .... s. 7-8; Sprawozdanie z posiedzenia 
kolegium notarialnego w Krakowie w dniu 7 grudnia 1919 r. (Okólnik Izby Notarialnej 1. 833, pkt 7), 
AP II, sygn. R. Not. 618 (d. 19).

33 Ibidem.
34 O związkach z projektami powstałymi w dawnej Kongresówce świadczył także tytuł projektu 

Ustawa notariatu - identyczny jak projektu S. Landaua; projekt opublikowany został w całości w PN, 
1922jnrl,s. 9-39, nr 2, s. 3^45.

S. Góra, Zasady przewodnie..., s. 11-12.
W rozdziale I działu 1 o notariuszach zamieszono podtytuły: urzędowy charakter notariusza (§ 1), 

ilość i rozmieszczenie (§ 2-4), nieusuwalność (§ 5), niedozwolone zajęcia i czyny (§ 6-9), wakans 
i konkurs (§ 10), wymogi na urząd notariusza (§ 11), mianowanie (§ 12-16), kaucja (§ 17-23), pieczęć 
(§ 24-26), przysięga (§27), objęcie urzędu (§28-29), obręb działalności (§30-31), godziny urzędowe 
(§ 32), urlop (§ 33-37), wygaśnięcie urzędu (§ 38), S. Góra, Ustawa notariatu, s. 9-19.

3 Por. rozdział VI pkt 3.1.
S. Góra, Zasady przewodnie i postulaty reformy notariatu w Polsce [w:] Sprawozdanie 

z pierwszego Zjazdu polskich notariuszy w Krakowie, PN, 1922, nr 3-4, s. 11-34.
Sprawozdanie z pierwszego..., s. 34.

Ostatecznie projekt S. Góry opierał się zarówno co do systematyki, jak i treści wielu 
przepisów na projektach S. Landaua oraz ministerialnym z 1918/1919 roku, z szerokim 
wykorzystaniem wzorów austriackich, zwłaszcza w zakresie organizacji samorządu . 
Związek z rozwiązaniami występującymi w dawnym zaborze rosyjskim uzasadniano także 
koniecznością wykorzystania w przyszłej ogólnopolskiej ustawie hipotecznej uznawanych 
wówczas za najlepsze wzorów polskiego prawa hipotecznego z 1818 i 1825 roku . Oprócz 
ustawy notarialnej projekt S. Góry obejmował, podobnie jak projekt S. Landaua, przepisy 
przechodnie oraz projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości o taryfie notarialnej. 
Ustawa obejmowała łącznie 260 paragrafów. Podzielona została na działy, obejmujące: 
organizację notariatu (§ 1-125), zakres działania (§ 126-132), czynności (§ 133-217), 
księgi i archiwa (§ 218-248) oraz taryfę (§ 249-260). W ramach działów zastosowano 
wewnętrzny podział na rozdziały, w których poszczególne zagadnienia pogrupowane zo
stały rzeczowo .

Projekt S. Góry stał się przedmiotem obrad pierwszego zjazdu notariuszy polskich 
w Krakowie w 1922 roku . Autor przedstawił jego założenia w obszernym referacie, za
kończonym szeregiem propozycji uchwał zjazdu co do zasad przyszłej ustawy notarialnej . 
Po dyskusji z udziałem kilkunastu osób wszystkie zgłoszone propozycje zostały jednomyśl
nie zaakceptowane .

Podjęte przez uczestników zjazdu uchwały oznaczały nie tylko akceptację propozycji 
przedstawionych w imieniu małopolskich notariuszy przez S. Górę - były także pierwszymi 
w dziejach odrodzonego państwa publicznie wyrażonymi przez polskich notariuszy z kilku 
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dzielnic poglądami na temat koniecznej treści przyszłej ustawy notarialnej i wytycznymi dla 
przyszłych prac nad kolejnymi projektami. Zjazd wyraził zapatrywanie, że aby unifikacja 
prawa notarialnego spełniła swą rolę w zakresie ułatwienia obrotu ekonomicznego i praw
nego, konieczne będzie jednolite w skali kraju ustalenie rozmiarów przymusu notarialnego, 
formalnych wymagań wobec rozporządzeń ostatniej woli,protestów wekslowych oraz 
zrównanie dokumentów notarialnych z terenu całego państwa .

Przyszła ustawa miała opierać się, co do podstaw, na przepisach obowiązujących 
w dawnej Kongresówce, co uzasadniano faktem, że były najbardziej ze społeczeństwem 
zżyte . Autor projektu uchwały, S. Góra, chciał wyrazić w ten sposób - jak się wydaje - 
raczej opinię o długiej i dobrej tradycji notariatu na tych terenach, o przywiązaniu społe
czeństwa do samej instytucji, a nie do ustawy notarialnej rosyjskiej, która zastąpiła wcze
śniejsze rozwiązania z czasów Księstwa Warszawskiego. Wyrażał w ten sposób także wi
doczną z innych zaproponowanych przez niego i przyjętych przez Zjazd uchwał wolę po
szerzenia zakresu czynności notariuszy na wzór istniejącego w dawnym Królestwie Pol
skim, zwłaszcza co do obowiązkowej formy notarialnej przy czynnościach prawnych prze
niesienia lub ograniczenia prawa własności. Innym argumentem, tym razem o bardziej 
psychologicznym znaczeniu, była zaakcentowana w treści uchwały niechęć mieszkańców 
województw centralnych do zmian ustawodawstwa uważanego przez nich za najlepsze. 
O konieczności uwzględnienia tamtejszego ustawodawstwa notarialnego miały świadczyć 
także zmiany w zakresie wymiaru sprawiedliwości, dokonane na wzór tej dzielnicy 
w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości.

Omawiana uchwała wychodziła treścią poza sprawy samego notariatu, postulując 
zmniejszenie agend rządowych we wszystkich sytuacjach, w których, przy dobrze określo
nym zakresie działania, państwo mogłoby korzystać z czynników nieurzędowych (wolne 
zawody, sądy obywatelskie, rozjemcze, ugodowe) . W zaproponowanej przez S. Górę 
treści uchwały wyraźnie widoczne były wgływy poglądów W.L. Jaworskiego, krytykujące
go zbyt daleko idący etatyzm państwowy . Dla sprawnego działania proponowanego sys
temu konieczne było ścisłe rozgraniczenie kompetencji sądów, notariatu i adwokatury . 
Czynniki niesądowe miałyby przejąć całość sądownictwa niespornego, jednocześnie miały
by wykonywać - w interesie społeczeństwa i Skarbu Państwa - nowe obowiązki, polegające 
na świadczeniu nieodpłatnie pomocy prawnej w sprawach małej wagi oraz dla ludności 
niezamożnej . Przedstawiona wyżej uchwała była rodzajem apelu do Komisji Kodyfika
cyjnej by wzięła propozycję pod uwagę już podczas prac nad ustawą o sądach powszech
nych . Co do szczegółów zakresu działania opowiedziano się za wyłącznością notariuszy 

40 Uchwała I, op.cit., s. 30-31.
Uchwala II, op.cit., s. 31.

42 rUstęp drugi uchwały II, op.cit.
43 Por. m.in. wystąpienie W.L. Jaworskiego podczas krakowskiego kolegium notariuszy w dniu 30 

października 1921 r., opublikowane pt. O potrzebie notariatu, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”, 
1921, nr 5, s. 10-16.

Uchwala IV, Sprawozdanie z pierwszego...
Uchwała IV, ustęp 3, op.cit.

46 Prace nad ustrojem sądownictwa toczyły się od 1919 r., w latach 1920-1924 Komisja Kodyfikacyjna 
opracowała cztery wersje projektu, zarys prac Komisji Kodyfikacyjnej S. Płaza, Historia prawa w Polsce 
na tle porównawczym. Cz. 3, Okres międzywojenny, Kraków 2001, s. 625-627; o problemach ustroju 
sądownictwa także w pracy doktorskiej M. Matemiak-Pawłowskiej, Ustrój sądownictwa powszechnego 
w II Rzeczypospolitej, obronionej w 2001 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu.



226

przy sporządzaniu aktów dobrej woli oraz tzw. świadectw wiarygodności, wyrażając jedno
cześnie gotowość przyjęcia na siebie obowiązków w sprawach hipotecznych oraz postępo
waniach spadkowych. Wyrażono także gotowość przejęcia obowiązków zwj^zanych z wy
mierzaniem i poborem opłat stemplowych, jednak pod pewnymi warunkami . Proponowa
ny w uchwałach zakres tzw. przymusu notarialnego miał obejmować nie tylko obrót i ob
ciążanie prawa własności nieruchomości, lecz także darowizny, umowy majątkowe małżeń
skie oraz przedmałżeńskie Wyraźnie opowiedziano się zatem za utrzymaniem dotychcza
sowego zakresu działania na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego, poszerzając go o spra
wy oddane notariuszom w dawnym zaborze austriackim na zasadzie komisariatu sądowego. 
Jednocześnie proponowano uproszczenie określanych ustawowo wymagań formalnych .

W zakresie podstawowych zasad ustrojowych notariatu w uchwałach dobitnie wyrażono 
konieczność wprowadzenia jak najszerszego samorządu zawodowego i ograniczenie pod
miotów nadzorujących do najwyższych organów zarządu wymiaru sprawiedliwości . Kwe
stia samorządu nie budziła najmniejszych wątpliwości także wcześniej: już pierwsze pro
jekty z 1917 roku przewidywały jego istnienie (choć w różnym zakresie), podkreślano jego 
wagę także w okresie, gdy małopolscy notariusze ostrożnie^podchodzili do podnoszenia 
inicjatyw w zakresie unifikacji ustawodawstwa notarialnego . Ingerencja państwa miała 
być ograniczona do prawa tworzenia i obsadzania przez ministra sprawiedliwości stanowisk 
notarialnych, ustalania taryfy notarialnej oraz nadzoru i sądownictwa dyscyplinarnego 
w najwyższej instancji .

Wyrażono także pogląd o konieczności zrównania wykształcenia prawniczego notariu
szy, sędziów oraz adwokatów poprzez wprowadzenie jednolitego egzaminu zawodowego 
(sędziowskiego)5 . Do wymogów koniecznych dla objęcia stanowiska notariusza zaliczono 
także czteroletnią aplikację notarialną, obejmującą co najmniej dwuletni okres posiadania 
uprawnień do zastępstwa notariusza. Zjazd zaapelował do Komisji Kodyfikacyjnej, by 
opracowując przyszłą ustawę notarialną, współdziałała z powołaną Delegacją Notariatu 
i konsultowała treść przepisów z notariuszami .

47 Odpowiedzialność materialna (także subsydiama) za niewłaściwy wymiar opłaty ograniczona 
miałaby zostać w takim wypadku do sytuacji stwierdzenia prawomocnym orzeczeniem organu 
dyscyplinarnego winy notariusza, przyjęcie obowiązków warunkowane było także rozszerzeniem przymusu 
notarialnego na wzór dawnego Królestwa Polskiego, uchwała IX, Sprawozdanie z pierwszego..., s. 33-34.

48 Uchwała VI, VII, op.cit., s. 33.
Uchwała VII, op.cit., s. 33.

50 Uchwała III, op.cit., s. 31-32.
(...) z całą energią bronić należy zasady wszechstronnej autonomii, wyzwolenia się spod opieki 

sądów i zależności od nich [dążyć należy do] stworzenia własnego, zamkniętego statusu, własnej 
reprezentacji stanowej, własnych sądów dyscyplinarnych, własnych norm urzędowania wewnętrznego 
(...), Opinia Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 16 czerwca 1921 r., AP II, sygn. R. Not. 28.

Uchwała III, ustęp 2, Sprawozdanie z pierwszego..., op.cit.
53 Uchwała V, op.cit., s. 32.
54 rUchwała XI, op.cit., s. 34.

Jak wyżej wspominano, zjazd krakowski zapoczątkował okres międzydzielnicowego 
współdziałania w prowadzonych dotychczas odrębnie pracach nad projektami ustawy nota
rialnej. Wkrótce doszło do kolejnego zjazdu notariuszy, w Warszawie w 1923 roku. Na 
odbytym wcześniej, w marcu 1923 roku, zjeździe Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipo
tecznych powołana została m.in. sekcja notarialna pod przewodnictwem J. Zborowskiego, 
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która miała przygotować obrady ogólnopolskiego zjazdu notariuszy55 56 57 58. Projekt S. Góry, 
który stał się podstawą jej obrad, był uzupełniany projektami poprawek oraz uzupełnień, 
pisemne wnioski nadesłali także indywidualnie notariusze oraz lokalne oddziały Zrzeszenia, 
a w sesjach plenarnych zamykających przegotowania wziął udział S. Góra .

55 Sekcja od 18 kwietnia 1923 r. do 25 czerwca 1923 r. odbyła 8 spotkań z udziałem notariuszy 
warszawskich H. Dąbrowskiego, M. Hulanickiego, R. Jelnickiego, S. Landau, A. Śleszyńskiego, Zjazd 
wszechpolski notariuszów i pisarzy hipotecznych w Warszawie w d. 8-10 września 1923 r., PN, 1923, 
nr 3-4, s. 9.

56 M.in. T. Szmigielski, H. Drzewiecki, J. Raykowski, W. Modrzewski, J. Lada, op.cit.
57 Op.cit., s. 11.
58 Ibidem.
59 Op.cit., s. 12.
60 Ibidem.
61 Op.cit., s. 13.
62 Op.cit., s. 12.
63 Ibidem.
64 Ibidem.

Niezależnie od prac nad projektem, sekcja przygotowała na potrzeby zjazdu obszerny 
materiał zawierający odpowiedzi na kwestionariusz Komisji Kodyfikacyjnej, dotyczący 
podstawowych zasad przyszłej ustawy notarialnej. Zgodnie z kompromisowymi ustaleniami 
postulowano, by notariusz, jako organ zaufania publicznego^ korzystał w zakresie wykony
wanych czynności z ochrony prawnej takiej jak sędziowie . Ścisła charakterystyka stano
wiska notariusza napotykała trudności, stąd zrezygnowano ze ścisłej definicji na rzecz uję
cia opisowego: nie będąc urzędnikiem państwowym sensu stricto, miał zajmować, zdaniem 
sekcji, stanowisko pośrednie między adwokatem a sędzią, a czynności powinny mieć zna
mię wiary publicznej . Rezygnacja z nadania notariuszom cech urzędników państwowych 
uzasadniana była koniecznością wyposażenia notariatu w interesie społecznym w szeroką 
autonomię zawodową59 60 61 62 63 64. Rekompensatą za brak wynagrodzenia ze strony państwa za speł
niane w jego imieniu czynności oraz ponoszoną za nie odpowiedzialnością materialną miała 
być zasada dożywotniego mianowania i nieodwołalności, a także stabilizacja w jednym 
miejscu . Specyfika urzędu wymagała bowiem znajomości miejscowych stosunków. Od
stępowanie kancelarii uznano za niedopuszczalne wobec ściśle osobistego charakteru wy
konywanych zadań. Mocno akcentowano konieczność stosowania zasady numerus clausus, 
chroniącej notariat przed nadmiernym rozrostem liczebnym stanowisk .

Propozycje w zakresie wykształcenia notariuszy sformułowane zostały mniej katego
rycznie, na co wpływ miały niewątpliwie poglądy notariuszy warszawskich. Wyższe wy
kształcenie prawnicze uznano za w zasadzie konieczne, z możliwością mianowania w okre
sie przejściowym na terenie dawnej Kongresówki osób niespełniających tego wymogu . 
Uzasadniano to koniecznością uszanowania miejscowej, wieloletniej tradycji oraz praw 
nabytych urzędujących notariuszy i brakami kadrowymi. Aplikacja miała być zbliżona do 
adwokackiej, z możliwością skrócenia dla sędziów i prokuratorów, którzy jednak nie mogli 
być z niej zwolnieni w całości. Egzamin notarialny miał być zrównany z adwokackim oraz 
sędziowskim. Postulowano utrzymanie kaucji notarialnej, na zasadach zbliżonych do obo
wiązujących w dawnym zaborze rosyjskim, tj. zwiększanej corocznie w stosunku procento
wym .

W sprawach samorządu notarialnego, mimo podkreślanej wielokrotnie wagi zagadnie
nia, ograniczono się do stwierdzenia, że powinien być co do zasady zorganizowany tak jak 
samorząd adwokacki, zaś co do szczegółów zgodnie z projektem S. Góry . Zaakcentowano 
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konieczność oddania wszystkich spraw dyscyplinarnych do samorządowego sądu dyscypli
narnego, a zasady odpowiedzialności określono w sposób korzystny dla notariuszy. Odpo
wiedzialność dyscyplinarna miała wygasać w razie bezskutecznego upływu czterotygo
dniowego terminu do wniesienia skargi na czynność notariusza, liczonego od chwili jej 
dokonania. Konieczną przesłanką odpowiedzialności materialnej miało być stwierdzenie 
winy w postępowaniu dyscyplinarnym . Szeroki zakres samorządu oznaczał ograniczenie 
postulowanego nadzoru ze strony ministra sprawiedliwości jedynie do ustalania liczby 
i rozmieszczenia posad notarialnych, mianowania i odwoływania notariuszy oraz nadzoru 
nad działalnością izb .

Tradycyjnie już wiele miejsca poświęcono zagadnieniom zakresu działania notariuszy. 
Wyraźnie zaznaczono chęć jego poszerzenia poprzez połączenie różnych uprawnień, posia
danych przez notariat w dawnej dzielnicy austriackiej oraz rosyjskiej. Obok zakresu działa
nia określonego w projekcie S. Góry, zaproponowano poszerzenie obowiązkowej formy 
notarialnej na wszelkie wymagające formy pisemnej czynności osób niepiśmiennych 
i nieumiejących czytać. Działania notariuszy w postępowaniu spadkowym określone miały 
być tak, jak w dawnej Kongresówce, a obowiązujące przepisy postulowano uzupełnić zna
nymi z ustawodawstwa pruskiego normami o legitymacji spadkobierców . Niezmiennie 
proponowano pobieranie przez notariuszy w całym kraju opłat stemplowych od dokonywa
nych czynności .

8 września 1923 roku rozpoczął się zjazd notariuszy i pisarzy hipotecznych w Warsza
wie. Tego samego dnia, pod przewodnictwem T. Starzewskiego rozpoczęła grace zjazdowa 
komisja notarialna, z udziałem przedstawicieli wszystkich dawnych zaborów . W obradach 
wzięło udział 49 uczestników zjazdu, wielu z nich w sposób aktywny uzupełniało pracę 
prezydium komisji . Obrady poświęcono w całości zagadnieniom wynikającym z kwestio
nariusza zasad Komisji Kodyfikacyjnej, a referentem poszczególnych problemów był - 
w imieniu Zarządu Głównego Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych - 
S. Landau . S. Góra, S. Ziemnowicz oraz A. Rybiański - jako reprezentanci notariatu 
małopolskiego - złożyli do każdego z pytań kwestionariusza pisemną opinię. Komisja nota
rialna zaakceptowała w zasadzie poglądy sekcji, przygotowującej jej obrady, modyfikując 
lub uzupełniając jedynie niektóre kwestie szczegółowe . 1 tak, w zakresie aplikacji nota
rialnej wyrażono pogląd, o konieczności odbycia po studiach prawniczych zakończonych 
egzaminem państwowym także aplikacji sędziowskiej i złożenia egzaminu sędziowskiego . 
Aplikacja notarialna miała trwać 3 lata, jeśli aplikacja sędziowska połączona była z przy-

65 ibidem.
66 Ibidem.
67 Op.cit., s. 14.
68 Ibidem.
69 Por. rozdział VI pkt 3.1.

Najaktywniej uczestniczyli z dawnego zaboru pruskiego: S. Piechocki, adwokat i notariusz 
w Poznaniu, M. Różański, adwokat i notariusz w Rybniku, B. Jacobsohn, adwokat i notariusz 
w Starogardzie; z Małopolski: J. Myciński, wiceprezes izby krakowskiej, W. Mayer, wiceprezes izby 
lwowskiej, J. Poręba (Łańcut); z dawnego zaboru rosyjskiego: W. Paszkowski i B. Okołowicz (Zarząd 
Główny Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych), J. Lada (prezes zarządu Oddziału Zrzeszenia 
Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych w Łodzi), W. Ryfiński (członek zarządu Oddziału Zrzeszenia 
w Kielcach), red., Komisja notarialna zjazdu [w:] Zjazd wszechpolski..., s. 44-45.

71 Op.cit., s. 45.
72 Op.cit., s. 45-47.
73 Op.cit., s. 46.
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najmniej roczną praktyką w kancelarii notarialnej, zaś w pozostałych wypadkach miała 
trwać 4 lata. Gwarancją ochrony prawa osób, które poświęciły się edukacji notarialnej, miał 
być wymóg co najmniej dwuletniej obecności na liście substytutów notarialnych, bezpo
średnio poprzedzającej nominację .

Nie zaakceptowano także proponowanego przez sekcję zastępstwa równoległego (na 
określony czas albo do określonych czynności). Komisja notarialna uznała możliwość rów
noczesnego urzędowania notariusza i jego zastępcy za praktyczne uchylenie zasady nume- 
rus clausus, skutkujące stworzeniem bezosobowego notariatu . Komisja uznała także za 
konieczne wyposażenie notariusza w prawo samodzielnego ustanawiania zastępcy za zgodą 
izby na czas urlopu i choroby. Tylko w razie wygaśnięcia urzędu notariusza lub zawieszenia 
go w urzędowaniu zastępca, po wysłuchaniu opinii izby, mianowany miał być przez mini
stra sprawiedliwości . Zmieniono także opinię co do kaucji notarialnych, uznanych przez 
komisję za całkowicie zbędne.

Ważne modyfikacje wprowadzono także co do zasad odpowiedzialności, poszerzonych 
w porównaniu z postulatami sekcji przygotowującej zjazd. Odpowiedzialność odszkodo
wawcza miała być całkowicie niezależna od dyscyplinarnej i jakichkolwiek decyzji kwalifi
kacyjnych izb notarialnych . Uściślono organizację sądów dyscyplinarnych i przyznano 
prawo karania - poza izbami notarialnymi - sądom notarialnym I instancji, wybieranym 
przez kolegia notarialne i wyposażonym we własne organy prokuratorskie. W II instancji 
orzekać miał dyscyplinarny sąd mieszany przy Sądzie Najwyższym, złożony z 3 jego sę
dziów oraz 2 notariuszy, zaś funkcje oskarżycielskie miała pełnić prokuratura Sądu Naj
wyższego .

Na pozór bez zmian powtórzono ustalenia, dotyczące zakresu nadzoru nad notariatem, 
akcentując jedynie szeroki zakres samorządu. Podkreślono jednak, iż mianowanie notariu
szy oraz ustalenie liczby stanowisk oraz ich rozmieszczenie nie powinny zależeć od swo
bodnego uznania ministra sprawiedliwości, który miał być związany w tym zakresie wnio
skami izb notarialnych . Uznając konieczność oddzielenia notariatu od adwokatury, komi
sja zdecydowała się na tymczasowe utrzymanie stanu istniejącego w dawnym zaborze pru
skim, z uwagi na brak fachowej pomocy prawnej w tamtejszych małych miejscowościach . 
Ustalenia sekcji co do zakresu czynności notarialnych uzupełniono żądaniem nadania aktom 
notarialnym mocy egzekucyjnej, zaś zagadnienia stosunku notariatu do urzędu hipoteczne
go wyłączono z obrad komisji.

Podczas walnego zgromadzenia członków Zjazdu, odbytego w dniu 10 września 1923 
roku w sali posiedzeń Sądu Najwyższego, zdecydowano się poddać ustalenia komisji nota
rialnej szczegółowej dyskusji, której wyniki miały się stać podstawą do sformułowania 
ostatecznej odpowiedzi na kwestionariusz Komisji Kodyfikacyjnej . W dyskusji dużo 
miejsca poświęcono problemowi definicji stanowiska notariusza, ostatecznie uczestnicy 
zjazdu jednomyślnie zaakceptowali przedstawione w imieniu komisji przez

74 Ibidem.
1S Ibidem.
76 Ibidem.
77 Ibidem.
78 Op.cit., s. 47.
79 Ibidem.
80 Ibidem.
81 Sprawozdanie ze Zgromadzenia Walnego członków Zjazdu w dniu 10 września 1923 r. [w:] Zjazd 

Wszechpolski..., s. 55-58.
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T. Starzewskiego oraz B. Okołowicza argumenty przeciwko uznawaniu notariusza za 
urzędnika państwowego . Nie zdołano jednak ustalić definicji pozytywnej, zadowalając się 
akcentowaniem argumentów przemawiających za szczególnym charakterem notariusza jako 
męża zaufania publicznego .

Duże zainteresowanie wzbudziły także ustalenia dotyczące aplikacji notarialnej, odpo
wiedzialności notariuszy oraz zakresu ich czynności. Liczne grono uczestników dyskusji 
nad tymi zagadnieniami wskazuje, jak ważną rolę odgrywały one dla notariatu polskiego. 
Ostatecznie, z niewielkimi modyfikacjami o charakterze stylistycznym, zjazd zaakceptował 
propozycje swej komisji notarialnej i podjął obszernie uzasadnione uchwały co do prze
szłego ustroju notariatu, zgodnie z kwestionariuszem pytań Komisji Kodyfikacyjnej . 
Warto podkreślić, iż nie były to zasady odrębnego, nowego^projektu ustawy notarialnej, 
a jedynie pełna odpowiedź na pytania Komisji Kodyfikacyjnej .

2.2. Tzw. kwestionariusz i projekt izb małopolskich

Już podczas przygotowań do zjazdu warszawskiego zaznaczyła się współpraca notariu
szy z Komisją Kodyfikacyjną, przygotowującą się do opracowania projektu prawa o nota
riacie. Przedstawiony przez nią kwestionariusz zasad stał się podstawą bardziej szczegóło
wych prac, zwłaszcza wśród małopolskich izb notarialnych, które nadały mu bardziej roz
budowaną formę . Propozycję jego sporządzenia, jako podstawy do dalszych prac Komisji 
Kodyfikacyjnej, zgłosił w czerwcu 1926 roku kierujący jej pracami K. Fierich, a w szcze
gółach opracowali krakowscy notariusze L. Sumer-Brason, S. Góra, S. Stein z uwzględnie
niem uwag przedstawionych przez pozostałe małopolskie izby notarialne8 . Kwestionariusz 
stanowił podsumowanie dotychczasowych poglądów notariuszy dawnego zaboru austriac
kiego, wyrażonych już w projekcie S. Góry.

Na podstawie jego treści opracowano kolejny projekt ustawy notarialnej, nazwany nie
ściśle projektem izb małopolskich, choć powstał głównie w izbie krakowskiej. Obszerny, 
liczący 177 artykułów projekt zatytułowany Ustawa w przedmiocie urządzenia notariatu

KOp.cit.,s. 60-61.
83 M.in. funkcje notariusza, oparte na zaufaniu publicznym kolidują z zasadami pragmatyki 

urzędniczej, o randze zawodu świadczyć mogąjedynie wysokie kwalifikacje moralne i fachowe, ibidem.
Uchwały Zjazdu w przedmiocie przyszłego ustroju notariatu [w:] Zjazd Wszechpolski..., s. 69—80.
Nietrafnie rezultat prac zjazdu nazwany został projektem ustawy notarialnej wobec omyłki przy 

ocenie wyników zjazdów w Krakowie i Warszawie [w:] Sprawozdanie z działalności Komisji 
Kodyfikacyjnej RP od 1 stycznia 1926 r. do 31 grudnia 1926 r., Komisja Kodyfikacyjna RP, Dział ogólny, 
1.1, z. 9, Warszawa 1927, s. 245, podobnie T. Grajner, Wpływ projektów ustawy notarialnej powstałych 
w Drugiej Rzeczypospolitej..., s. 193.

M.in. Pismo Komisji Kodyfikacyjnej z dnia 26 maja 1923 r. do Izby Notarialnej w Krakowie 
w sprawie kwestionariusza zasad ogólnych z prośbą o odesłanie uwag na ręce J. Glassa do dnia 1 lipca 
1923 r., AP II, sygn. R. Not. 351; pismo prezesa krakowskiej Izby Notarialnej do S. Góry z dnia 9 lipca 
1923 r. z poleceniem szybkiego opracowania odpowiedzi na kwestionariusz J. Glassa, 1. 965/23, ibidem-, 
Kwestionariusz w przedmiocie zasad, które mają być przyjęte w kodyfikacji nowej ustawy notarialnej dla 
Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Kwestionariusz), maszynopis, AP II, sygn. R. Not. 29; treść 
kwestionariusza obszernie cytował także W.L. Jaworski, Reforma..., s. 52 i in.

O nową ordynację notarialną, PN, 1926, nr 6, s. 266; z powodu ścisłej współpracy wszystkich izb 
małopolskich projekt - w istocie krakowski - nazwany został małopolskim m.in. przez W.L. Jaworskiego, 
op.cit., s. 51. 
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w Rzeczypospolitej Polskiej nie został opublikowany drukiem88 * * * * * * 95. Całość problematyki za
mieszczono w 6 działach, podzielonych na rozdziały . Choć jako projekt prywatny nie 
został wzięty pod uwagę w pracach Komisji Kodyfikacyjnej , zasługuje na uwagę jako 
najpełniejszy dokument, wyrażający poglądy licznej grupy notariuszy małopolskich. Jego 
wagi nie umniejszają przy tym zarzuty podnoszone m.in. przez J. Glassa, uważającego 
projekt za technicznie niedoskonały, zbyt rozwlekły, cechujący się opisowym charakterem 
większości przepisów . Ponieważ projekt uściślał zasady wyrażone w kwestionariuszu, oba 
dokumenty przedstawione zostaną łącznie.

88 Ustawa w przedmiocie urządzenia notariatu w Rzeczypospolitej Polskiej, maszynopis, AP II, 
sygn. R. Not. 29; niemal w całości treść projektu przytoczył W.L. Jaworski, op.cit., jego obszerne 
fragmenty cytowano także w kolejnych numerach pisma „Notariat-Hipoteka” z 1931 r.

Dział I: Organizacja notariatu (art. 1-72, rozdział I: O notariuszach, rozdział II: O kandydatach 
i substytutach notarialnych, rozdział III: O zastępcach i pełniących obowiązki notariusza, rozdział IV: 
O izbach i radach notarialnych, rozdział V: O porządkowej i dyscyplinarnej odpowiedzialności notariuszy, 
substytutów i kandydatów notarialnych, rozdział VI: O nadzorze służbowym Ministerstwa 
Sprawiedliwości, rozdział VII: O cywilnej odpowiedzialności notariuszy); dział II: Przedmiotowy zakres 
działania (art. 73-77); dział III: Czynności (art. 78-146, rozdział I, rozdział II: Akty notarialne, rozdział 
III: Rozporządzenia ostatniej woli, rozdział IV: Poświadczenia wydarzeń i oświadczeń, rozdział V: 
Przyjmowanie w przechowanie dokumentów i wartości pieniężnych, rozdział VI: Wydawanie wypisów, 
wyciągów, świadectw i czynienie wzmianek); dział IV: Księgi i archiwa (art. 147-167, rozdział I: Księgi, 
rozdział II: O archiwach i przechowywaniu aktów); dział V: Taryfa (art. 168-177); dział VI: Przepisy 
o wykonaniu ustawy notarialnej (art. 178-194), Ustawa w przedmiocie...

M. Allerhand, Prawo o notariacie, Lwów 1934, s. 7.
J. Glass, Notariatszeitung o polskim prawie o notariacie, PN, 1934, nr 1, s. 11.
Pytanie 2, Kwestionariusz.
Por. wyżej przypis nr 43.
Pytanie 9, Kwestionariusz.

95 Na czas wykonywania obowiązków nauczycielskich, ministerialnych lub sprawowania mandatu 
parlamentarnego notariusz miał otrzymywać urlop, Ustawa w przedmiocie...

Autorzy małopolskiego kwestionariusza, podobnie jak uczestnicy omówionych wyżej 
zjazdów, nie potrafili dać sobie rady z precyzyjnym zdefiniowaniem stanowiska notariusza 
i powtórzyli w znacznej części postanowienia zjazdu warszawskiego, określając go jako nie 
będącego urzędnikiem państwowym męża zaufania publicznego, pozostającego pod kon
trolą rządowej wykonywaną przez ministra sprawiedliwości za pośrednictwem organów 
sędziowskich . W uzasadnieniu wyraźnie widoczny był wpływ poglądów 
W.L. Jaworskiego na temat konieczności ograniczenia etatyzmu państwowego, wyrażanych 
już wcześniej na forum krakowskiego kolegium notarialnego . W projekcie małopolskich 
izb znalazła się już definicja notariusza jako osoby zaufania publicznego, urzędującej pod 
ochroną prawa na zasadzie nominacji przez Ministra Sprawiedliwości (art. 1 projektu). 
Zgodnie z kwestionariuszem urząd notariusza nie mógł być łączony z żadnym innym zaję
ciem, w tym zwłaszcza z adwokaturą, a wyjątkiem od tej zasady była jedynie funkcja na
uczyciela wyższej uczelni. W projekcie małopolskich izb zezwolono notariuszom także 
na piastowanie urzędu ministerialnego oraz wykonywanie funkcji tłumacza przysięgłego 
(art. 5 projektu) . W obu dokumentach podtrzymano zatem wszystkie dotychczasowe 
poglądy o konieczności ścisłego rozdziału funkcji sędziowskich, adwokackich i notarial
nych. Uzupełniono je w kwestionariuszu, szczegółowo określając zakres działania notariatu, 
podzielony na własny (sporządzanie dokumentów publicznych i protokołów oraz wydawa
nie odpisów, wypisów i poświadczeń, przyjmowanie depozytów, sporządzanie dokumentów 
prywatnych i wnoszenie podań do sądów oraz władz, przeprowadzanie postępowań spad
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kowych) oraz poruczony (pomoc prawna w sprawach zleconych przez sądy oraz władze 
skarbowe) . Proponowano także rozszerzenie zakresu działania na wszystkie sprawy nie- 
wymagające decyzji sędziowskiej. Obszernie uzasadniano konieczność wprowadzenia 
przymusowej formy notarialnej dla licznych czynności . Jej jednolite wprowadzenie na 
terenie całego kraju miało służyć unifikacji ustawodawstwa, interesom Skarbu Państwa, 
wytępieniu tzw. pokątnego pisarstwa oraz pewności obrotu prawnego w zakresie nierucho
mości i uzgodnieniu stanu rzeczywistego z istniejącym w księgach gruntowych . Szczegó
łowo określono także akty notarialne, w stosunku do których miał istnieć rygor natychmia
stowej wykonalności, poszerzając znacznie zasady znane z ustawodawstwa austriackiego .

Analogiczne zasady przewidywał projekt małopolskich izb, ściśle określający sprawy 
należące do zakresu działania notariuszy (art. 73) oraz wymogi formy aktu lub protokołu 
notarialnego zastrzeżone pod rygorem nieważności (art. 76). Te ostatnie zostały w projekcie 
poszerzone o kolejne wypadki wymagające formy ad solemnitatem . Zgodnie z projek
tem, charakter tytułu egzekucyjnego miały posiadać akty stwierdzające dług w pieniądzach 
lub innych rzeczach zamiennych, ustanawiające obowiązek oddania określonych rzeczy lub 
zobowiązujące do ustanowienia, przeniesienia lub zniesienia prawa rzeczowego na nieru
chomości, o ile osoby uprawnionego i zobowiązanego, tytuł prawny, przedmiot oraz termin 
spełnienia świadczenia zostały w akcie oznaczone dokładnie, a zobowiązany wyraźnie 
zezwolił, by akt notarialny miał przeciwko niemu moc wykonawczą (art. 75). Gdy wykona
nie zobowiązania zależało od spełnienia warunku lub nadejścia terminu nieoznaczonego 
czasem kalendarzowym, do wykonalności aktu miano wymagać udowodnienia dokumentem 
publicznym spełnienia warunku lub upływu terminu. Zasady powyższe zostały zatem uści
ślone i określone nieco inaczej niż w kwestionariuszu izb małopolskich.

W kwestionariuszu małopolskim podtrzymano konieczność wprowadzenia zasady nu- 
merus clausus, uzasadniając ją potrzebą zapobiegania niezdrowej konkurencji i ubożenia 
notariuszy, a także samym charakterem stanowiska notariusza mianowanego przez rząd 
i przezeń nadzorowanego za pośrednictwem ministra sprawiedliwości i podległych mu 
organów . Notariuszy mianować miał dożywotnio minister sprawiedliwości po zaopinio
waniu kandydatów przez samorząd notarialny oraz sąd apelacyjny i jego prezesa . Utrzy
mywano zatem w zasadzie praktykę znaną z ustawy austriackiej, zgodnie z którą organy

Pytanie 8, 10, ibidem.
Proponowano objąć nią wszystkie akty przejścia lub ograniczenia prawa własności nieruchomości, 

potwierdzenie odbioru posagu, umowy przedślubne i wszelkie małżeńskie, testamenty wzajemne oraz 
umowy dziedziczenia, zrzeczenia się spadku, inne umowy dotyczące przyszłych praw spadkowych, umowy 
o adopcję, testamenty małoletnich, wszelkie odwołania testamentów notarialnych, akty uznania dzieci, 
umowy spółek akcyjnych, komandytowych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akty przystąpienia do 
nich i przeniesienia udziałów, a także wszelkie protokoły ich uchwał; wyroki sądów polubownych i zapisy 
na nie; wszelkie czynności prawne zawierane przez niewidomych, głuchych, niemych, głuchoniemych, 
nieumiejących czytać lub pisać, pytanie 17, Kwestionariusz.

Uzasadnienie pytania 17, op.cit.
Rozszerzony miał być na m.in. wszystkie świadczenia pieniężne oraz inne zamienne, w których 

przedmiot, termin zapłaty oraz osoba wierzyciela i dłużnika były wyraźnie oznaczone, świadczenia 
osobiste, a także oddania rzeczy nieruchomej, zobowiązania do ustanowienia, przeniesienia ograniczenia 
lub zniesienia prawa rzeczowego na nieruchomości, o ile zobowiązany aktem wyraźnie poddał się w nim 
rygorowi natychmiastowej wykonalności, pytanie 18, op.cit.

M.in. ustanowienie dziedzicznego prawa zabudowy, umowy losowe, Ustawa w przedmiocie ...
Pytanie 4 Kwestionariusza.

102 Pytanie 13, op.cit.
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nadzoru sądowego kontrolować miały do pewnego stopnia prawdziwość kwalifikacji poda
wanych przez organy samorządu.

Zgodnie z projektem, minister miał wprawdzie prawo tworzenia nowych bądź likwido
wania istniejących notariatów po wysłuchaniu opinii właściwej terytorialnie rady notarial
nej, jednak ogólna liczba stanowisk miała być określona w samej ustawie. W siedzibie 
każdego sądu najniższego szczebla miał działać przynajmniej jeden notariusz, w siedzibie 
sądu okręgowego przynajmniej dwóch, sądu apelacyjnego pięciu, zaś Sądu Najwyższego 
przynajmniej dziesięciu (art. 2 projektu). Ogólna liczba stanowisk mogła ulec zmianie jedy
nie po zaopiniowaniu propozycji ministra przez Naczelną Radę Notarialną. W projekcie izb 
małopolskich procedura zgłaszania i opiniowania kandydatów, spośród których minister 
miał mianować na zwolnione lub nowo tworzone stanowisko, była bardzo rozbudowana u . 
Wyraźnie widoczne były wpływy zasad, znanych z ustawy austriackiej z 1871 roku 
i zgłaszanych już wcześniej przez małopolskie izby oraz stowarzyszenia kandydatów nota
rialnych propozycji ich nowelizacji, służących ochronie praw licznych w Małopolsce kan
dydatów notarialnych.

W kwestionariuszu proponowano, by warunkami do objęcia stanowiska notariusza były 
obok obywatelstwa polskiego, nieposzlakowanego trybu życia oraz ukończonego 30. roku 
życia: magisterium lub doktorat na jednym z uniwersytetów Rzeczypospolitej oraz sześcio
letnia praktyka prawnicza w notariacie, sądownictwie, adwokaturze lub Generalnej Proku
ratorii, obejmująca przynajmniej roczną praktykę sędziowską oraz dwuletnią praktykę nota
rialną. Proponowano także zrównanie prawniczych egzaminów: notarialnego, sędziowskie
go oraz adwokackiego u . Projekt powtarzał powyższe zasady, uzupełniając je o wymóg 
posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz znajomości języka polskiego 
w słowie i piśmie. Osoba ubiegająca się o nominację musiała posiadać magisterium lub 
doktorat wydziału prawnego polskiego uniwersytetu państwowego i złożyć egzamin sę
dziowski lub inny równorzędny oraz odbyć aplikację (art. 8). Ta ostatnia miała obejmować 
dwuletnią aplikację sędziowską oraz trzyletnią w kancelarii notarialnej, obejmującą co 
najmniej roczny okres wpisu na listę substytutów. Ponadto w projekcie wymagano dodat
kowej rocznej praktyki w jednym z zawodów prawniczych, wymagających ukończenia 
studiów uniwersyteckich . Jedynie z ostatniego warunku oraz wymogu wieku minister 
sprawiedliwości mógł zwolnić kandydata, o ile nie było innych ubiegających się o stanowi
sko i spełniających wszystkie wymogi osób.

Obszerną część małopolskiej odpowiedzi na kwestionariusz stanowiły zagadnienia 
związane z organizacją i działalnością samorządu zawodowego. Postulowano jego rozsze
rzenie i utworzenie izb notarialnych oraz rad izbowych na szczeblu podstawowym oraz 
Naczelnej Rady Notarialnej na szczeblu centralnym . Jak uzasadniano, ich działalność 
przyczyniałaby się do rozwoju notariatu, podniesienia jego powagi, niezawisłości, a także 
do zacieśnienia współpracy ich członków. Izby spełniałyby także istotne funkcje nadzorcze

103 Art. 7 projektu przewidywał udział rad notarialnych oraz Naczelnej Rady Notarialnej, w wypadku 
adwokatów rad adwokackich, oraz prezesa sądu apelacyjnego, w którego okręgu znajdowało się 
stanowisko; bardzo szczegółowo określono także porządek starszeństwa na listach kwalifikacyjnych, 
Ustawa w przedmiocie...

Pytanie 12 Kwestionariusza.
W notariacie, sądzie, adwokaturze, Generalnej Prokuratorii, prokuraturze sądowej, sądzie 

wojskowym, urzędzie ziemskim, państwowym urzędzie administracyjnym lub skarbowym, art. 8 projektu. 
Ustawa w przedmiocie...

Pytanie 14 Kwestionariusza.
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w zastępstwie państwa107. Nadzór państwowy realizowany miał być przez ministra spra
wiedliwości za pośrednictwem delegatów ministerstwa lub prezesów sądów apelacyjnych 
bądź ich delegatów . Wobec powierzenia większości funkcji nadzorczych radom izb 
notarialnych postulowano stworzenie autonomicznych sądów dyscyplinarnych, orzekają
cych nie tylko w sprawie drobnych wykroczeń, lecz także występków służbowych. Sądy 
I instancji miały działać przy poszczególnych izbach notarialnych i wyrokować z udziałem 
sędziów z sądów państwowych . W wyrażonych zasadach bardzo silnie akcentowano 
niezadowolenie z istniejących na terenie Małopolski rozwiązań w zakresie nadzoru i są
downictwa dyscyplinarnego, podważających w istocie samorządowe uprawnienia tutejszych 
izb notarialnych.

107 Uzasadnienie do odpowiedzi na pytanie 14 kwestionariusza, op.cit.
Pytanie 15, op.cit.
Pytanie 14, uzasadnienie pytania 15, op.cit.
Poświęcono im wiele miejsca: rozdział IV: O Izbach i Radach Notarialnych (art. 31-51) oraz 

rozdział VI: O nadzorze służbowym Ministra Sprawiedliwości (art. 71), Ustawa w przedmiocie...
Zgodnie z art. 32 izba miała uchwalać własny regulamin, zatwierdzany przez Naczelną Radę, 

zatwierdzać roczne sprawozdania rady i badać jej rachunki, uchwalać dla rady preliminarz budżetowy, 
tworzyć fundusze, określać składki i inne świadczenia, podejmować uchwały w sprawach przekazanych 
przez radę, opiniować projekty ustaw i wnioski ustawodawcze, przystępować do zbiorowego, 
przymusowego ubezpieczenia swych członków, wybierać członków rady i ich zastępców, członków sądu 
dyscyplinarnego I i II instancji, prokuratora izby i jego zastępcę oraz rewizorów rachunków, art. 32, 
ibidem.

Zasady, dość ogólnie ujęte w kwestionariuszu, sprecyzowano w projekcie izb małopol
skich . Samorząd zawodowy miał być zorganizowany dwuszczeblowo: lokalne izby i rady 
notarialne na szczeblu sądów apelacyjnych oraz Naczelna Rada Notarialna. Kompetencje 
przyznane izbom, które zastąpić miały dotychczasowe kolegia notarialne, stanowiły powtó
rzenie dotychczasowych zasad, znanych z ustawy austriackiej z 1871 roku, wzbogaconych 
jednak o nowe, ważne uprawnienia, jak np. prawo przystępowania do przymusowego ubez
pieczenia zbiorowego czy udział poprzez wybranych przez izbę członków w sądownictwie 
dyscyplinarnym, których brak dostrzegano już dawno . Rady notarialne, wybierane na 
3 lata, miały się składać z co najmniej 8 członków, spośród których przynajmniej 3 miało 
mieszkać na stałe w siedzibie rady (art. 39). Zakres uprawnień rad obejmował - obok nad
zoru nad notariuszami i kandydatami - także pośredniczenie w sporach między notariusza
mi, kandydatami, substytutami, stronami (art. 40). Znane z ustawy austriackiej uprawnienia 
w zakresie m.in. opiniowania projektów ustawodawczych, składania sprawozdań ze swej 
działalności, dokonywania ocen kwalifikacyjnych notariuszy, kandydatów i substytutów 
uzupełnione zostały o istotne, od dawna postulowane kompetencje w zakresie sądownictwa 
porządkowego.

Naczelna Rada Notarialna w Warszawie, zgodnie z projektem, miała stanowić 
zwierzchni organ samorządowy notariatu polskiego (art. 43). Miała się składać z członków, 
których liczba miała odpowiadać podwójnej liczbie izb notarialnych w kraju, oraz ich za
stępców w liczbie odpowiadającej liczbie izb. Członkowie mieli być wybierani na 3 lata 
przez własne izby notarialne, z urzędu w skład Rady Naczelnej mieli wchodzić prezesi rad 
notarialnych oraz, jako ich zastępcy, wiceprezesi rad. Naczelna Rada miała sprawować 
m.in. nadzór nad działalnością rad, reprezentować interesy notariatu w stosunkach z wła
dzami państwowymi, podejmować działania dla ujednolicenia postępowania notarialnego, 
występować z wnioskami ustawodawczymi oraz opiniować projekty, prowadzić ogólną 
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kontrolę i statystykę ruchu zawodowego (art. 45). Do jej kompetencji miało należeć także 
ostateczne rozpoznawanie odwołań od orzeczeń rad notarialnych.

Nadzór nad czynnościami notariuszy, rad oraz Naczelnej Rady Notarialnej powierzony 
został w projekcie ministrowi sprawiedliwości, który w jego wykonywaniu mógł się posłu
żyć prezesem lub wiceprezesem sądu apelacyjnego albo delegowanym urzędnikiem mini
sterstwa (art. 71). W razie rażącego naruszenia prawa, minister mógł rozwiązać zarówno 
radę lokalną, jak i Naczelną Radę Notarialną. Nadzór nad notariuszami minister mógł po
wierzyć prezesom sądów apelacyjnych, a ci sędziom tychże sądów lub prezesom, bądź 
wiceprezesom sądów okręgowych.

O silnej pozycji samorządu notarialnego świadczyły zawarte w projekcie przepisy o są
downictwie dyscyplinarnym. Autorzy projektu podzielili kary na porządkowe oraz dyscy
plinarne . Odpowiedzialnością skutkowało popełnienie przez notariuszy, kandydatów 
notarialnych oraz substytutów tzw. przekroczeń porządkowych albo występków służbowych 
(art. 52). Karanie przekroczeń należało do uprawnień rad notarialnych, orzekających w tych 
wypadkach ostatecznie (art. 54). Wyrokowanie w sprawach występków służbowych przeka
zane zostało sądom dyscyplinarnym. Zgodnie z projektem, miały one działać w I instancji 
na szczeblu izby notarialnej, wybierającej na 3 lata ich sędziów w liczbie odpowiadającej 
liczbie sądów okręgowych na terenie jej działania (art. 55). Izba miała wybierać również 
swego prokuratora oraz jego zastępców, podlegających radzie notarialnej i wnoszących na 
jej żądanie akty oskarżenia, podtrzymujących lub cofających oskarżenie albo wnoszących 
apelację od wyroków sądów I instancji. Prokuratorzy izby zostali zobowiązani do wykony
wania analogicznych czynności także na żądanie prokuratury Sądu Najwyższego (art. 55). 
Sąd miał orzekać w składzie trzyosobowym. Całość sądownictwa porządkowego 
i dyscyplinarnego w I instancji została oddana w ręce organów samorządowych.

Instancję II, apelacyjną, miał stanowić Wyższy Sąd Dyscyplinarny w Warszawie, skła
dający się z notariuszy i sędziów Sądu Najwyższego (art. 56). Notariusze mieli być wybie
rani na 3 lata przez izby notarialne (po 2 z każdej izby), na ten sam okres Sąd Najwyższy 
miał delegować swych sędziów. Wyższy Sąd Dyscyplinarny miał orzekać w składzie 
5 sędziów, w tym 2 notariuszy. W postępowaniu przed sądami obu instancji stosowane 
miały być odpowiednio przepisy postępowania karnego (art. 66).

Projekt izb małopolskich, w odróżnieniu od innych, w szczegółowy sposób zajął się tak
że zasadami odpowiedzialności odszkodowawczej notariuszy. Zgodnie z art. 72, notariusze, 
ich zastępcy oraz osoby pełniące obowiązki notariuszy miały odpowiadać całym majątkiem 
za szkody wyrządzone swym urzędowaniem, wynikłe z winy, niedbalstwa lub rażącej nie
umiejętności. Zaspokojenie wierzytelności z tytułu odszkodowania miało nastąpić z zacho
waniem pierwszeństwa, bezpośrednio po wierzytelnościach Skarbu Państwa.

Z zestawionych wyżej, wybranych zasad kwestionariusza oraz projektu izb małopol
skich wyraźnie widoczne jest przywiązanie notariuszy dawnego zaboru austriackiego do 
znanych, sprawdzonych już w praktyce zasad dotychczas obowiązującej ustawy. W obszer
nych, rozbudowanych przepisach skodyfikowano jednocześnie najważniejsze postulaty 
małopolskiego notariatu, domagającego się od lat zwiększenia swej autonomii, m.in. po
przez poszerzenie zakresu działania organów samorządu, oddanie mu w całości sądownic
twa dyscyplinarnego w I instancji i zapewnienie istotnego udziału w II instancji, wzmocnie-

112 Karami porządkowymi miały być: upomnienie, nagana pisemna, grzywna do 1 tysiąca złotych, zaś 
dyscyplinarnymi: nagana pisemna, grzywna do 10 tysięcy złotych, zawieszenie w urzędzie na czas do 3 lat 
oraz usunięcie (złożenie) z urzędu, art. 53, ibidem.
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nie wpływu na politykę kadrową Ministerstwa Sprawiedliwości. Także proponowany zakres 
czynności, jak wyżej wspomniano, stanowił podsumowanie dotychczasowych dążeń i ocze
kiwań małopolskich notariuszy.

2.3. Projekt W.L. Jaworskiego

W 1929 roku, na prośbę prezesów małopolskich izb notarialnych o naukowe przedsta
wienie najważniejszych zasad działania notariatu, w sprawie przyszłej, jednolitej w skali 
kraju organizacji notariatu wypowiedział się W.L. Jaworski, już wcześniej blisko współpra
cujący z krakowską Izbą Notarialną. Szczegółową analizę swych poglądów zawarł on 
w obszernej Reformie notariatu . Praca była oceniana wysoko nie tylko przez samych 
notariuszy, którzy w osobie autora znaleźli swego największego w środowisku naukowym 
orędownika, lecz także przez współczesnych Jaworskiemu wybitnych uczonych . Do dziś 
poglądy Jaworskiego znajdują uznanie i są cytowane przez autorów opracowań poświęco
nych notariatowi

W.L. Jaworski poddał szczegółowej analizie najważniejsze, jego zdaniem, poglądy na 
temat przyszłej ustawy notarialnej, wyrażone w kwestionariuszu zasad Komisji Kodyfika
cyjnej, opinii Ministerstwa Sprawiedliwości, a zwłaszcza w projekcie ustawy i kwestiona
riuszu izb małopolskich . Na podstawie ich analizy oraz własnych, obszernych rozważań 
na temat ogólnych problemów notariatu, zakresu jego kompetencji i stanowiska notariusza 
w ustroju państwowym stworzył dwa odrębne projekty ustaw: notarialnej oraz o przymuso
wej zawodowej organizacji notariuszy (o izbach notarialnych) . Projekt ustawy notarial
nej obejmował 172 artykuły, zamieszczone w rozdziałach, podzielonych na oddziały 
Mimo uwagi o zastosowaniu odrębnej systematyki, wykazywała ona duże podobieństwo do 
podziału zawartego w projekcie izb małopolskich.

113 Kraków 1929.
F. Zoll, zaliczając ją do prac ważnych, wymienił na równi z projektem prawa małżeńskiego 

przedłożonym w 1920 r. Komisji Kodyfikacyjnej oraz niedokończonym projektem instytucji opieki 
w kodeksie cywilnym, Wspomnienia Fryderyka Zolla (1865-1948), oprać. 1. Homola-Skąpska, 
wyd. Zakamycze, 2000, s. 495; nie można jednak zaliczyć pracy do krótszych rozpraw i artykułów, por. 
M. Jaskólski, Władysław Leopold Jaworski [w:] Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji pod red.
J. Stelmacha i W. Uruszczaka, Kraków 2000, s. 244.

M.in. A. Oleszko, Ustrój polskiego notariatu, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1999.
W.L. Jaworski, Reforma notariatu, s. 5, 51.

117 Op.cit., s. 169-243, s. 252-258.
Rozdział I: Stanowisko notariusza w ustroju państwowym i jego działalność (art. 1-9); rozdział II: 

Warunki uzyskania notariatu i nominacja (art. 10-25); rozdział III: Pomocnicy i zastępcy (art. 26-35, 
oddział I: Kandydaci i substytuci notarialni, oddział II: O zastępcach i pełniących obowiązki notariusza); 
rozdział IV: Organizacja notariatu (art. 36-48); rozdział V: Odpowiedzialność dyscyplinarna i cywilna 
(art. 49-64, oddział I: Odpowiedzialność dyscyplinarna, oddział II: Odpowiedzialność cywilna); 
rozdział VI: Postępowanie notarialne (art. 65-127,1. Postanowienia ogólne, II. Postanowienia szczegółowe 
(l.Akty notarialne, 2. Rozporządzenia ostatniej woli, 3. Poświadczenia wydarzeń i oświadczeń,
4. Przyjmowanie w przechowanie dokumentów oraz wartości pieniężnych, 5. Wydawanie wypisów, 
wyciągów, świadectw i czynienie wzmianek); rozdział VII: Księgi i archiwa (art. 128-148, I. Księgi, 
II. Archiwa i przechowywanie aktów); rozdział VIII: Taryfa (taksa), art. 149-158; rozdział IX: Przepisy 
o wykonaniu ustawy notarialnej (art. 159-172), W.L. Jaworski, op.cit., s. 169-243.
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Uzasadniając szczegółowo wyrażane wcześniej po^l|dy na temat niezbędności istnienia 
notariatu, uznał notariusza za urzędnika państwowego . Do takiego wniosku, wyjątkowe
go na tle wyrażanych przez środowisko notariuszy opinii, doszedł, uznając kryterium zakre
su działania za jedyne pozwalające skutecznie scharakteryzować notariusza 2 . 
W rezultacie uznał, iż notariusz jest urzędnikiem państwowym, gdyż spełnia czynności 
(nazywane przez niego jurysdykcją prewencyjną) należące do zakresu działania państwa, 
choć nie sprawuje władzy państwowej, a jego urząd jest ściśle związany z osobą, dożywotni 
i nieprzenoszalny . Warunki uzyskania urzędu notariusza określone zostały zgodnie 
z propozycją izb małopolskich, miał ich mianować minister sprawiedliwości (art. 13, 14). 
Analogicznie do propozycji małopolskich notariuszy, określona została liczba stanowisk 
w skali kraju (art. 10). W.L. Jaworski utrzymywał tradycyjną terminologię ustawy austriac
kiej z 1871 roku, utrzymując instytucję kandydatów notarialnych, wpisywanych na listy 
prowadzone przez właściwe rady (art. 26-27). Kandydat, który odbył aplikację i zdał eg
zamin notarialny, mógł ubiegać się o wpis na listę substytutów (art. 28). Substytuci, podob
nie jak w projekcie izb małopolskich, mogli być ustanowieni przez właściwe rady zastęp
cami na czas choroby lub urlopu, bądź pełnić obowiązki notariusza na czas jego zawiesze
nia lub w związku z usunięciem z urzędu (art. 32).

W przepisach przechodnich W.L. Jaworski proponował zastrzeżenie dla pewnych czyn
ności wymogu formy notarialnej ad solemnitatem do czasu wejścia w życie ogólnopolskie
go kodeksu cywilnego . Obok ustanowienia, przeniesienia, ograniczenia lub zniesienia 
praw rzeczowych oraz innych, stanowiących przedmiot wpisu do ksiąg publicznych, o ile 
nie były czynnościami państwa lub nadaniami ziemi przez państwo, w związku z wykona
niem zasad reformy rolnej, formy notarialnej miały wymagać akty zmiany własności lub 
zastawu nieruchomości bez względu na to, czy były przedmiotem ksiąg publicznych 
(art. 160 pkt. 1,2). Oprócz czynności z austriackiej ustawy z 1871 roku o konieczności 
spisywania aktów notarialnych, w niektórych czynnościach prawnych projekt zawierał 
propozycję objęcia przymusową formą także innych, zgodnie z propozycjami izb małopol
skich.

Mimo nadania notariuszom statusu urzędników państwowych, W.L. Jaworski uważał, że 
włączenie notariatu w strukturę hierarchiczną administracji państwowej spowodowałoby 
ujemne konsekwencje, związane ze zbytnią etatyzacją, uwidocznieniem się wszystkich wad 
wynikających z działania urzędów i urzędników . Eliminację owych negatywnych skut
ków proponował osiągnąć poprzez nadanie notariatowi jak najdalej idącej autonomii, ze
rwanie hierarchicznego związku z sądami, podporządkowanie wprost Ministerstwu Spra
wiedliwości, umieszczenie między notariuszami a ministrem rad notarialnych . Warto

119 W.L. Jaworski, op.cit, s. 50; por. także jego wcześniejsze prace Reforma notariatu w Austrii, 
Kraków 1904; O potrzebie notariatu, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”, 1921, nr 5, s. 10-16, 
O rozwój notariatu, PN, 1925, nr 3-4, s. 3-4.

Krytyce poddał przy tym poglądy wyrażane w nauce austriackiej, zwłaszcza kryteria oceny 
zastosowane przez M. Reicha, Oesterreichisches Notariat, Loeben 1908, s. 460 i n., op.cit., s. 12-15.

121 Art.l. Notariusze są urzędnikami państwowymi, zorganizowanymi i działającymi wedle niniejszej 
ustawy. Notariusze nie sprawują władzy państwowej. Stanowisko notariusza jest związane z jego osobą, 
jest dożywotnie i nieprzenoszalne. Za czynności swe notariusz jest wynagradzany przez strony, które go do 
nich wezwały, W.L. Jaworski, op.cit., s. 170-171.

122 W.L. Jaworski, op.cit., s. 237-238.
123 Op.cit., s. 33, 43—44, 131-132.
124 Ich działalność dotyczyć miała tylko spraw związanych z urzędowaniem, chroniąc notariuszy przed 

autokratyzmem ministrów, op.cit., s. 123, 132.
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zauważyć, że, odmiennie od pozostałych autorów projektów, pod tym pojęciem rozumiał 
Jaworski nieposiadające osobowości prawnej kolegium urzędnicze, a nie ciało samorządo
we (miały być nim tylko izby notarialne, wyposażone w osobowość prawną). W rezultacie 
zaproponował rozdzielenie materiału ustawodawczego, dotyczącego organizacji notariuszy 
jako urzędników państwowych (ustawa notarialna) od organizacji zawodu (ustawa o izbach 
notarialnych). Ustawa notarialna miała określać działalność zawodową notariuszy jako 
urzędników państwowych, zaś ustawa o izbach miała traktować ich wyłącznie jako człon
ków korporacji zawodowej

Przepisy dotyczące organizacji i zasad działania rad umieszczone zostały w związku 
z powyższą argumentacją w projekcie ustawy notarialnej (art. 36-48). Rady, jako kolegia 
urzędnicze, miały istnieć na szczeblu okręgów sądów apelacyjnych oraz centralnym - Na
czelnej Rady Notarialnej

Samorząd miały stanowić izby notarialne posiadające osobowość prawną, niezbędną 
zwłaszcza wobec konieczności wprowadzenia ubezpieczenia notariuszy . Przymusowa 
przynależność do okręgowych izb na szczeblu sądów apelacyjnych miała obejmować nota
riuszy oraz kandydatów notarialnych, którzy mogli brać udział w posiedzeniach tylko po
przez swych delegatów (art. 1, 3 projektu ustawy o izbach notarialnych). Do zadań izb 
zaliczone zostały: obrona godności i honoru notariatu, popieranie i obrona interesów nota
riuszy oraz inne, przekazane przez ustawy sprawy (art. 2 projektu ustawy o izbach notarial
nych). Izby miały spełniać funkcje opiniodawcze, pośredniczyć w sporach zawodowych 
oraz ze stronami, ustalać sporne stawki opłat, sprawować sądownictwo honorowe za po
średnictwem wybranych sędziów, określać składki członkowskie, przystępować do ubez
pieczenia zbiorowego, wybierać rady oraz organy wykonawcze samorządu (art. 3 projektu 
ustawy o izbach notarialnych). Zakres ich kompetencji był rezultatem specyficznego okre
ślenia charakteru rad notarialnych, pozbawionych jakichkolwiek funkcji samorządowych.

Organami wykonawczymi samorządu notarialnego miały się stać wydziały izb okręgo
wych oraz Naczelny Wydział Izby Notarialnej (art. 6-10 projektu ustawy o izbach). Wy
działy miały wykonywać zadania ogólnie powierzone izbom. Naczelny Wydział, z siedzibą 
w Warszawie, o uprawnieniach opiniodawczych, miał być wyłącznie uprawniony do zabie
rania głosu i wyrażania opinii w imieniu całego notariatu oraz pośredniczyć w stosunkach 
z władzami państwa (art. 8 projektu ustawy o izbach notarialnych). Izby mogłyby także - 
dla potrzeb ujednostajnienia praktyki notarialnej - odstąpić niektóre ze swych kompetencji 
Naczelnej Radzie (art. 8 ust.3).

W.L. Jaworski dokonał zatem - dla usunięcia dotychczasowych wad - specyficznej 
modyfikacji znanych z ustawy austriackiej z 1871 roku i rozbudowanych w projekcie mało
polskich izb zasad organizacji samorządu. Oba jego projekty, choć w znacznej części opie
rały się na zasadach opracowanych przez notariuszy małopolskich, wprowadzały istotne 
nowości, wynikające z próby oddzielenia zróżnicowanych problemów dotyczących notariu
sza - urzędnika od notariusza - członka zawodu.

Rozprawa Jaworskiego spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem środowiska notarialne
go, które wreszcie zyskało dla swych planów orędownika o niekwestionowanym autorytecie

Op.cit., s. 247.
126 Konieczność usunięcia z ustawy notarialnej wszystkiego, co dotyczyło notariatu jako korporacji 

(stanu) zawodowej, doprowadziła do odebrania radom w projekcie uprawnień w zakresie mediacji przy 
sporach, ustalania należności, inicjatywy ustawodawczej i uprawnień opiniodawczych, zarządzania 
majątkiem samorządu i ściągania składek, składania sprawozdań, op.cit.

127 Op.cit., s. 248.
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128naukowym . Warto jednak zauważyć, iż jego poglądy na kwestie szczegółowe nie zawsze 
były właściwie rozumiane . J. Glass, nazwał ją dziełem ściśle teoretyczno-abstrakcyjnym, 
całkowicie od życia oderwanym . Podstawowy zarzut dotyczył, nie do końca zrozumianej 
przez odbiorców, potrzeby stworzenia równolegle działających ciał kolegialnych: rad, kon
trolujących działalność notariuszy, sprawujących nad nimi nadzór i sądownictwo dyscypli
narne, oraz izb, o zakresie działania ograniczonym do spraw korporacyjnych

3. PRACE KOMISJI KODYFIKACYJNEJ NAD PRAWEM 
O NOTARIACIE

3.1. Przebieg prac Komisji Kodyfikacyjnej

W 1922 roku Komisja Kodyfikacyjna po raz pierwszy zajęła się sprawą przyszłej usta
wy notarialnej, powierzając organizację prac przygotowawczych J. Glassowi oraz 
L. Cichowiczowi . Powołano wówczas do życia podkomisję ustawy notarialnej pod prze
wodnictwem sędziego Sądu Najwyższego J. Glassa, z udziałem członków: prof. 
W.L. Jaworskiego oraz prezesa Izby Adwokackiej J. Trammera J . Podkomisja powstała 
w ramach utworzonej już w listopadzie 1919 roku Sekcji Postępowania Cywilnego Komisji 
Kodyfikacyjnej . Na uwagę w pierwszych pracach nad zasadami ustawy notarialnej za
sługuje udział W.L. Jaworskiego, już wcześniej współpracującego z notariuszami małopol
skimi, zajmującego się w swych publikacjach sprawami notariatu i gorąco popierającego 
jego reformę . Podkomisja przesłała do małopolskich izb notarialnych oraz Zrzeszenia 
Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych kwestionariusz pytań w sprawie zasad przyszłej usta
wy notarialnej. Opracowany został z inicjatywy krakowskiej! Izby Notarialnej, po porozu
mieniu z prezydentem Komisji Kodyfikacyjnej K. Fierichem J . Zawierał on dwie odrębne

128 Na aktualność poglądów W.L. Jaworskiego w kontekście dokumentów istniejącej od 1948 r. 
Międzynarodowej Unii Notariatu Łacińskiego zwrócił ostatnio uwagę A. Oleszko, Ustrój polskiego 
notariatu, s. 130.

Krytycznie wypowiedział się m.in. S. Breyer, Kilka uwag o organizacji notariatu wedle projektów 
prof. dr. Wład. L. Jaworskiego, PN, 1930, nr 1, s. 1-13, J. Dębicki; Uwagi nad reformą notariatu, PN, 
19305 nr 2, s. 160-184.

J. Glass, Notariatszeitung..., s. 11.
J. Glass, Niektóre zagadnienia..., s. 52.

132 Sprawozdanie z działalności Komisji Kodyfikacyjnej RP za czas od dnia 1 stycznia 1922 r. do dnia 
1 września 1922 r., Komisja Kodyfikacyjna RP, Dział ogólny, 1.1, z. 5, Warszawa 1922, s. 148.

133 Red., Prace Komisji Kodyfikacyjnej Rz. P. nad nową ustawą notarialną, PN, 1923, nr 3-4, s. 90- 
91; W. Natanson, W przededniu przemiany ku prawu notarialnemu, PN, 1933, nr 3, s. 7.

134 Jej prezesem był początkowo prezydent Komisji F.X. Fierich, wiceprezesem J. Litauer, sekretarzem
S. Sławski, a od 1921 r. J. Trammer; po śmierci Fiericha sekcją kierował J. Litauer, wiceprezesem został
K. Stefko, L. Górnicki, op.cit., s. 110-111.

135 W.L. Jaworski był od chwili utworzenia w 1919 r. prezesem sekcji prawa cywilnego Komisji 
Kodyfikacyjnej, L. Górnicki, op.cit., s. 105.

36 Sprawozdanie z działalności Komisji Kodyfikacyjnej RP od 1 stycznia 1926 r. do 31 grudnia 
1926 r., Komisja Kodyfikacyjna RP, Dział ogólny, 1.1, z. 9, Warszawa 1927, s. 245; Notariat na 
przełomie. Rozmowa z rejentem dr Stanisławem Steinem, Prezesem Krakowskiej Izby Notarialnej, 
Not.-Hip., 1931, nr 5, s. 67-68.
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części: (I) poświęconą ustrojowi notariatu oraz (II) zakresowi działalności notariuszy . Co 
do większości zawartych w kwestionariuszu pytań, dotyczących podstawowych zasad, nota
riusze wypowiedzieli się i zajęli stanowisko już podczas zjazdu w Krakowie w 1922 roku. 
Jak wyżej wspomniano, kwestionariusz zasad stał się przedmiotem szczegółowego opraco
wania podczas zjazdu warszawskiego w 1923 roku. Uchwały podjęte w odpowiedzi na 
zawarte w nim pytania stanowią ważny dokument, wyrażający opinie i dążenia notariuszy 
z całego kraju, licznie biorących udział w zjeździe. Kolejny, tym razem niewielki rozmia
rami kwestionariusz pytań rozesłany został do izb oraz Zrzeszenia w 1927 roku, gdy zasta
nawiano się w Komisji Kodyfikacyjnej nad zagadnieniami stosunku notariatu do adwokatu
ry oraz dopuszczalnością łączenia lub oddzielenia obu zawodów

W kolejnych latach prace Komisji Kodyfikacyjnej nad projektem ustawy notarialnej zo
stały chwilowo wstrzymane, formalnie do czasu ostatecznego opracowania przez środowi
sko notariuszy odpowiedzi na kwestionariusz pytań, w rzeczywistości z powodu innych, 
pilniejszych projektów . Sekcja postępowania cywilnego koncentrowała swe prace nad 
projektem procedury cywilnej, zajmując się ustawą notarialną w dalszej kolejności 
Wywołało to niepokój m.in. krakowskiej Izby Notarialnej, która wysłała do prezydenta 
Komisji, F.K. Fiericha, delegację z udziałem prezesa T. Starzewskiego oraz S. Góry 
i S. Steina, dla uzyskania informacji o kalendarzu prac nad projektem ustawy notarialnej 
Z uzyskanej odpowiedzi widoczna była chęć odsunięcia opracowania ustawy do czasu 
ukończenia prac nad kodeksem cywilnym, postępowaniem niespornym oraz ustawą hipo
teczną . F.K. Fierich widział jednak możliwość przeprowadzenia w najbliższych miesią
cach przynajmniej dyskusji ogólnej nad zasadami przyszłej ustawy i doradził notariuszom 
krakowskim, by przedłożyli Komisji Kodyfikacyjnej projekt szczegółowego kwestionariu
sza obejmującego pytania i uzasadnione odpowiedzi, dotyczące zasad ogólnych organizacji

137 Część I: ustrój notariatu obejmowała pytania: 1. Czy notariusz jest urzędnikiem państwowym; 2. 
Czy notariusz korzysta z przywileju nieodwołalności; 3. Czy dopuszczalne jest przekazanie kancelarii 
notarialnej na rzecz osoby trzeciej; 4. Czy wyższe wykształcenie stanowi warunek nieodzowny dla 
sprawowania urzędu notariusza; 5. Jakie są warunki aplikacji na urząd notariusza (kandydaci notarialni);
6. Egzamin na notariusza w stosunku do egzaminu adwokackiego i sędziowskiego; 7. Zasada numerus 
clausus lub ilość kancelarii zależna od uznania ministra sprawiedliwości; 8. Zastępstwo notariusza; 
9. Kaucje notarialne i odpowiedzialność; 10. Samorząd notarialny; kolegia i izby notarialne. Jak daleko 
sięga władza dyscyplinarna izb notarialnych. Zakres nadzoru ministra sprawiedliwości; część II - zakres 
czynności notariatu - dotyczyła kwestii: 11. Czy zakres działalności notariuszy powinien być ściśle 
odgraniczony od zakresu działalności sądów (monopol czynności dobrej woli) i adwokatury (wyłączenie 
działalności notariusza przed sądem); 12. Zakres czynności dobrej woli; 13. Stosunek notariatu do urzędu 
hipotecznego; 14. Działalność notariuszy w zakresie przewodu spadkowego; 15. Pobieranie przez 
notariuszy opłat stemplowych, należnych od czynności dobrej woli. Odpowiedzialność ciążąca z tego 
tytułu na notariuszach, Prace Komisji..., s. 90-91.

Pismo Komisji Kodyfikacyjnej do małopolskich izb notarialnych z dnia 8 lutego 1927 r., 1. 148/27, 
AP II, sygn. R. Not. 29; jednocześnie J. Glass zapowiedział ponowne zwrócenie się w przyszłości 
z bardziej szczegółowym kwestionariuszem wszystkich zasad ustawy, ibidem.

Sprawozdanie Komisji Kodyfikacyjnej RP za czas od 1 stycznia 1925 r. do 31 grudnia 1925 r., 
Korrusja Kodyfikacyjna RP, Dział ogólny, 1.1, z. 8, Warszawa 1926, s. 218.

Choć podkreślano, że projekt ustawy notarialnej stanowi wciąż przedmiot prac, Sprawozdanie 
Prezydenta Komisji Kodyfikacyjnej RP wygłoszone na posiedzeniu połączonych Komisji Prawniczych 
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej w dniu 21 marca 1927 r., Komisja Kodyfikacyjna RP, Dział ogólny, 1.1, 
z. 10, s. 273; Sprawozdanie Sekretarza Generalnego prof. E.S. Rappaporta z dziesięcioletniej działalności 
Komisji Kodyfikacyjnej RP (1919-1929), Komisja Kodyfikacyjna RP, Dział ogólny, 1.1, z. 12, s. 385.

O nową ustawę notarialną, PN, 1926, nr 6, s. 265.
142 Ibidem.
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143notariatu . Zalecenie to zostało jeszcze w 1926 roku wykonane, gdy powstał omówiony 
wyżej tzw. kwestionariusz małopolskich izb.

Dalsze prace Komisji Kodyfikacyjnej nabrały tempa dopiero od 1928 roku. Działającą 
nadal w ramach sekcji podkomisją przygotowawczą ustawy notarialnej kierował od 1929 
roku Z. Rymowicz , zaś przygotowanie referatu projektu powierzono J. Glassowi oraz, 
jako koreferentowi, W. Miszewskiemu . W następnym, 1930 roku, w podkomisji znajdo
wali się również J. Skąpski oraz W. Prądzyński, a także B. Stelmachowski jako jego zastęp
ca . W tym samym składzie pracowano nad projektem w 1931 roku, zaś w 1932 roku rolę 
koreferenta powierzono J. Skąpskiemu, a J. Sławski wszedł do podkomisji jako drugi za
stępca W. Prądzyńskiego . W tym czasie Komisja Kodyfikacyjna podkreślała zaawanso
wanie prac nad projektem ustawy notarialnej, prowadzonych równolegle do projektu postę
powania niespornego . Już w listopadzie 1928 roku, J. Glass opracował, wykorzystując 
kwestionariusz, główne zasady przyszłego projektu ustawy notarialnej, przesłane następnie 
Ministerstwu Sprawiedliwości oraz środowiskom notariuszy dla konsultacji143 * * * * * 149 150.

143 Op.cit., s. 266.
L. Górnicki, Prawo cywilne..., s. 111.
Sprawozdanie Sekretarza Generalnego prof. E S. Rappaporta..., s. 406.
Sprawozdanie z działalności Komisji Kodyfikacyjnej RP, Komisja Kodyfikacyjna RP, Dział ogólny, 

1.1, z. 13, s. 40.
Sprawozdanie uzupełniające z działalności bieżącej Komisji Kodyfikacyjnej RP (1 czerwca 1931 r. 

- 1 czerwca 1932 r.), Komisja Kodyfikacyjna RP, 1.1, z. 15, Warszawa 1932, s. 17.
Ibidem-, S. Peszyński, Z prac Komisji Kodyfikacyjnej: ordynacja adwokacka, ordynacja notarialna, 

post^owanie niesporne, „Palestra”, 1930, nr 10-11, s. 502-503.
Projekt ustawy notarialnej opracowany przez referenta, członka Komisji Kodyfikacyjnej, Jakuba 

Glassa, na podstawie wytycznych uchwalonych przez podkomisję przygotowawczą, Sekcja Postępowania 
Cywilnego, 1.1, z. 7, Warszawa 1930 (dalej: projekt J. Glassa), s. 5; W.L. Jaworski, op.cit.., s. 51.

150 Tekst zasad Komisji Kodyfikacyjnej W.L. Jaworski, op.cit., s. 61 i n.,

Notariusz określony został w nich jako mąż zaufania publicznego, urzędujący na zasa
dzie nominacji państwowej przez ministra sprawiedliwości spośród 3 kandydatów zgłoszo
nych przez właściwą miejscowo radę notarialną (zasada 1,17) . Liczba notariuszy miała
być ograniczona (numerus clausus, zasada 2), a urząd notariusza nieodwołalny (zasada 4). 
Poza jedną kancelarią w miejscu swego urzędowania notariusz nie mógł mieć innego stałe
go lokalu do załatwiania czynności urzędowych (zasada 3). Zasady nie określały zasięgu 
terytorialnego działania notariusza, stanowiły jednak, iż sporządzona poza okręgiem czyn
ność nie miałaby mocy dokumentu urzędowego (zasada 3). Notariusz miałby sprawować 
swój urząd jako główny i nie mógłby go łączyć z żadnym innym zawodem głównym, 
zwłaszcza z adwokaturą (zasada 5). Warunkiem koniecznym do uzyskania nominacji miało 
być wyższe wykształcenie prawnicze oraz kilkuletnia praktyka zawodowa w charakterze 
aplikanta notarialnego (zasada 6). Egzamin notarialny miał być identyczny z sędziowskim 
i adwokackim, zaś kaucje notarialne miały ulec zniesieniu (zasada 7, 8). Przekazywanie 
kancelarii na rzecz osób trzecich oraz ich wzajemna wymiana między notariuszami były 
niedopuszczalne (zasada 9). Czynności sporządzane przez notariusza miały mieć moc do
kumentów urzędowych (zasada 24), a akty notarialne podlegać przymusowemu wykonaniu 
(zasada 26). Do zakresu działania miało należeć sporządzanie aktów dobrej woli i wszel
kich czynności, które według prawa powinny być zawierane notarialnie albo których strony 
chciały nadać im formę aktu notarialnego, sporządzanie kopii i poświadczeń, wezwań od 
stron, dokonywanie zaofiarowania pieniędzy, przyjmowanie dokumentów na przechowanie, 
sporządzanie protestów weksli, dokonywanie czynności w postępowaniu niespornym, 



242

obejmujących m.in. postępowanie spadkowe, spisy inwentarza (zasada 23). Czynności 
dotyczące przejścia prawa własności do nieruchomości lub innych praw rzeczowych spo
rządzane miały być pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego (zasada 25). Sa
morząd notarialny, wyposażony w prawo nadzoru oraz udział w sądownictwie dyscyplinar
nym, miał się składać na szczeblu lokalnym z izb oraz rad notarialnych, zaś na centralnym 
z Naczelnej Rady Notarialnej w Warszawie (zasada 18, 19). W sądach dyscyplinarnych 
I instancji mieli orzekać delegaci miejscowej rady notarialnej oraz sędziowie sądu apela
cyjnego, zaś w II instancji delegaci Naczelnej Rady Notarialnej oraz sędziowie Sądu Naj
wyższego (zasada 19). Nadzór nad notariatem miał przysługiwać także ministrowi sprawie
dliwości, sprawującemu go osobiście lub za pośrednictwem delegowanych sędziów sądu 
apelacyjnego lub okręgowego.

Wśród opinii przesłanych w odpowiedzi na zasady, uwagę zwracają szczególnie te po
wstałe w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jego reakcja stanowiła pierwszy wyłom w dotych
czasowej jednolitej opinii na temat przyszłej organizacji notariatu . Ministerstwo uznało, 
że notariusz, jako organ wykonujący w imieniu państwa część jego uprawnień, powinien 
być urzędnikiem państwowym . Takie ujęcie w niczym nie przeszkadzałoby wynagradza
niu go za wykonywane czynności przez strony, pobieranie stałej pensji nie stanowiło bo
wiem - zdaniem ministerstwa - elementu decydującego dla pojęcia urzędnika . Miano
wanie powinno się odbywać na zasadach znanych z ziem dawnego zaboru rosyjskiego, 
jednak po rozpisaniu konkursu analogicznego jak w wypadku sędziów . Zagadnienie 
zakazu wykonywania innego zawodu proponowano rozwiązać na wzór prawa o ustroju 
sądów powszechnych . Kwalifikacje wymagane do pełnienia urzędu notariusza miały być 
określone ^ak sędziowskie lub adwokackie, a zatem zgodnie z wzorcami dawnego zaboru 
pruskiego . Zanegowano potrzebę wprowadzenia osobnej aplikacji notarialnej, jako obcej 
tradycjom wykształconym na większości terytorium państwa - w dawnym zaborze rosyj
skim i pruskim, a także prowadzącej do negatywnych skutków widocznych na przykładzie 
Małopolski, w postaci istnienia licznej grupy kandydatów. Nie zaakceptowano również 
koncepcji zrównania egzaminów prawniczych, wobec dostrzeganej przez ministerstwo 
jednostronności praktyki notarialnej .

Ministerstwo Sprawiedliwości wypowiedziało się zdecydowanie przeciwko powołaniu 
samorządu notarialnego, widząc możliwość jego istnienia tylko w wypadku wolnych zawo- * * * * * * *

151 Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości cyt. za W.L. Jaworski, op.cit, s. 51 i n.
(...) W społeczeństwie zorganizowanym pełnienie władzy przysługuje Państwu, które władzę tę 

wykonywa przez swoje organy pozostające w stosunku publiczno-prawnym do Państwa. Takim również 
organem jest notariusz, gdyż wykonywa on czynności, które w zasadzie należą do niespornych czynności 
sądowych (...), op.cit., s. 62.

15 Op.cit., s. 61-62.
154 Op.cit., s. 86.
155 Art. 124 prawa o ustroju sądów powszechnych zakazywał sędziom zajmowania jakiegokolwiek 

urzędu państwowego z wyjątkiem profesora, docenta i lektora w szkołach akademickich, o ile ich pełnienie 
nie przeszkadzało w wykonywaniu funkcji sędziowskich; sędziowie nie mogli także oddawać się żadnym 
zajęciom ubocznym, które przeszkadzałyby w pełnieniu ich obowiązków bądź mogłyby zachwiać 
zaufaniem do ich bezstronności lub uchybiać ich godności; zgodnie z art. 125 o każdym dodatkowym 
zajęciu sędzia powinien zawiadomić prezesa właściwego sądu, a ten ministra sprawiedliwości, który mógł 
odmówić zgody na to zajęcie.

156 W.L. Jaworski, op.cit, s. 85.
157 Op.cit., s. 86.
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158dów i poza organizacją władz administracji państwowej . Jako urzędnik państwowy nota
riusz powinien być poddany nadzorowi ze strony ministra sprawiedliwości oraz właściwych 
sądów, zaś co do zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej winien zostać zrównany z sę
dziami sądów grodzkich i okręgowych158 159 * * * 163 164 165 *.

158 Skoro notariusz jest urzędnikiem, przymusowe zrzeszenia notariuszy o charakterze 
publicznoprawnym z tern pojęciem notariusza jako urzędnika, nie da się pogodzić, cyt. za W.L. Jaworski, 
op.cit., s. 98-99; z poglądem ministerstwa polemizował m.in. S. Grzybowski, Przed polską ustawą 
notarialną, PN, 1929, nr 1-2, s. 274-275.

159 Zgodnie z art. 137 prawa o ustroju sądów powszechnych w I instancji orzekać miał w ich sprawach 
sąd dyscyplinarny okręgu apelacyjnego w składzie 3 sędziów sądu apelacyjnego, zaś w II instancji wyższy 
sąd dyscyplinarny w składzie 3 sędziów Sądu Najwyższego.

°° (...) Okoliczność, że kwestia ta jest objętą ustawą notarialną rosyjską i austriacką nie przemawia 
za pójściem wzorem tych ustawodawstw, zwłaszcza w czasie równoczesnej pracy Komisji Kodyfikacyjnej 
nad prawem obligatoryjnym, cyt. za W. Jaworski, op.cit., s. 62.

61 Op.cit., s. 63.
142 Projekt J. Giassa, op.cit.; por. także J. Glass, Niektóre zagadnienia..., s. 58.
163 Wystąpienie opublikowane zostało drukiem jako Niektóre zagadnienia przyszłej polskiej ustawy 

notarialnej w „Palestrze”, 1930, nr 1, s. 1-13, a po uzupełnieniu o uwagi o kongresie notarialnym 
w Niemczech w „Przeglądzie Notarialnym”, 1930, nr 1, s. 48-64.

164 Projekt J. Giassa, s. 5.
165 Dział I: Organizacja notariatu (art. 1-57); dział II: Czynności notarialne (art. 58-116); dział III:

Księgi prowadzone przez notariusza (117-123); dział IV: Opłaty (art. 124); Przepisy przechodnie 
(art. 125-135).

Ministerstwo sprzeciwiło się wprowadzaniu do przyszłej ustawy przepisów o formal
nych warunkach ważności jakichkolwiek umów, uznając, że ustawa notarialna powinna się 
ograniczać wyłącznie do kwestii ustroju notariatu, formalnych warunków aktu notarialnego 
i innych czynności . Zakwestionowano także potrzebę nadania aktom wykonalności, poza 
zobowiązaniami niebudzącymi wątpliwości, których przedmiotem było świadczenie pie
niężne lub innych rzeczy zamiennych .

Wyrażone opinie, diametralnie różne od poglądów środowiska notarialnego, opowiadały 
się wyraźnie za przyjęciem wzorów organizacyjnych znanych z ustawodawstwa obowiązu
jącego na ziemiach dawnego Królestwa Polskiego, ostrej krytyce poddawały także zasady 
austriackiej ustawy notarialnej.

3.2. Projekt J. Giassa

Na podstawie otrzymanych uwag, referent Komisji Kodyfikacyjnej, J. Glass opracował 
projekt ustawy, pod hasłem przewodnim wolny notariat w wolnej Polsce, opublikowany 
drukiem pod koniec 1930 roku . Jego ogólne uzasadnienie przedstawione zostało pu
blicznie po raz pierwszy w dniu 2 października 1929 roku na plenarnym posiedzeniu 
II Zjazdu Prawników Polskich w Warszawie . Projekt rozważany był następnie na posie
dzeniach podkomisji przygotowawczej w dniach 21 i 22 marca oraz 27 i 28 października 
1930 roku . Wprowadzono wówczas do niego pewne zmiany, stosownie do uchwał pod
komisji.

Wewnętrznie projekt podzielony został na 4 działy, dzielące się na rozdziały, a te ostat
nie na oddziały. Osobno wyodrębnione zostały przepisy przechodnie . Dział I poświęco
ny organizacji notariatu obejmował rozdziały: 1. O notariuszach, 2. O izbach i radach nota
rialnych, 3. Nadzór nad notariuszami, 4. Sądownictwo dyscyplinarne. Rozdział 2 podzielo
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ny był na oddziały: I. Izby notarialne, II. Rady notarialne, a pierwotnie także III. Naczelna 
Rada Notarialna1 6.

Projekt J. Glassa, s. 4.
J. Glass, Niektóre zagadnienia..., s. 51, 54.

168 Art.l projektu J. Glassa, s. 9.
J. Glass, op.cit., s. 54.
Art. 12 projektu J. Glassa, s. 11; J. Glass, Niektóre zagadnienia..., s. 56-57.

171 J. Glass, op.cit., s. 57.
172 ‘Początkowo J. Glass przewidywał wprowadzenie trzyletniej aplikacji notarialnej, rozpoczynającej 

się od rocznej praktyki w kancelarii adwokackiej oraz dwuletniej w kancelarii notarialnej; w ten sposób 
czas jej trwania zrównany zostałby z przewidywanym w projekcie ordynacji adwokackiej, opracowanym 
przez Komisję Kodyfikacyjną, J. Glass, Niektóre..., s. 55.

J. Glass zakładał oparcie jednolitej organizacji notariatu polskiego na wzorach francu
skich ustawy z 1803 roku, przystosowanych do polskich trądy ej H wymogów współczesno
ści, częściowo także na wzorach włoskich ustawy z 1913 roku . Notariusz zdefiniowany 
został w projekcie jako urzędnik publiczny, pełniący obowiązki powierzone mu przez usta
wę . Z dokładnym określeniem użytego pojęcia autor projektu miał pewne problemy: 
uważał, że przede wszystkim notariusz nie jest urzędnikiem państwowym, ale, zgodnie 
z określeniami ustaw francuskiej i włoskiej, funkcjonariuszem publicznym 0 . W okresie 
przejściowym, aż do ujednolicenia w skali kraju przepisów o księgach wieczystych miał 
jednak zostać utrzymany dotychczasowy podział notariuszy w dawnym zaborze rosyjskim 
na: urzędujących przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego, posiadających kancelarie 
w gmachu wydziału hipotecznego i dokonujących czynności w księgach hipotecznych tego 
wydziału oraz urzędujących przy wydziale hipotecznym sądu grodzkiego i korzystających 
z prawa sporządzania czynności w księgach hipotecznych tego wydziału (art. 134).

Liczba stanowisk notarialnych miała być ograniczona i ustalona dekretem prezydenta 
Rzeczypospolitej, kolejne zmiany mógł wprowadzać w tym zakresie, w drodze rozporzą
dzenia wydanego po uzyskaniu opinii właściwej rady notarialnej, minister sprawiedliwości 
(art. 2). Odmiennie od wzorów francuskich i włoskich, uznanych w tym wypadku za zbędną 
formalistykę, notariuszy miał mianować minister sprawiedliwości, a nie głowa państwa 
Wpływ na obsadę stanowisk miały uzyskać organy samorządu notarialnego: minister mógł 
mianować tylko kandydata, który złożył podanie do właściwej rady i został zaopiniowany 
pozytywnie przez radę oraz ewentualnie prezesów sądu okręgowego oraz apelacyjnego 
(art. 11, 12). Notariusze, mianowani dożywotnio, mieli korzystać z przywileju nieodwołal
ności i nie mogli bez swej zgody zostać przeniesieni na inne miejsca służbowe (art. 3). 
Zgodnie z postulatami środowisk notarialnych, w projekcie zrezygnowano z obowiązku 
składania kaucji, uznanej za niedającą gwarancji odpowiedzialności notariusza i zaspokoje
nia roszczeń poszkodowanej jego czynnością strony .

Mianowana mogła być jedynie osoba posiadająca obywatelstwo polskie i korzystająca 
z pełni praw cywilnych i obywatelskich, o nieskazitelnym charakterze, ukończonym 25. 
roku życia, znająca język polski w mowie i piśmie, a w wypadku okręgów mieszanych 
znająca w mowie i piśmie także drugi, dopuszczany do używania na danym terenie język 
(art. 10 pkt. a-d). Wymagano ukończenia studiów prawniczych, zakończonych przewidzia
nymi w Polsce egzaminami, odbycia aplikacji sądowej i zdania egzaminu sędziowskiego 
oraz odbycia dwuletniej aplikacji notarialnej i złożenia egzaminu notarialnego oraz wpisu 
na listę substytutów notarialnych (art. 10 pkt. e-h)1 . Aplikację w kancelarii notarialnej 
rozpocząć mogła osoba, która, spełniając ogólne wymogi (por. wyżej art. 10 pkt. a-d), * 168 * * 171 172 
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ukończyła wyższe prawnicze studia uniwersyteckie, odbyła aplikację sądową i złożyła eg
zamin sędziowski (art. 27). Listy aplikantów notarialnych miały prowadzić właściwe rady 
notarialne, kontrolujące przebieg aplikacji. Aplikacji notarialnej nie można było łączyć 
z inną ani przerywać na czas dłuższy niż 6 miesięcy (art. 29). Po dwóch latach aplikant 
mógł przystąpić do egzaminu notarialnego (na tzw. substytuta notarialnego, art. 30). Sub
stytut notarialny, oczekując na nominację, nie miał obowj|zku pracy w kancelarii i mógł 
odejść do innego zawodu bez utraty nabytych uprawnień . J. Glass pragnął doprowadzić 
do stworzenia osobnej grupy zawodowej - substytutów notarialnych - którzy byliby jedy
nymi potencjalnymi zastępcami notariuszy podczas ich nieobecności i pełniliby w kancelarii 
najważniejsze funkcje pod kierunkiem notariusza

W okresie przejściowym 5 lat od wejścia proponowanych przepisów w życie, minister 
sprawiedliwości mógłby mianować także osoby, które nie odbyły jeszcze dwuletniej aplika
cji notarialnej i nie zostały wpisane na listę substytutów notarialnych, jednak wyłącznie 
w sytuacji gdy o stanowisko nie ubiegałyby się osoby spełniające wszystkie ustawowe wy
mogi (art. 131).

Przepisy projektu, poświęcone aplikantom, substytutom notarialnym, problemom za
stępstwa oraz delegacji do pełnienia obowiązków notariusza, wskazują na próbę rozwiąza
nia najpoważniejszych praktycznych bolączek notariatu małopolskiego i dawnej Kongre
sówki, wynikających z istnienia licznej grupy tzw. kandydatów notarialnych (Małopolska), 
faktycznego zakresu czynności pomocników notarialnych oraz polityki personalnej Mini
sterstwa Sprawiedliwości (województwa centralne i wschodnie).

Zastępstwo notariusza przewidziane było na wypadek jego nieobecności (m.in. urlopu) 
lub choroby. Zastępcę na czas do 3 dni notariusz mógł ustanawiać sam, na czas dłuższy 
czynić miał to prezes sądu okręgowego (art. 21, 22). Projekt zakładał także możliwość 
ustanowienia zastępczego pełnienia obowiązków notariusza przez substytuta w wypadku 
ciężkiej choroby notariusza, pozbawiającej go przytomności . Wyznaczać miała go wła
ściwa rada notarialna, zawiadamiając jednocześnie ministra sprawiedliwości.

W okresie przejściowym 5 lat od wejścia proponowanych przepisów w życie, na terenie 
dawnego zaboru rosyjskiego zastępcą notariusza mogła zostać ustanowiona także osoba, 
która w ciągu trzech lat przed ich wprowadzeniem sprawowała zastępczo obowiązki nota
riusza, o ile złożyła egzamin, potwierdzający umiejętność sporządzania aktów i znajomość 
odpowiednich przepisów prawa (art. 132). Przepis ten adresowany był do dotychczasowych 
pracowników kancelarii na tych terenach, w praktyce ustanawianych do tej pory zastęp
cami173 174 175 176.

173 Op.cit., s. 55-56.
174 Op.cit., s. 56.
175 rArt. 24 projektu J. Glassa, s. 13.
176 Por. rozdział V pkt 2.3.

Projekt przewidywał także możliwość czasowego delegowania do pełnienia obowiąz
ków, jednak tylko przez notariusza, mającego własną siedzibę urzędową w najbliższej odle
głości (art. 32). Treść przepisu stanowiła wyraźną próbę zapobieżenia w przyszłości prakty
ce znanej z terenów województw centralnych i wschodnich - delegowania do pełnienia 
obowiązków notariusza czynnych zawodowo sędziów.

Podobnie jak ustawa rosyjska z 1866 roku, projekt poświęcił nieco miejsca pracowni
kom kancelarii, nazywanych pomocnikami. I to rozwiązanie było wyraźnym nawiązaniem 
do istotnych problemów funkcjonowania kancelarii w dawnej dzielnicy rosyjskiej. Po pla
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nowanym okresie przejściowym, zastrzeżonym w interesie dotychczasowych pomocników 
w kancelariach dawnego Królestwa Polskiego, nowa grupa pracowników miałaby spełniać 
wyłącznie funkcje kancelaryjne i pomocnicze . Notariusze mogliby zatrudniać - obok 
aplikantów i substytutów - jedynie osoby nieskazitelnego charakteru, które ukończyły 16 
lat, a dalsze wymogi kwalifikacyjne i warunki pracy miała określić instrukcja ministra 
sprawiedliwości (art. 32). Projekt zobowiązywał notariuszy do kontrolowania moralności 
i sumiennego wykonywania obowiązków przez wszystkich pracowników kancelarii, którym 
zakazano zajmowania się handlem, przemysłem i pośrednictwem w interesach (art. 26).

Zgodnie z postulatami notariuszy, projekt zakładał istnienie samorządu zawodowego, 
jako istotnego elementu służącego podnoszeniu powagi i poziomu notariatu, wzorowanego 
na samorządzie adwokackim . Na tle jego organizacji doszło podczas obrad podkomisji 
przygotowawczej do sporów. Choć wszyscy jej członkowie opowiedzieli się za konieczno
ścią stworzenia samorządu korporacyjnego, to większość opowiedziała się - wbrew propo
zycji J. Glassa - za jego jednostopniowością . We wstępnej wersji projektu J. Glass 
przewidywał powołanie izb oraz rad na szczeblu okręgów sądów apelacyjnych oraz Na
czelnej Rady Notarialnej w Warszawie, co odpowiadało większości dotychczas zgłasza
nych, wyżej już omówionych propozycji środowiska. Dużą zbieżność proponowanych 
rozwiązań widać było zwłaszcza w porównaniu z projektem izb małopolskich. Konieczność 
powołania organu centralnego referent uzasadniał m.in. potrzebą istnienia samorządowego 
organu rozpoznającego odwołania od uchwał rad niższego szczebla. Istotnym argumentem 
było także reprezentowanie interesów ogółu, opiniowanie na polecenie Ministerstwa Spra
wiedliwości spraw o znaczeniu przekraczającym granice okręgu apelacyjnego^administro- 
wanie funduszem emerytalnym, którego stworzenie projekt także zakładał . Naczelna 
Rada Notarialna miała sprawować zwierzchni nadzór nad działalnością izb oraz rad, w celu 
ustalenia prawidłowej i jednolitej praktyki, nadzorować także aplikantów i substytutów, 
zwłaszcza pod kątem stworzenia jednolitych zasad aplikacji i egzaminu notarialnego, za
rządzać funduszem emerytalnym, rozstrzygać odwołania od decyzji i uchwał rad, uchwalać 
własny regulamin i zatwierdzać regulaminy izb oraz rad, opiniować projekty ustawodaw
cze . Podkomisja wprowadziła jednak do projektu poprawkę, ograniczającą proponowany 
samorząd do jednego szczebla: izb notarialnych oraz ich rad.

W skład izb mieli wchodzić notariusze i substytuci notarialni z okręgu sądu apelacyjne
go (art. 33). Uprawnienia izb zostały określone niezbyt szeroko. Miały wybierać członków 
rady notarialnej, a we wstępnej wersji projektu także po 2 członków Rady Naczelnej, 
uchwalać projekt własnego regulaminu, zatwierdzać sprawozdania oraz roczne zamknięcia 
rachunków rady, ustalać wysokość składek oraz tworzyć fundusze specjalne, uchwalać 
przystąpienie do przymusowego ubezpieczenia lub upoważniać rady do zawierania umów 
zbiorowych w tym zakresie oraz załatwiać wnioski złożone przez członków izby (art. 34).

Przedstawicielką izby miała być, w okręgu jej działania, wybrana przez nią na 3 lata ra
da notarialna (art. 34, 38). W skład każdej rady miało wchodzić 6 członków, a w Warsza
wie 9, co najmniej połowa z nich miała mieszkać w siedzibie rady. Co roku 1/3 członków 
miała ustępować, w pierwszych latach w drodze losowania, w następnych według starszeń-

J. Glass, op.cit., s. 56.
178 Op.cit., s. 57.
179 Projekt J. Glassa, s. 5-6.
180 Projekt J. Glassa, s. 6-7.

Oddział III, art. 42 a i 42 b w pierwotnej wersji, Projekt J. Glassa, s. 19-20. 
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stwa mandatów (art. 35). 1/3 członków mogła być wybrana spośród substytutów notarial
nych. Rady sprawować miały nadzór nad notariuszami i ich działalnością, wymierzając 
w razie potrzeby kary porządkowe, pośredniczyć w polubownym załatwianiu sporów mię
dzy notariuszami a klientami, a także między notariuszami a substytutami i aplikantami, 
ustalać w razie sporu wysokość wynagrodzenia zgodnie z obowiązującą taksą notarialną, 
organizować i kontrolować przebieg aplikacji notarialnej (art. 39 pkt. 1-4). Wyznaczać 
miały notariusza obowiązanego do bezpłatnego wykonania czynności na prośbę strony, 
której przysługiwało prawo ubogich, uchwalać projekt własnego regulaminu, zarządzać 
majątkiem izby, ściągać składki, wykonywać uchwały izby, zwoływać ogólne zebrania 
aplikantów i substytutów oraz opiniować projekty ustawodawcze, zwłaszcza w sprawach 
notariatu (art. 39 pkt. 5-10).

Nadzór nad kancelariami rady miały sprawować za pośrednictwem swych delegatów, 
przeprowadzających zwyczajne i nadzwyczajne rewizje (art. 43). Ich wyniki, ujęte w ogól
nym protokole sprawozdawczym, miały być przesyłane do informacji ministrowi sprawie
dliwości . Bezpośredni nadzór państwowy nad notariuszami J. Glass proponował powie
rzyć w I instancji prezesom sądów okręgowych, sprawującym go osobiście lub za pośred
nictwem wyznaczonego wiceprezesa lub sędziego sądu okręgowego, upoważnianych do 
dokonywania rewizji kancelarii (art. 45). Pierwszą instancją nadzorczą nad działalnością 
izb oraz rad notarialnych miał być prezes sądu apelacyjnego, rozpatrujący i zatwierdzający 
projekty ich regulaminów (art. 46). Osobiście lub za pośrednictwem wiceprezesa, bądź 
wyznaczonego sędziego sądu apelacyjnego, mógł kontrolować całą działalność samorządu
1 przeglądać akta. Drugą instancją nadzoru nad notariuszami oraz izbami i radami notarial
nymi miał stanowić minister sprawiedliwości, wykonujący przyznane mu uprawnienia 
w zakresie rewizji kancelarii lub działalności organów korporacji osobiście albo za pośred
nictwem urzędnika ministerstwa (art. 47). Minister mógł rozwiązać radę notarialną, która 
w sposób rażący naruszyła prawo lub przekroczyła przyznane jej kompetencje

Stronom miało przysługiwać prawo wnoszenia skarg na czynność notariusza albo od
mowę jej dokonania - podobnie jak w ustawie rosyjskiej z 1866 roku - tylko w terminie
2 tygodni od dnia jej dokonania lub odmowy. Skargi rozpoznawać miał sąd okręgowy miej
sca urzędowania notariusza, a w drugiej instancji sąd apelacyjny (art. 48,49).

Działania skutkujące odpowiedzialnością porządkową lub dyscyplinarną podzielone zo
stały na przewinienia służbowe oraz wykroczenia przeciwko etyce i godności urzędu 
(art. 52). Organom samorządu notarialnego zapewniono udział w sprawowaniu sądownic
twa dyscyplinarnego. Funkcje oskarżycielskie J. Glass proponował powierzyć prokuratorom 
sądów powszechnych, pierwotnie planował udział sędziów sądów państwowych tylko 
w składzie organów dyscyplinarnych wyższej instancji . Sądownictwo dyscyplinarne w I 
instancji powierzone miało być jednak sądom na szczeblu okręgu apelacyjnego, w składzie 
2 sędziów apelacyjnych oraz 1 notariusza wydelegowanego przez właściwą radę notarialną 
(art. 54 pkt a). W II instancji orzekać miał sąd dyscyplinarny wyższy, z udziałem 2 sędziów 
Sądu Najwyższego oraz 1 notariusza delegowanego przez radę notarialną warszawską 
W sprawach nieuregulowanych projektem do odpowiedzialności notariuszy miały być sto-

182 W pierwotnej wersji za pośrednictwem Naczelnej Rady Notarialnej, Projekt J. Glassa, s. 21.
183 W pierwotnej wersji projektu minister mógł rozwiązać także Radę Naczelną, op.cit., s. 22.
184 J. Glass, Niektóre..., s. 57.

W pierwotnej wersji projektu miała go delegować Naczelna Rada Notarialna, Projekt J. Glassa, 
s. 24.



248

sowane odpowiednio przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych o odpowiedzialności 
dyscyplinarnej sędziów.

J. Glass powtórzył na ogół dość wiernie podstawowe postulaty środowiska notarialnego 
co do zakresu działania oraz dokonywanych przez notariuszy czynności. Obszerny, drugi 
dział projektu został poświęcony czynnościom notarialnym . Akty o dokładnie oznaczo
nym czasie i przedmiocie świadczenia stanowić miał^b/tuł egzekucyjny, zaś klauzulę wy
konawczą umieszczać miał na wypisie sam notariusz . Projektowana zasada, oparta czę
ściowo na przepisach obowiązujących w dawnych zaborach austriackim i pruskim, stanowić 
miała w zamierzeniu autora uściśloną wersję francuskiego przepisu ustawy o przymusowym 
wykonaniu aktów notarialnych . J. Glass zamierzał zrezygnować ze ścisłego wyliczenia 
czynności notarialnych oraz zakresu działania notariuszy, uznając, że wystarczy określenie 
podstawowej ich funkcji: spisywania i poświadczania czynności dobrej woli . Mimo tej 
deklaracji, projekt zawierał szereg przepisów pozwalających na dokładniejsze zdefiniowa
nie kompetencji notariuszy, z zastrzeżeniem przymusowej formy aktu notarialnego dla 
czynności przejścia lub ograniczenia prawa własności nieruchomości (art. 69). Do czynno
ści notariuszy zaliczone zostały, obok spisywania aktów notarialnych, także przyjmowanie 
testamentów, wydawanie wypisów, odpisów, wyciągów i czynienie wzmianek, sporządzanie 
wpisów w księgach wieczystych, sporządzanie poświadczeń, doręczanie zawiadomienia 
o oświadczeniach, spisywanie protokołów i poświadczanie wydarzeń rzeczywistych, prote
stowanie weksli i czeków, zaofiarowanie pieniędzy i zaznaczenie, przyjmowanie doku
mentów na przechowanie oraz sporządzanie inwentarzy i przeprowadzanie licytacji 
(art. 66). Na wniosek stron notariusze mogliby także sporządzać dokumenty prywatne oraz 
podania do władz, urzędów i sądów (art. 67). Notariusze mieli pobierać także opłaty skar
bowe oraz komunalne od każdej dokonywanej czynności (art. 124) W okresie przejścio
wym notariusze dawnego zaboru austriackiego mieli wykonywać nadal na dotychczasowych 
zasadach czynności powierzone im w ramach tzw. komisariatu sądowego.

Projekt J. Glassa rozesłano do zaopiniowania sądom, istniejącym izbom i zrzeszeniom 
notarialnym i adwokackim, a także pojedynczym osobom. Opinie i uwagi do jego przepi
sów nadesłali Komisji Kodyfikacyjnej m.in.: Izby Notarialne w Krakowie, Lwowie i Prze
myślu, Izby Adwokackie w Przemyślu i Lwowie, Towarzystwo Prawnicze w Lublinie, 
Związek Adwokatów we Lwowie, Związek Pracowników Adwokackich i Notarialnych 
w Poznaniu, Zrzeszenie Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych w Warszawie oraz 
J. Trammer, L. Cichowicz, J. Hroboni

186 Obejmował rozdziały: postanowienia ogólne; akty notarialne; przyjmowanie testamentów; wyda
wanie wypisów, odpisów, wyciągów, czynienie wzmianek; wnioski w księgach wieczystych; sporządzanie 
oświadczeń; doręczanie zawiadomienia o oświadczeniach; spisywanie protokołów i poświadczanie 
pewnych wydarzeń rzeczywistych; protestowanie weksli i czeków; zaofiarowanie zapłaty i zaznaczenie; 
przyjmowanie dokumentów na przechowanie; spis inwentarza, licytacje; nieważność aktów i innych 
czynności notarialnych; przechowywanie akt i oddanie ich do archiwum, Projekt J. Glassa, s. 25-43.

187 J. Glass, Niektóre..., s. 58-59.
188 Op.cit., s. 59.

ibidem.
Projekt ustawy notarialnej uchwalony w pierwszym czytaniu przez podkomisją notarialną Komisji 

Kodyfikacyjnej, Komisja Kodyfikacyjna RP, Podkomisja Notarialna, Warszawa 1933, z. 1, (dalej: Projekt 
Podkomisji Notarialnej), s. 5; maszynopis memoriału Izby Notarialnej w Krakowie - pismo do Biura 
Głównego Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1931 r., 1. 942/31, AP II, 
sygn. R. Not. 29; izba krakowska przesłała odpis swej opinii wraz z egzemplarzem projektu izb 
małopolskich tr'.-że członkowi Komisji Kodyfikacyjnej J. Skąpskiemu, ibidem.
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Wśród opinii, które pojawiły się wkrótce po jego opublikowaniu drukiem, dominował 
ton krytyczny. Zarzucano m.in. zbyt wąskie określenie kompetencji samorządu pozbawio
nego istotniejszych uprawnień władczych, za szeroko określony nadzór, zwłaszcza ze stro
ny prezesów sądów okręgowych, do nielicznych zalet projektu zaliczano zdefiniowanie 
notariusza w sposób pośredni (między urzędnikiem państwowym a mężem zaufania pu
blicznego), a także zwięzłość i ramowość większości przepisów . W memoriale krakow
skiej Izby Notarialnej, opracowanym przez L. Sumer-Brasona na podstawie opinii specjal
nie powołanej komisji , zarzucono J. Glassowi nieuwzględnienie najważniejszych, ist
niejących już projektów (W.L. Jaworskiego oraz izb małopolskich), nieliczenie się z usta
wodawstwem obowiązującym na terenie b. zaborów austriackiego i pruskiego . Charakter 
stanowiska notariusza należało - zdaniem izby krakowskiej - zdefiniować wyraźnie i sta
nowczo, w razie uznania go za urzędnika państwowego lepsze byłoby przyjęcie definicji 
zaproponowanej przez W.L. Jaworskiego . Warto zaakcentować to stanowisko, stanowią
ce wyraźne odejście notariatu krakowskiego od początkowych stanowczych koncepcji, 
wyrażonych w projektach S. Góry oraz izb małopolskich. Równie krytycznie oceniono 
przepisy dotyczące samorządu . W opiniach notariuszy krakowskiego kolegium stanowiło 
to niewolnicze naśladowanie wzorów rosyjskiego ustawodawstwa, od których autor pro
jektu nie potrafił się wyzwolić, choć wyrażano także poglądy że projekt stanowił nieudolną 
i nieco chaotyczną przeróbkę propozycji W.L. Jaworskiego .

Memoriał krakowski powstał po szerokiej konsultacji i nadesłaniu opinii nie tylko przez 
członków komisji . Niezadowolenie tutejszego środowiska budziły zwłaszcza przepisy 
przekazujące uprawnienia nadzorcze prezesowi sądu okręgowego zamiast powierzenia ich 
w pierwszej instancji wyłącznie radom notarialnym . Kwestionowano niektóre z propo
nowanych w projekcie wymogów kwalifikacyjnych wobec osób ubiegających się o posady 
notarialne . Szereg szczegółowych uwag poświęcono także mniej istotnym z punktu wi-

St.St., Uwagi do projektu polskiej ustawy notarialnej, PN, 1931, nr 2, s. 197-202.
Komisja wybrana została na posiedzeniu Izby Notarialnej w Krakowie w dniu 9 maja 1931 r. 

w składzie: L. Summer-Brason, S. Góra, J. Grzybczyk, M. Rzepecki, M. Pniewski, okólnik Izby 
Notarialnej w Krakowie z dnia 17 maja 1931 r., I. 879/31, AP II, sygn. R. Nor. 29; analogiczną komisję 
powołała Izba Notarialna w Przemyślu w składzie A. Nitarski, J. Kurowski, T. Budzynowski, okólnik Izby 
Notarialnej w Przemyślu, 1. 524/31, ibidem.

Opinia krakowskiej Izby Notarialnej, Uwagi nad projektem polskiej ustawy notarialnej, PN, 1931, 
nr 3, s. 273-275.

S. Breyer uznawał definicję J. Glassa za mniejsze zło od określenia notariusza za urzędnika 
państwowego, nie zamykała bowiem drogi do szerokiego samorządu zawodowego, opinia Stefana Breyera 
do projektu Jakuba Glassa, maszynopis, 1. 1026/31, AP II, sygn. R. Not. 29.

Opinia krakowskiej Izby Notarialnej, s. 277, 285.
196 Uwagi L. Summer-Brasona nad projektem ustawy notarialnej, maszynopis, AP II, sygn. R. Not. 29; 

Opinia Michała Rzepeckiego o projekcie ustawy notarialnej p. Rejenta Glassa, maszynopis; opinia Jana 
Grzybczyka z dnia 8 czerwca 1931 r. w sprawie projektu ustawy notarialnej, maszynopis, 1. 1023/31, 
ibidem.

197 Uwagi nadesłali także m.in. notariusze S. Breyer, L. Mleczko, I. Kosiński, S. Stein, AP II, 
R. Not. 29.

Opinia S. Breyera, op.cit.. Uwagi L. Summer-Brasona nad projektem ustawy notarialnej, 
maszynopis, AP II, sygn. R. Not. 29.

M.in. zbyt niski cenzus wieku, wysokie wymagania fachowe jako odstraszające młodzież 
prawniczą, uwagi M. Rzepeckiego, op.cit.
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dzenia organizacji notariatu zagadnieniom . Zastrzeżenia budziła również terminolo
gia2 .

Także w opiniach Izb Notarialnych w Przemyślu i Lwowie widoczne było przywiązanie 
do koncepcji W.L. Jaworskiego, choć definicja notariusza zaproponowana przez J. Glassa 
nie budziła zastrzeżeń, a krytyka innych rozwiązań nie była na ogół zbyt ostra i przybrała 
formę konkretnych propozycji zmian przepisów . Koncepcję powrotu do określenia nota
riusza jako osoby zaufania publicznego, bez wprowadzającego w błąd określenia go jako 
urzędnika czy funkcjonariusza publicznego, zaproponował W. Natanson . Opinie i uwagi 
na temat projektu wyrażano także w licznych tekstach publikowanych w czasopismach 
prawniczych, w tym zwłaszcza w „Przeglądzie Notarialnym” oraz „Notariacie-Hipo- 
tece” . Relatywnie niewielkie zainteresowanie ze strony palestry tłumaczyć mogą proble
my związane z projektami ordynacji adwokackiej, powodujące koncentrowanie uwagi na 
tych zagadnieniach

Zasady proponowane przez J. Glassa nie zyskały uznania zwłaszcza pracowników kan
celarii notarialnych na terenie byłej Kongresówki, domagających się już wcześniej zagwa
rantowania im - mimo braku wykształcenia prawniczego - dotychczasowych uprawnień do 
zastępowania notariuszy . Proponowano zmianę projektu w kierunku umożliwienia mia
nowania w okresie przejściowym także osób spełniających wymogi, wynikające z obowią
zującej tu dotychczas rosyjskiej ustawy notarialnej . Sugerowano zwolnienie z obowiązku 
odbycia aplikacji notarialnej (lub jej skrócenie) osób odpowiednio długo pracujących 
w kancelariach notarialnych lub hipotecznych20 .

Z projektu niezadowoleni byli także tzw. kandydaci notarialni z terenu Małopolski, 
zwłaszcza, że z opublikowanego drukiem projektu J. Glassa zniknął poświęcony im prze-

200 M.in. niezadowolenie wzbudził przepis dający Ministerstwu Sprawiedliwości prawo określania, 
jaki t^p maszyn do pisania mógłby być używany przez notariuszy, uwagi L. Summer-Brasona, op.cit.

Opinia M. Rzepeckiego, op.cit.', zastrzeżenia co do języka prawniczego używanego 
w poszczególnych częściach kraju nie były niczym nowym, różnice terminologiczne - poza różnicami 
prawnymi - były pozostałością czasów zaborczych, której nie dało się łatwo usunąć, por. m.in. 
W. Modrzewski, Błędy językowe, PN, 1925, nr 1-2, s. 99-107.

Opinia przemyskiej Izby notarialnej odnośnie projektu polskiej unifikacyjnej ustawy notarialnej, 
PN, 1931, nr 4, s. 415-425, Opinia lwowskiej Izby notarialnej o projekcie nowej ustawy notarialnej, PN, 
1932. nr l,s. 4-37

Red., Na marginesie istotnych zagadnień przyszłego ustroju notariatu polskiego, Not.-Hip., 1931, 
nr 7, s. 100, W.N., Punkt wyjścia - art. I, Not.-Hip., 1932, nr 2, s. 145-147.

04 M.in. Śląski, Uwagi do projektu Ustawy Notarialnej, GSW, 1931, nr 25, s. 343-347; Dr St.St., 
Uwagi do projektu polskiej ustawy notarialnej, PN, 1931, nr 2, s. 196-202; X. X., Uwagi nad artykułem 
129 a opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną projektu ustawy notarialnej, ibidem, s. 205-210; E.S., 
Rejent czy notariusz, Not.-Hip., 1931, nr 2, s. 6; W.N., O powołaniu notariusza. Kilka uwag na tle krytyki 
art. 58 i 59 projektu ustawy notarialnej, Not.-Hip., 1931, nr 3, s. 5-7; B. Śląski, Jeszcze o nazwę rejent, 
ibidem, s. 4; w kolejnych wydaniach pisma opublikowano cały projekt Glassa.

Uwagi o ustawie notarialnej poświęcano z reguły problemowi tzw. przymusu notarialnego, m.in. 
L. Geldwerth, Przymus notarialny w nowym projekcie ustawy notarialnej, „Głos Adwokatów”, nr 4, 
s. 106-113.

206 Uchwała Zjazdu Delegatów Związku Pracowników Notariatu i Hipoteki z 1929 r.; Stanowisko 
Zjazdu Delegatów Związku Pracowników Notariatu i Hipoteki, Not.-Hip., 1932, nr 26, s. 4.

Na marginesie istotnych zagadnień przyszłego ustroju notariatu polskiego, Not.-Hip., 1931, nr 7, 
s. 100.

208 Ibidem.
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209pis . Domagano się, by substytuci notarialni z tych ziem mogli uzyskać mianowanie na 
notariuszy nie tylko na terenie Małopolski - jak zaproponowano w projekcie - lecz także 
w całym państwie . Projektowi zarzucano konserwowanie dotychczasowej dzielnicowości 
przez przeniesienie istotnych zasad do przepisów przechodnich . Niezadowoleni byli 
także pracownicy kancelarii notarialnych i adwokackich z terenów dawnego zaboru pru
skiego, o których w projekcie zapomniano, choć - ^ak twierdzili - to oni właśnie wykony
wali znaczną część czynności swych pracodawców

3.3. Pierwsze czytanie projektu w Komisji Kodyfikacyjnej. Projekt 
Podkomisji Notarialnej

Wobec równoległej pracy nad szeregiem projektów sekcja postępowania cywilnego 
Komisji Kodyfikacyjnej mogła się zająć sprawą ustawy notarialnej dopiero po upływie roku 
od opublikowania projektu J. Glassa, w grudniu 1931 roku . Jego pierwsze czytanie Pod
komisja Notarialna przeprowadziła podczas 17 posiedzeń, kontynuowanych w 1932 ro
ku . Przedmiotem obrad stał się zarówno sam projekt, jak i nadesłane do niego na prośbę 
Komisji Kodyfikacyjnej opinie.

W dniach 11-13 grudnia 1931 roku, pod przewodnictwem przewodniczącego Podkomi
sji Notarialnej, Z. Rymowicza, z udziałem J. Glassa, W. Miszewskiego, W. Prądzyńskiego, 
J. Skąpskiego oraz - w roli protokolanta - S. Peszyńskiego odbyły się posiedzenia, 
w których doprowadzono pierwsze czytanie projektu do jego 39 artykułu209 210 211 * * * 215 * 217. Kolejna sesja 
odbyła się w dniach 10-14 stycznia 1932 roku^ omawiano na niej - obok zagadnień samo
rządu - przepisy postępowania notarialnego2 . W posiedzeniach wyjątkowo wzięli udział 
wówczas także S. Gołąb oraz W. Dbałowski . Podczas kolejnej sesji, odbytej wcześniej 
niż początkowo planowano, w dniach od 30 maja do 3 czerwca 1932 roku, pierwsze czyta
nie doprowadzone zostało do przepisów przechodnich (do art. 125)218. Te ostatnie oma-

209 J. Glass, Kandydaci notarialni w Malopolsce a przyszła polska ustawa notarialna, PN, 1931, nr 2, 
s. 103.

210 X.X., op.cit., s. 205-209, dr St. St., op.cit., s. 202.
211 Dr St.Br., Dookoła ustawy notarialnej, PN, 1932, nr 4, s. 437.

Jeszcze o zastępstwie na obszarze Ziem Zachodnich, Not.-Hip., 1932, nr 5-6, s. 10.
Jeszcze w październiku termin posiedzenia nie był znany z powodu zakłóceń w normalnym toku 

prac, wywołanych m.in. potrzebą szybkiego dokończenia projektu ordynacji adwokackiej (wobec 
opracowania przez Ministerstwo Sprawiedliwości konkurencyjnego projektu), opracowywano także 
postępowanie egzekucyjne oraz przepisy postępowania niespornego, Z Komisji Kodyfikacyjnej, Not.-Hip.,
1931, nr 3, s. 14.

Przed pierwszym posiedzeniem zaproponowano, by drugie czytanie odbyło się pod 
przewodnictwem J. Litauera i także miało charakter merytoryczny, Ustawa notarialna w Komisji 
Kodyfikacyjnej. Pierwsze czytanie doprowadzone do art. 39, Not.-Hip., 1931, nr 8, s. 3.

Op.cit., s. 3-5.
Omawiano wówczas art. 39-82, Ustawa notarialna w Komisji Kodyfikacyjnej. Pierwsze czytanie 

doprowadzone do przepisów przechodnich, Not.-Hip., 1932, nr 17, s. 3.
217 S. Gołąb był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej od początku jej istnienia, W. Dbałowski, sędzia 

Sądu Najwyższego początkowo uczestniczył w jej pracach jako delegat Ministerstwa Sprawiedliwości, od 
1929 r. jako członek Komisji i zastępca Podkomisji Postępowania Niespornego, Dyskusja szczegółowa nad 
projektem ustawy notarialnej w Komisji Kodyfikacyjnej (dalej: Dyskusja szczegółowa IV), Not.-Hip.,
1932, nr 14—15, s. 4-6; L. Górnicki, Komisja Kodyfikacyjna..., s. 105, 111-112.

Omawiano wówczas art. 83-124, Ustawa notarialna w Komisji..., s. 3.
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219wiano po przerwie wakacyjnej, podczas sesji w dniach 24—27 września . Po zakończeniu 
pierwszego czytania powołany został Komitet Redakcyjny w składzie J. Glass, 
Z. Rymowicz oraz W. Miszewski, któremu powierzono prace nad ostatecznym układem 
projektu . Komitet zakończył pracę w grudniu 1932 roku, po czym projekt w wersji 
uchwalonej w pierwszym czytaniu został opublikowany drukiem w styczniu 1933 roku

Punktem wyjścia do szczegółowych rozważań podczas pierwszej sesji podkomisji 
w 1931 roku stała się dyskusja, poświęcona m.in. problemowi nazwy - podkomisja jedno
głośnie postanowiła utrzymać nazwę notariusz i odrzucić, proponowany zwłaszcza na tere
nie dawnej Kongresówki, powrót do nazwy rejent . Sprawa nazwy przesądzona została 
bowiem już wcześniej w szeregu innych, nowych ustawach z dziedziny prawa prywatnego, 
posługujących się tym terminem22 . Zrezygnowano ze ścisłego określenia zakresu samorzą
du notarialnego do czasu szczegółowej dyskusji nad poświęconymi mu przepisami, odrzu
cając jednak od razu (głosami Z. Rymowicza, W. Miszewskiego oraz J. Skąpskiego) moż
liwość powołania Naczelnej Rady Notarialnej, za którą mocno optował J. Glass oraz sami 
notariusze

219 Kolejna sesja podkomisji notarialnej, Not.-Hip., 1932, nr 24, s. 7; red., Przepisy przechodnie do 
ustawy notarialnej w pierwszym czytaniu Komisji Kodyfikacyjnej, Not.-Hip., 1932, nr 28, s. 3.

Ustawa notarialna w Komisji Kodyfikacyjnej. Prace Komitetu Redakcyjnego, Not.-Hip., 1932, 
nr 34^ s. 1.

Projekt ustawy notarialnej uchwalony w pierwszym czytaniu przez podkomisję notarialną Komisji 
Kodyfikacyjnej, Komisja Kodyfikacyjna, Podkomisja Notarialna, z. 1, Warszawa 1933.

Ustawa notarialna w Komisji Kodyfikacyjnej. Pierwsze czytanie doprowadzone do art. 39, s. 3.
223 J. Glass, Rzut oka na polską ustawę notarialną, PN, 1933, nr 10, s. 23.
224 Ibidem', Na marginesie istotnych zagadnień przyszłego ustroju notariatu polskiego, Not.-Hip., 

1931. nr 7, s. 4.
225 Uważał także, że notariusz nie korzysta z szeregu istotnych praw urzędników państwowych, red., 

Dyskusja nad art. 1 w podkomisji notarialnej Komisji Kodyfikacyjnej, Not.-Hip., 1932, nr 2, s. 4.
226 Za dodaniem tego uzupełnienia głosowali J. Glass, J. Skąpski, W. Prądzyński, Dyskusja nad 

art. /..., s. 5.
227 Obraz zmian, Not.-Hip., 1932, nr 4, s. 2.

Istotną część pierwszych prac stanowiło określenie definicji notariusza. J. Glass, broniąc 
swej koncepcji, zdecydowanie odrzucił możliwość przyjęcia definicji, zaproponowanej 
przez W.L. Jaworskiego, uzasadniając to koniecznością dostosowania terminologii do ko
deksu postępowania cywilnego, używającego określeń urzędnik publiczny (art. 291 k.p.c.) 
oraz osoba zaufania publicznego (art. 269 k.p.c.)22 . Zgodnie z propozycją krakowskiej 
Izby Notarialnej, referent postulował uzupełnienie art. 1 o stwierdzenie, że notariusz przy 
sprawowaniu swego urzędu korzysta z opieki prawnej na równi z sędzią. Częściowo stano
wisko to poparł W. Prądzyński, proponując określenie notariusza jako organu wymiaru 
sprawiedliwości w zakresie sądownictwa niespornego. Inni członkowie podkomisji opo
wiedzieli się jednak za koncepcją notariusza-urzędnika państwowego (W. Miszewski, 
Z. Rymowicz), skoro mianowany był przez państwo, któremu podlegał także dyscyplinarnie 
(J. Skąpski). Notariusz miał pełnić czynności zlecone przez ustawy, którym podlegał 
w wykonywaniu swego urzędu, co zapobiec miało hierarchicznemu podporządkowaniu go 
władzom . Redakcja przepisu odpowiadała zatem częściowo poglądom W.L. Jaworskiego 
oraz Izby Notarialnej w Krakowie, stanowiąc jednocześnie kompromis w stosunku do prze
pisów obowiązujących w dawnym zaborze rosyjskim. Określenie notariusza jako urzędnika 
państwowego nie wprowadziło jednak żadnych zmian w zakresie ogólnych zasad organiza
cyjnych notariatu, a zwłaszcza samorządu zawodowego22 . Wątpliwości podkomisji co do 219 * * * 223 224 225 226 227
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trafności przyjętego stanowiska pojawiły się podczas kolejnych sesji, podczas dyskusji nad 
zagadnieniami odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami urzędowymi nota
riuszy. Wyrażono wówczas pogląd, że nie można w drodze wyraźnego przepisu wykluczyć 
w tym wypadku odpowiedzialności Skarbu Państwa, gdyż byłoby to sprzeczne z art. 121 
Konstytucji marcowej wprowadzającym odpowiedzialność Państwa za działalność jego 
organów, a zatem również urzędników228 * * * * * * *. Po dyskusji uznano również, że określeniem 
lepszym od proponowanej dożywotności urzędu byłoby uznanie jego nieodwołalności, przy 
wyraźnym stwierdzeniu, że notariusz nie mógłby być zmuszony do zmiany miejsca urzędo
wania oraz że stanowisko mogłoby ulec zlikwidowaniu dopiero po wygaśnięciu urzędu

228 Dyskusja szczegółowa w podkomisji przygotowawczej Komisji Kodyfikacyjnej nad projektem 
ustawy notarialnej (dalej: Dyskusja szczegółowa VII), Not.-Hip., 1932, nr 20, s. 6.

Przyjęto redakcję zaproponowaną przez W. Miszewskiego, Dyskusja szczegółowa w Komisji 
Kodyfikacyjnej (dalej: Dyskusja szczegółowa I), Not.-Hip., 1932, nr 4, s. 4.

Za utrzymaniem odrębnego egzaminu opowiadał się w czasie obrad jedynie J. Glass, Dyskusja 
szczegółowa w Komisji Kodyfikacyjnej (dalej: Dyskusja szczegółowa II), Not.-Hip., 1932, nr 5-6, s. 3; 
red., Ustawa notarialna w Komisji..., s. 3.

Na wniosek J. Skąpskiego, Dyskusja szczegółowa 11, s. 4.
Ustawa notarialna w Komisji..., op.cit.
W wypowiedzi Prądzyńskiego wyraźnie widoczne były wpływy poglądów, wyrażanych przez 

adwokatów podczas sporów z notariuszami co do możliwości rozszerzenia przymusu notarialnego 
w ustawie stemplowej, Dyskusja szczegółowa 11, s. 4.

J. Glass opowiedział się za wykluczeniem możliwości jednoczesnego pełnienia funkcji ministra, 
ostatecznie podkomisja zdecydowała się odłożyć ostateczną redakcję przepisu do czasu uzgodnienia jego 
zasad z obowiązującymi pragmatykami służbowymi i ordynacją wyborczą, Dyskusja szczegółowa 1, s. 4.

Reprezentując punkt widzenia notariuszy dawnego zaboru pruskiego, działających na szerszym 
terenie okręgu sądu apelacyjnego, dążył do poszerzenia dotychczasowych okręgów działania, ibidem.

236 Op.cit., s. 5.

W zakresie kwalifikacji wymaganych do objęcia notariatu podkomisja wprowadziła 
zmiany, polegające na podniesieniu minimalnego wieku do 30 lat (zgodnie z propozycjami 
izb małopolskich), usunięciu wymogu znajomości języka polskiego (jako logicznie bez
przedmiotowego) oraz zrezygnowała z wprowadzania osobnego egzaminu notarialnego 
Wzmocniono pozycję rad przy przedstawianiu kandydatów na wolne stanowiska, poprzez 
nadanie im prawa wskazywania kandydata najodpowiedniejszego . Odrzucono propozy
cję J. Glassa (częściowo popartą przez W. Prądzyńskiego), by umożliwić sędziom oraz 
adwokatom z kilkuletnią praktyką bezpośrednie przechodzenie do notariatu . Choć człon
ków podkomisji trudno podejrzewać o nieżyczliwość wobec notariatu, to podczas dyskusji 
wyrażono uwagi, kwestionujące jego wartość w porównaniu z innymi prawnikami oraz 
instytucjami prawnymi. J. Glass wyraził opinię, że notariat nigdy nie będzie w stanie od
grywać większej roli w życiu społecznym, gdyż jednostki wybitniejsze zawsze wybierać 
będą adwokaturę, podobną opinię - o notariacie małopolskim - wyraził W. Prądzyński

Choć zawarta w projekcie J. Glassa propozycja kumulowania urzędu notariusza z inny
mi funkcjami nie budziła większych zastrzeżeń, zaproponowano uzupełnienie o wyraźny 
zakaz wykonywania funkcji samorządowych z nominacji . Dyskusję wywołał problem 
właściwości terytorialnej notariuszy. W. Prądzyński proponował upoważnienie notariuszy 
do działania na terenie całego państwa, z określeniem tylko zakazu posiadania więcej niż 
jednej siedziby urzędowej2 . Ostatecznie zaproponował utrzymanie dla notariuszy dawnej 
dzielnicy pruskiej dotychczasowych zasad, tj. upoważnienie ich do działania w okręgu sądu 
apelacyjnego. Taką samą propozycję - dla całego kraju - zgłosił W. Miszewski236. Jedyny 
w gronie uczestników dyskusji wyłącznie adwokat, J. Skąpski, wyraźnie opowiedział się za 
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utrzymaniem kryterium s^du okręgowego, wobec podporządkowania notariuszy nadzorowi 
prezesów tychże sądów .

Przepisy o zastępstwie pozostawiono bez większych zmian, choć^rawo mianowania za
stępcy odebrano radom i przekazano prezesom sądów okręgowych . Zasady powierzania 
pełnienia obowiązków notariusza zmieniono w ten sposób, że prawo do niego uzyskali 
wyłącznie substytuci. Skreśleniu uległy przepisy o pracownikach i pomocnikach, zatrudnia
nych w kancelariach . W niewielkim zakresie zmieniono także przepisy aplikacji, podda
jąc rozpoznanie odwołań od odmowy wpisu na listę kolegiom administracyjnym sądów 
apelacyjnych

Dyskusja nad samorządem notarialnym, rozpoczęta na posiedzeniach grudniowych, 
kontynuowana była na kolejnych, w styczniu 1932 roku . Rozdział 11 projektu, poświęco
nego izbom i radom notarialnym, postanowiono poddać ogólnej rewizji pod względem 
redakcyjnym. Z samorządu wykluczeni zostali substytuci notarialni, którym nie dano nawet 
prawa do posiadania swych reprezentantów w izbach . Uznania większości podkomisji 
nie zyskała również propozycja J. Skąpskiego, poparta przez J. Glassa, wprowadzenia do 
samorządu substytutów, pełniących obowiązki notariuszy . Dyskutowano nad dopusz
czalnością ustalania przez rady w drodze sądownictwa polubownego wysokości wynagro
dzenia notariusza, wobec publicznoprawnego charakteru tego wynagrodzenia . Zgroma
dzeniom izb (a nie jak poprzednio - izbom) oddane zostało uchwalanie regulaminów (a nie 
tylko ich projektów), usunięto uprawnienie do tworzenia funduszów specjalnych na cele 
zawodowe, z wyjątkiem funduszu zapomogowego oraz przymusowego ubezpieczenia na 
wypadek śmierci, odebrano także prawo inicjatywy ustawodawczej w przyznanym zakresie 
działania pojedynczym członkom zgromadzenia i oddano ją wyłącznie radom notarial
nym . Warto podkreślić, iż W. Prądzyński, adwokat i notariusz, przeciwny był wprowa
dzaniu nawet przepisu o przymusowym ubezpieczeniu emerytalnym, co uzasadniał bardzo 
dobrą sytuacją finansową większości notariuszy . Skreślono także przepisy o karach za 
nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniach zgromadzenia izby oraz określono 
ściśle zasady ustalania liczebności poszczególnych rad notarialnych . Radom odebrano

237 Ibidem.
238 W. Prądzyński zaproponował ustanawianie zastępcami także osób, które zdały egzamin sędziowski, 

Dyskusja szczegółowa II, s. 6; Ustawa notarialna w Komisji..., op.cit.
Na wniosek W. Miszewskiego, jako regulujące sprawy ze stosunku pracy, podczas gdy ustawa 

określać miała kluczowe zagadnienia jednoosobowego urzędu notarialnego, Dyskusja szczegółowa II, s. 7. 
Ustawa notarialna w Komisji..., op.cit.
Ustawa notarialna w Komisji Kodyfikacyjnej, Not.-Hip., 1932, nr 17, s. 3.
Przeciwny propozycji był jedynie J. Glass, który konieczność przyznania substytutom praw 

w samorządzie opierał m.in. na lwowskich projektach regulaminów rad, Dyskusja szczegółowa w Komisji 
Kodyfikacyjnej (dalej: Dyskusja szczegółowa III), Not.-Hip., 1932, nr 7, s. 10.

Dyskusja szczegółowa III, s. 10.
W. Dbałowski podnosił, że jedynie na terenie dawnego zaboru austriackiego należność za czynności 

komisariatu sądowego ma charakter publicznoprawny, Dyskusja szczegółowa IV, s. 4.
Ustawa notarialna w Komisji..., op.cit.
Dyskusja szczegółowa III, s. 10-11.

247 W izbach do 100 członków radę tworzyć miało 5 członków i 2 zastępców, przy 100-200 
notariuszach w izbie rada miała się składać z 7 członków i 3 zastępców, w izbach największych, ponad 
300-osobowych do rady wchodzić miało 9 członków i 4 zastępców. Zastępcy musieli mieszkać w siedzibie 
izby; Ustawa notarialna w Komisji..., op.cit.



255

prawo karania za wykroczenia przeciwko etyce zawodowej, przekazując je wyłącznie pre
zesom sądów okręgowych .

Mimo podtrzymywania przez J. Glassa zdania odrębnego co do konieczności utworze
nia samorządowego organu centralnego, nie zdecydowano się na jego wprowadzenie. 
Utrzymano natomiast pozostałe zaproponowane w projekcie zasady. Zrezygnowano z two
rzenia izb na obszarach mniejszych niż okręg sądu apelacyjnego oraz ze zgłoszonej przez 
Zrzeszenie Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych propozycji tworzenia kilku rad w obrębie 
jednej izby . Utrzymując zaproponowane w pierwotnej wersji projektu zasady nadzoru 
nad notariatem, ujęto je w formy bardziej precyzyjne. Wyraźnie zastrzeżono tryb uchylania 
sprzecznych z prawem uchwał rad przed zastosowaniem ich ewentualnego rozwiązania, 
określając dokładnie, że w razie skorzystania z tego ostatniego środka funkcje rady miało 
pełnić kolegium administracyjne właściwego sądu apelacyjnego (a nie, jak wstępnie propo
nowano, inna rada)

Przeredagowano przepisy o karach dyscyplinarnych i porządkowych. Warto zauważyć, 
że podczas dyskusji nad karą zawieszenia w wykonywaniu obowiązków wypowiedziano 
pogląd o jej przydatności nie tyle jako środka represji, lecz jako instrumentu broniącego 
notariusza przed wydaleniem z urzędu . Dla ujednolicenia z przepisami o państwowej 
służbie cywilnej, kara upomnienia przeniesiona została do kategorii kar porządkowych. 
Dyskutowano, ostatecznie odrzuconą, propozycję wprowadzenia do sądu dyscyplinarnego 
II instancji notariusza delegowanego przez właściwą radę notarialną, zamiast zgłoszonej 
przez J. Glassa propozycji delegowania przedstawiciela przez radę warszawską . Jedno
myślnie uchwalono, że zrzeczenie się stanowiska nie będzie miało wpływu na dalszy bieg 
postępowania dyscyplinarnego* 253 * 255.

Ibidem.
Dyskusja szczegółowa III, s. 10.
Ustawa notarialna w Komisji..., op.cit.
Dyskusja szczegółowa w podkomisji przygotowawczej Komisji Kodyfikacyjnej, (dalej: Dyskusja 

szczegółowa V), Not.-Hip., 1932, nr 18, s. 3.
2 Niejasne są motywy propozycji J. Glassa: w grę wchodzić mogło najbardziej w tym wypadku 

prawdopodobne niedokładne i powierzchowne dostosowanie przepisów o sądach dyscyplinarnych do 
uchwalonej przez podkomisję rezygnacji z Rady Naczelnej w Warszawie lub - mniej prawdopodobna 
wobec obiektywizmu J. Glassa - próba nadania notariuszom z Polski centralnej szczególnej pozycji.

253 Wyrażono także opinię, że aby nie zmuszać sądów do prowadzenia wszystkich, niekiedy całkowicie 
zbędnych w tym wypadku postępowań, zamieścić odpowiedni zapis w uzasadnieniu, a nie w przepisie 
ustawy, Dyskusja szczegółowa V, s. 4.

Sprawozdanie z posiedzeń poświęconych postępowaniu notarialnemu zamieszono w czasopiśmie 
„Notariat-Hipoteka”, 1932, nr 3, nr 17, nr 18, nr 26, nr 29.

255 Dyskusja szczegółowa w podkomisji przygotowawczej Komisji Kodyfikacyjnej nad projektem 
ustawy notarialnej (dalej: Dyskusja szczegółowa VII), Not.-Hip., 1932, nr 20, s. 6.

Podczas pierwszego czytania przeredagowano lub zmieniono także przepisy dotyczące 
postępowania notarialnego . Ich omówienie ograniczone zostanie tylko do niektórych 
wprowadzonych wówczas do koncepcji J. Glassa zmian, istotnych z punktu widzenia ocze
kiwań i wcześniejszych projektów notariuszy, w tym zwłaszcza dotyczących zakresu dzia
łania. Zdecydowano zrezygnować z wyliczania czynności notarialnych na rzecz ogólnego 
stwierdzenia, że notariusz wykonuje czynności zlecone ustawami, w szczególności akty 
notarialne, uwierzytelnia podpisy i zgodność odpisów z oryginałem, wydaje odpisy, wyciągi 
i wypisy, protestuje weksle i czeki oraz przyjmuje dokumenty na przechowanie23 . Podko
misja odrzuciła wcześniejszą propozycję wnoszenia przez notariuszy podań w sprawach
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niespornych, jako nienależącą do istoty działania notariatu256 * * * * *. Przy okazji skreślono prze

256 Obraz zmian. 1/. Postępowanie notarialne, Not.-Hip., 1932, nr 5-6, s. 2.
Ibidem', Dyskusja szczegółowa w podkomisji przygotowawczej Komisji Kodyfikacyjnej nad 

projektem ustawy notarialnej (dalej: Dyskusja szczegółowa VIII), Not.-Hip., 1932, nr 21, s. 3; W.N., 
W sprawie przymusu notarialnego. Jeszcze w odpowiedzi na wywody „Przeglądu notarialnego", Not.- 
Hip.^1932, nr 21, s. 2.

Dyskusja szczegółowa VIII, s. 3-8; red., Obraz zmian. II. Postępowanie notarialne, s. 2; Drugie 
czytanie ustawy notarialnej w podkomisji przygotowawczej Komisji Kodyfikacyjnej, Not.-Hip., 1932,

J. Glass przewidywał możliwość ich używania przy spisywaniu wszystkich aktów z wyjątkiem 
testamentów i wniosków w księgach wieczystych (art. 65 Projektu J. Glassa); podkomisja opowiedziała się 
za koniecznością dopuszczenia maszyn we wszystkich wypadkach, gdy ustawy nie wymagały 
własnoręcznego pisania aktu, zezwoliła również na używanie drukowanych formularzy czynności; nowa 
redakcja nie zmieniała zatem obowiązujących na terenie dawnego zaboru rosyjskiego zasad Kodeksu 
Napoleona, nakazującego własnoręczne spisywanie testamentów, dopuszczając jednocześnie taką 
możliwość na pozostałych terenach, Dyskusja szczegółowa VII, s. 6.

Ustalenia Podkomisji Prawa Egzekucyjnego nie zadowalały Podkomisji Notarialnej, która 
próbowała bezskutecznie doprowadzić do traktowania aktu notarialnego jako samoistnego tytułu 
egzekucyjnego, Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny. Z obrad Komisji Kodyfikacyjnej, Not.-Hip., 1932,

Przepisy przechodnie do ustawy notarialnej w pierwszym czytaniu Komisji Kodyfikacyjnej, Not.- 
Hip., 1932, nr28,s. 3.

widziany pierwotnie przepis o przymusowej formie notarialnej dla umów przenoszących
prawo własności nieruchomościdyskusję nad samą zasadą odłożyć do oma
wiania przepisów przechodnich

Wprowadzono jednocześnie szereg zmian, zmierzających do uproszczenia formalistyki 
pierwotnej wersji projektu, a dotyczących wymogów formalnych i koniecznych elementów 
aktu notarialnego, obecności świadków, zasad odczytywania aktu stronom, dokonywania 
wypisów i odpisów . Zmieniono także, wywołujący duże kontrowersje, przepis o ko
nieczności zatwierdzania przez Ministerstwo Sprawiedliwości typu maszyn do pisania, 
dopuszczonych do używania przez notariuszy . Po odpowiednich ustaleniach podkomisji 
opracowującej projekt prawa egzekucyjnego zredagowano przepisy o akcie notarialnym 
jako tytule egzekucyjnym. Podkomisja prawa egzekucyjnego uważała, że tytułami egzeku
cyjnymi mogą być jedynie akty obejmujące obowiązek zapłaty kwoty pieniężnej lub wyda
nia rzeczy ruchomej oznaczonej indywidualnie albo obowiązek zwrotu przedmiotu najmu 
lub dzierżawy, gdy termin był w nich ściśle oznaczony

We wrześniu 1932 roku odbyła się czterodniowa sesja Podkomisji Notarialnej, poświę
cona kluczowym dla sprawnego wejścia w życie nowej ustawy zagadnieniom przepisów 
przechodnich. Ich treść uwzględniać musiała dotychczasowe rozwiązania, interesy i prawa 
notariuszy i pracowników kancelarii ze wszystkich dzielnic. Złożoność materii wymagała 
przyjęcia odmiennej metody pracy: przygotowanie referatów, poświęconych przepisom 
przejściowym w poszczególnych częściach kraju, powierzono wywodzącym się z nich 
członkom podkomisji. J. Glass przedstawił zmienione w stosunku do projektu przepisy dla 
dawnego zaboru rosyjskiego, J. Skąpski dla dawnego zaboru austriackiego, zaś 
W. Prądzyński dla Ziem Zachodnich2 .

Podkomisja utrzymała w zasadzie proponowane przez J. Glassa zasady przyznawania 
prawa do zastępstwa tylko tym z dotychczasowych pracowników kancelarii w dawnej 
dzielnicy rosyjskiej, którzy spełniali określone kryteria w zakresie wykształcenia oraz czasu 

nr 23, s. 3-6. 
2» i ni.

nr 21, s. 8.
261 n
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pracy przed wejściem ustawy w życie262 263 264 *. Prawo to uzyskać mieli dożywotnio tylko ci, któ
rzy zdaliby egzamin notarialny przed wejściem ustawy w życie, pozostali zaś tylko przej
ściowo, przez 3 lata po tym terminie . Wśród przepisów przejściowych dla tych terenów 
znalazł się także wykreślony wcześniej z 1 części projektu przepis o przymusowej formie 
notarialnej dla umów o przejście lub ograniczenie prawa własności

Ibidem.
263 Ibidem.
264 Op.cit., s. 4.

Op.cit., s. 3.
266 : aOp.cit., s. 4.
267 : 1Op.cit., s. 3.

Op.cit., s. 4.
Pierwsze czytanie przepisów przechodnich. Szczegółowe sprawozdanie z sesji wrześniowej, 

Not.-Hip., 1932, nr 34, s. 2.
Przepisy przechodnie do ustawy notarialnej..., s. 4.
Pierwsze czytanie przepisów..., s. 4.

272 W krótkim terminie, do 1 kwietnia 1933 r., Projekt Podkomisji Notarialnej, s. 3.
273 M.in. Na marginesie istotnych zagadnień przyszłego ustroju notariatu polskiego, Not.-Hip., 1931, 

nr 7, s. 3-7; W.N., Punkt wyjścia - art. 1. Przyczynek do określenia stanowiska notariusza w ustawie 
notarialnej, Not.-Hip., 1932, nr 2, s. 1-3; Materiały do art. 1, ibidem, s. 5-9; W. Wąsowski, Urzędnik czy 
mąż zaufania, ibidem, nr 5-6, s. 9.

Dla terenów Małopolski podkomisja zaproponowała nadanie praw substytutów notarial
nych w rozumieniu projektu tym z dotychczasowych kandydatów, którzy zdaliby egzamin 
notarialny przed wejściem ustawy w życie lub w ciągu 3 lat po tym terminie, pozbawiła ich 
jednak pierwszeństwa przy nominacji . Jednocześnie utrzymane miały zostać przepisy 
austriackich ustaw, wprowadzających formę aktu notarialnego pod rygorem nieważności 
określonych w nich czynności prawnych, oraz dotychczasowe zasady wykonalności ak
tów266 267 * * * * 272.

W dzielnicy zachodniej zdecydowano się zezwolić na mianowanie zastępcami w ciągu 
3 lat od wejścia ustawy w życie osób, które mogły być ustanawiane nimi wedle dotychcza
sowych przepisów . Przez 5 lat od wprowadzenia ustawy dopuszczono jednoczesne wy
konywanie zawodu adwokata oraz notariusza . Zmniejszono - dla ujednolicenia z pozo
stałymi terenami - obszar działania tutejszych notariuszy do granic okręgów właściwych 
sądów okręgowych.

Wszyscy dotychczasowi notariusze mieli się stać notariuszami w rozumieniu nowej 
ustawy . Podkomisja uznała także za konieczną, zmianę przepisu zezwalającego na mia
nowanie notariuszem osoby, która nie odbyła aplikacji i nie była^wpisana na listę substytu
tów, skracając dopuszczalny dla takich nominacji termin do 3 lat . Określono również, że 
pierwsze zgromadzenia izb będą zwoływać w ciągu 1 miesiąca od wejścia ustawy w życie 
prezesi sądów apelacyjnych^zaś na terenie Małopolski dotychczasowi prezesi izb notarial
nych w Krakowie i Lwowie .

W opublikowanym drukiem w styczniu 1933 roku projekcie wezwano wszystkich zain
teresowanych do nadsyłania uwag na jego temat . Pierwsze reakcje środowiska widoczne 
były jeszcze w czasie trwania prac podkomisji, wobec możliwości ich dokładnego śledzenia 
dzięki szczegółowym sprawozdaniom zamieszczanym w piśmie „Notariat-Hipoteka”. Jego 
redakcja apelowała zresztą do notariuszy o bieżące komentarze, dostarczając przy okazji 
obfitego materiału porównawczego odnośnie do wcześniejszych poglądów na dyskutowane 
zagadnienia, w tym zwłaszcza charakteru prawnego stanowiska notariusza273. Zrzeszenie 
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Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych zorganizowało jeszcze w grudniu 1931 roku specjalny 
zjazd delegatów oddziałów terenowych, poświęcony problemom ustawy notarialnej, na 
którym opracowanie referatów powierzono M. Borkowskiemu oraz M. Glogerowi

W pierwszych komentarzach do uchwał podkomisji m.in. po raz kolejny zwracano uwa
gę na potrzeb^jiowrotu do nazwy rejent, poddawano analizie najważniejsze zasady ustro
jowe notariatu . Zdziwienie może budzić fakt, że w porównaniu z innymi, często szcze
gółowymi i technicznymi kwestiami, niewiele uw^ poświęcano kluczowym dla przyszło
ści notariatu sprawom samorządu korporacyjnego . Odnoszono się także do szeregu za
gadnień szczegółowych, największą wszakże dyskusję wywołała sprawa zastępców notariu
szy w dawnej dzielnicy rosyjskiej, a także - choć w nieco mniejszym stopniu - pruskiej. 
Sprawa, dyskutowana burzliwie już po opublikowaniu pierwszego projektu J. Glassa stała 
się m.in. przedmiotem obrad odbytego w marcu 1933 roku Zjazdu Delegatów Pracowników 
Notariatu i Hipoteki. Zaproponowano, by osobom wykonującym przed wejściem w życie 
jednolitej ustawy notarialnej obowiązki zastępców notariuszy przyznać jjrawo do ich peł
nienia dożywotnio, bez potrzeby zdawania jakichkolwiek egzaminów27 . Osoby te, o ile 
złożyły przed wejściem w życie ustawy notarialnej egzamin notarialny, przewidziany prze
pisami rosyjskiej ustawy notarialnej, i pracowały w notariacie co najmniej dziesięć lat, 
miały uzyskać prawo wpisu na listę substytutów notarialnych. Tzw. referenci aktowi, o ile 
pracowali w kancelariach przez co najmniej pięć lat przed wejściem w życie ustawy nota
rialnej i w terminie trzech lat od jej wejścia w życie złożyli egzamin notarialny, także mieli 
uzyskać prawo zastępowania notariuszy . Apelowano do ministra sprawiedliwości, by 
uwzględnił w ostatecznej wersji projektu ustawy także wymogi praktyki oraz zwyczaj, by 
w uznaniu zasług pomocników notariuszy na terenie dawnego zaboru rosyjskiego nie po
zbawiał ich posiadanych praw . Podkreślano z dumą, iż od zawodu pomocnika-zastępcy 
rejenta na tych terenach rozpoczynali karierę wybitni prawnicy, m.in. sędzia Sądu Najwyż
szego W. Miszewski, były minister sprawiedliwości Hebdzyński, notariusz M. Kurman . 
Argumentowano, iż zepchnięcie pomocników do roli zwykłych urzędników oznaczałoby 
znaczne uszczuplenie podatkowych wpływów dla Skarbu Państwa28 . Pojawiały się także * * * * * * * * 

Zjazd delegatów Zrzeszenia N. i P. H., Not.-Hip., 1931, nr 8, s. 5.
B. Śląski, O chronologię nazwy „notariusz", Not.-Hip., 1932 nr 5-6, s. 9; H. Drzewiecki, Jeszcze: 

rejent czy notariusz?, ibidem, nr 9, s. 2; S. Breyer, Organizacja notariatu wedle projektu ustawy 
notarialnej uchwalonego przez Komisję Kodyfikacyjną, „Przegląd Notarialny”, 1933, nr 1, s. 45-51; 
W. Natanson, Kilka kwestii głównych z projektu ustawy notarialnej, Not.-Hip., 1933, nr 6, s. 5-6.

Na nietrafne w tym zakresie stanowisko Komisji Kodyfikacyjnej zwracali uwagę głównie 
notariusze małopolscy, z ich też inicjatywy poświęcono problemowi większą uwagę podczas 
przedstawionych dalej obrad Delegacji Notariatu i Hipoteki R.P.; echa tych poglądów odnaleźć można 
w innych opracowaniach, W.N., Kilka kwestii głównych z projektu ustawy notarialnej. Zakres samorządu 
korporacyjnego, Not.-Hip., 1933, nr 7, s. 5-6.

Uchwały Zjazdu Delegatów P.N. i H. W sprawie ustawy notarialnej, Not.-Hip., 1933, nr 10, s. 5; 
J.M.. Egzaminy..., Not.-Hip., 1933, nr 17, s. 1-2.

78 Uchwały Zjazdu..., s. 5.
M., Ku życzliwej rozwadze Pana Ministra Sprawiedliwości, Not.-Hip., 1933, nr 16, s. 5-6; 18 

sierpnia 1933 r. minister sprawiedliwości przyjął reprezentantów pomocników i sekretarzy notarialnych, 
A. Piotrowski i inni, Sprawozdanie Delegatów Związku Pracowników Notariatu i Hipoteki w Warszawie 
i Związku Pracowników Notariatu Ziem Zachodnich w Poznaniu z odbytej w dniu 18 sierpnia 1933 r. 
audiencji u pana vice-ministra Sieczkowskiego, Not.-Hip., 1933, dodatek do nr 21, s. 2-3, Drugi 
memoriał do Pana Ministra Sprawiedliwości, Not.-Hip., 1933, nr 23, s. 5-6.

W. Teleśnicki, Jak powstał zawód pomocnika rejenta?, Not.-Hip., 1933, nr 17, s. 3.
J.K. Malicki, O rewizję projektu ustawy notarialnej, Not.-Hip., 1933, nr 20, s. 2.
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propozycje różnicowania praw pomocników rejentów zależnie od długości praktyki w kan
celariach notarialnych28 . Z inicjatywy czasopisma „Notariat-Hipoteka” publikowano listy 
pomocników notarialnych z co najmniej sześcioletnią praktyką, by uwypuklić znaczenie 
problemu28 .

282 M., Kwalifikacje formalne i faktyczne. Znamienny glos mec. Aleksandra Mogilnickiego, Not.-Hip., 
1933^nr 18, s. 11.

Trzy listy z terenu dawnego zaboru rosyjskiego, obejmowały łącznie 479 osób - Not.-Hip., 1933, 
nr 20.s. 12-14, nr 21, s. 19-21, nr 22, s. 22-23.

2 4 Z. Szymkowiak, Pasierby Notariatu?, Not.-Hip., 1933, nr 22, s. 18-20.
Memoriał organizacji poznańskiej do Ministra Sprawiedliwości, Not.-Hip., 1933, nr 23, s. 7-8.
Sprawozdanie z Walnego Zjazdu Pracowników Adwokatury i Notariatu Ziem Zachodnich, Not.- 

Hip 1933, nr 24, s. 3-5.
287 Por. rozdział VI pkt 3.2.

Projekt ustawy notarialnej ustalony przez Stalą Delegację Notariatu R.P., PN, 1933, nr 1, s. 9-44.
289 A., Wyniki obrad Stałej Delegacji Notariatu R.P., PN, 1933, nr 1, s. 73.

Uwagi do projektu ustawy notarialnej opracowane przez L. Summer Brasona (Krosno), 
maszynopis, AP II, sygn. R. Not. 29; Uwagi notariusza Rzepeckiego co do projektu ustawy notarialnej 
ułożonego przez Podkomisję Komisji Kodyfikacyjnej, maszynopis, ibidem; Jan Grzybczyk. Uwagi do 
projektu ustawy notarialnej, maszynopis, ibidem; S. Breyer (Andrychów). Uwagi o projekcie ustawy 
notarialnej, uchwalonym w pierwszym czytaniu przez Podkomisję Notarialną Komisji Kodyfikacyjnej, 
maszynopis, ibidem.

W obronie swych interesów występowali także pracownicy kancelarii notarialnych z te
renu dawnego zaboru pruskiego, oburzeni zwłaszcza przekazaną ministrowi sprawiedliwo
ści opinią, iż pełnili oni dotychczas jedynie podrzędne, kancelaryjne funkcje282 * 284 * * 287 * 289. 
W memoriale Związku Pracowników Adwokatury i Notariatu Ziem Zachodnich w Poznaniu 
akcentowano fakt posiadania przez pracowników kancelarii wysokich kwalifikacji zawo
dowych i konieczność ochrony ich praw . Podobne stanowisko wyrażano podczas odby
tego we wrześniu 1933 roku walnego zjazdu związku, na którym zaproponowano, by 
w przyszłej ustawie notarialnej uznać dotychczasowych sekretarzy notarialnych za asesorów 
notarialnych, zaś młodszych pracowników kancelarii za aplikantów

3.4. Projekt Delegacji Notariatu

Jeszcze przed zakończeniem pierwszego czytania projektu ustawy krakowska Izba Nota
rialna wystąpiła z inicjatywą reaktywowania Stałej Delegacji Notariahi^ która ostatecznie 
zebrała się po opublikowaniu projektu drukiem, w lutym 1933 roku28 . Na posiedzeniu 
Delegacji, ograniczonym do zreferowania zasad i przepisów projektu, podjęto uchwały co 
do treści poszczególnych postanowień, przekazując ich zredagowanie osobnemu komiteto
wi, który po ponownym przedyskutowaniu całego materiału na posiedzeniu w marcu 1933 
roku ustalił własny tekst przyszłej ustawy

W relacjach z obrad Delegacji podkreślano ich wysoki poziom merytoryczny, wynikają
cy z bardzo dobrego przygotowania uczestników dyskusji . Zakres tych przygotowań, 
konsultowanie ostatecznego stanowiska z licznymi notariuszami prześledzić można m.in. na 
przykładzie krakowskiego kolegium notarialnego. Uwagi do projektu nadesłali do izby 
m.in. S. Breyer, J. Grzybczyk, M. Rzepecki i L. Summer-Brason* . Zwracano w nich uwa
gę na zasadnicze kwestie statusu prawnego notariusza, wskazując na konieczność powrotu 
do pierwotnych koncepcji J. Glassa, domagano się rozszerzenia kompetencji samorządu,
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291 krytykowano także techniczne usterki w konstrukcji ustawy . Obszerny referat krakow
skiej Izby Notarialnej opracował ostatecznie S. Stein . Podniesione w nim wobec projektu 
zarzuty koncentrowały się wokół akcentowanego już wcześniej zbyt małego zakresu upraw
nień samorządu zawodowego oraz nadmiernego nadzoru ze strony sądów okręgowych, 
a także wciąż obecnemu w pracach krakowskiej izby problemowi tzw. przymusu notarial
nego2* .

Posiedzenie Delegacji zdominowały referaty przygotowane przez małopolskich notariu
szy z izb notarialnych: w Krakowie (S. Stein), Lwowie (I. Rosenblatt), Przemyślu 
(K. Melchert)* 294 295 296. Referat przedstawił także przedstawiciel Zrzeszenia Notariuszów i Pisa
rzy Hipotecznych, W.D. Paszkowski, zabrakło wystąpienia przedstawiciela dawnego zaboru 
pruskiego2* . Małopolscy notariusze wywarli wpływ także na obrady powołanego przez 
Delegację komitetu: obszerny materiał do ostatecznej dyskusji zredagował B. Trzos, repre
zentujący izbę lwowską2 . Projekt Delegacji opracowany został przez komitet po przeana
lizowaniu i odpowiednim zmodyfikowaniu kolejnych przepisów zaproponowanych przez 
Komisję Kodyfikacyjną.

Ibidem.
Referat uwag Izby Notarialnej w Krakowie do projektu ustawy notarialnej uchwalonego 

w pierwszym czytaniu przez podkomisję notarialną Komisji Kodyfikacyjnej, maszynopis, АР II, 
sygn. R. Not. 29; uwagi - dla ujednolicenia stanowiska notariatu małopolskiego - przesłano izbom 
notarialnym we Lwowie i Przemyślu, pismo Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 22 lutego 1933 r., ibidem.

Referat uwag...
294 Ostatecznie opracowane stanowisko notariuszy całego Państwa w sprawie projektu ustawy 

notarialnej, Not.-Hip., 1933, nr 8-9, s. 4.
295 Ibidem.
296 Skład komitetu por. rozdział VI pkt 3.2.

Uwagi do projektu ustawy notarialnej, pismo Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych 
z dnia 5 kwietnia 1933 r., maszynopis, АР II, sygn. R. Not. 29; to samo „Przegląd Notarialny”, 1933, nr 1, 
s. 3-8, a także Dwie kwestie kapitalne z dziedziny organizacji notariatu, Not.-Hip., 1933, nr 13, s. 3-4; 
podobne sformułowania zawierał Referat uwag...

Art. 1 Projektu ustawy notarialnej ustalonego przez stalą Delegację notariatu R.P., PN, 1933, 
nr l^SL 9.

Uwagi nad projektem ustawy notarialnej, PN, 1933, nr 1, s. 3.

Obrady Delegacji oraz jej komitetu zdominowały podstawowe zagadnienia: stanowiska 
służbowego notariusza oraz zakresu samorządu notarialnego, zaś w wyrażonych wówczas 
opiniach odnaleźć można wyraźne wpływy poglądów wyrażanych przez notariuszy krakow
skiego kolegium . Odpowiednio do zajętego wówczas stanowiska, w projekcie zmianie 
uległa przede wszystkim definicja notariusza. Uznano go za funkcjonariusza publicznego, 
mianowanego przez Państwo dla sporządzania aktów i dokumentów, którym strony obo
wiązane są lub pragną nadać znamię wiary publicznej (...) . Stanowiło to powtórzenie
stanowiska zajętego przez zjazdy notariuszy w 1922 i 1923 roku i nadanie przepisowi for
my wzorowanej dokładnie na art. 1 francuskiej ustawy notarialnej z 1803 roku. Definicja 
zawarta w projekcie Komisji Kodyfikacyjnej była bowiem w opinii środowiska zbyt nie
ostra, nie oddawała w pełni specyficznego charakteru notariusza jako szczególnego funk
cjonariusza mianowanego przez państwo dla czynności o charakterze publicznopraw
nym .

Inne zmiany, wprowadzone przez Delegację zmierzały w kierunku poszerzenia upraw
nień samorządu zawodowego, przy utrzymaniu jego struktury zaproponowanej w projekcie 
Komisji Kodyfikacyjnej. Do kompetencji zgromadzenia izby, działającej w okręgu sądu 
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apelacyjnego, dodano załatwianie odpowiadających wymogom formalnym wniosków 
członków izby (art. 30 pkt g projektu Delegacji). Odmiennie określono liczebność rad, 
którym dodano nowe zadania (m.in. prowadzenie wykazów służbowych, wydawanie po
uczeń w zakresie stosowania przepisów prawnych, opinii o projektach ustawodawczych, 
prawo wymierzania kar porządkowych, rozstrzyganie o dopuszczalności dodatkowych 
zajęć). Treść powyższych przepisów w dużym stopniu odpowiadała projektowi J. Glassa.

Podstawowe zasady nadzoru nad notariuszami i organami ich samorządu zawodowego 
nie uległy w stosunku do projektu Komisji Kodyfikacyjnej większym zmianom, podobnie 
jak zasady mianowania notariuszy przez ministra sprawiedliwości spośród kandydatów, 
którzy złożyli podania do rady notarialnej (art. 11 obu projektów). Zaproponowano jednak 
powrót do koncepcji osobnego egzaminu notarialnego, zdawanego przed właściwą radą 
notarialną (art. 10). Delegacja wyraziła opinię, iż w składzie sądów dyscyplinarnych 
I instancji winni znaleźć się sami notariusze (oraz przedstawiciele prokuratury), dopiero 
w instancji wyższej dominować liczebnie powinni sędziowie . Podobne zasady przewi
dywał wcześniej kwestionariusz oraz projekt małopolskich izb notarialnych, a także wstęp
ne zasady Komisji KodyfikacyjnejJ . Mimo tego stanowiska, struktura sądownictwa dys
cyplinarnego pozostała w projekcie Delegacji niezmieniona, a jedynie rady notarialne wy
posażono w prawo nakładania kar porządkowych (przestroga, grzywna do 100 zł, art. 4la).

W przepisach przejściowych, których redakcję w zakresie dzielnicowych różnic pozo
stawiono ich przedstawicielom, jako najlepiej znającym miejscową specyfikę, zdecydowano 
się na utrzymanie w mocy dotychczasowych przepisów, regulujących zagadnienia wymo
gów formy notarialnej ad solemnitatem, wprowadzając ją dodatkowo na terenie całego 
kraju dla wszelkich czynności obejmujących nabycie, przeniesienie, ograniczenie lub ob
ciążenie nieruchomości (art. 115 projektu Delegacji). Nawet drobnej zmianie nie uległy - 
wbrew oczekiwaniom pracowników kancelarii notarialnych - przepisy przechodnie dla 
dawnego zaboru rosyjskiego . Ich treści nie dostosowano nawet do zmian wprowadzo
nych do projektu Delegacji, stąd przepis o formie notarialnej dla umów przenoszących 
własność nieruchomości powtórzony został dwukrotnie: dla całego kraju i dla dawnego 
zaboru rosyjskiego (art. 115 i art. 126) . Podobnie utrzymano w całości proponowane
przepisy dla Małopolski oraz dawnego zaboru pruskiego .

3.5. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości

Wyniki obrad Delegacji wraz z projektem przekazane zostały, zgodnie z sugestią kra
kowskiej Izby Notarialnej, Komisji Kodyfikacyjnej oraz Ministerstwu Sprawiedliwości 
dopiero po ustaleniu wszystkich kwestii . Interpretując wypowiedź ministra sprawiedli- * * * * * * * * * 

300 _Op.cit., s. 7.
301 W.L. Jaworski, Reforma notariatu, s. 97-98, 112-114.

Choć w składzie sześcioosobowego komitetu znalazło się aż trzech reprezentantów tych terenów:
Z. Hilbner, W. Paszkowski, J. Łada, Ostatecznie opracowane stanowisko..., s. 4.

Projekt ustawy notarialnej ustalony przez Stałą Delegację..., s. 38, 41.
Uwzględniono jednak zmiany wprowadzone na terenie Małopolski w zakresie wykonalności aktów

notarialnych przepisami rozporządzenia wprowadzającego prawo egzekucyjne, Projekt..., s. 43.
305 A., Wyniki obrad..., s. 74; na wniosek izby w Krakowie także wcześniejsze uwagi całego 

małopolskiego notariatu przesłane zostały po zakończeniu obrad Delegacji, pismo prezesa Izby Notarialnej
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wości podczas posiedzenia Senatu w dniu 27 lutego 1933 roku, wyrażano nadzieję, że pro
jekt zostanie rozpatrzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w krótkim terminie306 * * * 310 * * 313. 
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, zaplanowane na początek maja posiedzenie Podko
misji Notarialnej Komisji Kodyfikacyjnej z udziałem J. Litauera nie odbyło się . W tym 
czasie pojawiły się także, przyjmowane początkowo z niedowierzaniem, informacje o przy
gotowywaniu odrębnego projektu ustawy notarialnej także przez Ministerstwo Sprawiedli
wości, planujące już w czerwcu wydanie go w formie rozporządzenia prezydenta . Po
twierdzenie się tych pogłosek i zastosowanie także do ustawy notarialnej trybu działania 
analogicznego do zastosowanego przy ustawie o adwokaturze wywołało duże rozczarowa- 
nie . Do drugiego czytania projektu nie doszło, gdyż Ministerstwo Sprawiedliwości za
wiadomiło w maju Komisję Kodyfikacyjną, że przygotowuje własny projekt, który wpro
wadzony zostanie w życie w drodze pozaparlamentamejJ . W rezultacie Podkomisja Nota
rialna Komisji Kodyfikacyjnej przestała praktycznie istnieć .

w Krakowie z dnia 22 lutego 1933 r. do izb notarialnych we Lwowie oraz Przemyślu, APII, 
sygn. R. Not. 29.

* ° 306 Red., W pismach codziennych o ustawie notarialnej, Not.-Hip., 1933, nr 6, s. 6; Ustawa notarialna 
na porządku dziennym. Oświadczenie p. Ministra Sprawiedliwości w Senacie, ibidem, nr 7, s. 3.

Drugie czytanie projektu ustawy notarialnej w Komisji Kodyfikacyjnej, Not.-Hip., 1933, nr 8-9, 
s. 15; Z Komisji Kodyfikacyjnej. Ustawa notarialna. Prawo o zobowiązaniach, Not.-Hip., 1933, nr 12, s. 4.

W.N., Społeczeństwo a notariat. Próba wyjaśnienia niektórych pojęć elementarnych, Not.-Hip., 
1933^nr 15, s. 2.

M., Ku życzliwej rozwadze Pana Ministra Sprawiedliwości, Not.-Hip., 1933, nr 16, s. 5; zdarzały 
się także - odosobnione - głosy wyrażające zadowolenie z przejęcia prac przez ministerstwo, 
W. Teleśnicki, Aplikacja notarialna, Not.-Hip., 1933, nr 16, s. 10-11; idem, Notariat czy adwokatura, 
ibidem, nr 18, s. 7-9.

310 Znamienne losy projektu ustawy notarialnej. Wywiad z przewodniczącym podkomisji notarialnej 
Komisji Kodyfikacyjnej b. wiceministrem adw. Zygmuntem Rymowiczem, Not.-Hip., 1933, nr 16, s. 8-10; 
J. Glass, W. Natanson, Prawo o notariacie, s. 17; J. Glass, Rzut oka na polską ustawę notarialną, s. 23.

11 L. Górnicki ustalił koniec istnienia Podkomisji na kwiecień 1933 r. co nieściśle odpowiada 
kalendarzowi wydarzeń, L. Górnicki, Prawo cywilne..., s. 113.

Znamienne losy..., s. 10.
313 'Por. S. Płaza, Historia prawa..., s. 703; A. Kiszą, Z. Krzemiński, R. Łyczywek, Historia 

adwokatury polskiej, Warszawa 1995, s. 118; przyczyn upatrywano również w zbyt wolnym tempie prac 
Komisji, W. Natanson, W przededniu przemiany..., s. 7.

31 M.in. w zbliżony sposób wprowadzono rozporządzeniem prezydenta z 1932 r. nowe prawo 
o Najwyższym Trybunale Administracyjnym, porzuciwszy uprzednio pomysł gruntownej nowelizacji 
dotychczasowej ustawy z 1922 r., przygotowany przez Komisję Wniosków Ustawodawczych, D. Malec, 
Najwyższy Trybunał Administracyjny 1922-1939 w świetle własnego orzecznictwa, Kraków 1999, s. 34- 
35.

Wśród przyczyn przerwania prac Komisji Kodyfikacyjnej nad ustawą notarialną do
strzegano niezadowolenie rządu ze zbyt gruntownej analizy i szczegółowej regulacji kom
pletnego systemu prawa o notariacie, podczas gdy ministerstwo przejawiało chęć ograni
czenia przyszłej ustawy do zagadnień ściśle technicznych^1 . Zdawano sobie sprawę, że 
ogólny kierunek prac Komisji, nadanie notariatowi jako instytucji szerokiego zakresu we
wnętrznej autonomii stanowiło - podobnie jak w wypadku ordynacji adwokackiej - powód 
rezygnacji z dalszych prac Komisji . W podobnym okresie zrezygnowano z co najmniej 
kilku projektów organizacji instytucji prawnych, przygotowywanych przez specjalnie po
wołane do tego organy, co stanowiło wyraz chęci zachowania przez rząd większej kontroli 
niż w wypadku opracowania projektów przez niezależne gremia314. Wpływu na losy ustawy 
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notarialnej nie miała dokonana w maju 1933 roku zmiana gabinetu: resortem sprawiedliwo
ści od sierpnia 1930 roku do maja 1936 roku kierował nieprzerwanie Cz. Michałowski315.

Zaniepokojenie, wywołane brakiem informacji na temat prowadzonych w ministerstwie 
prac przyniosło apele o zawarcie w ustawie przynajmniej podstawowych, postulowanych 
przez notariuszy rozwiązań . Powrócono także - choć z nieco mniejszą niż w czasie prac 
Komisji Kodyfikacyjnej intensywnością - do problemów pracowników kancelarii notarial
nych, wyrażając niekiedy nawet poglądy o braku potrzeby wprowadzania w notariacie wy
mogów wyższego wykształcenia prawniczego . Ministerstwo Sprawiedliwości częściowo 
uwzględniło te postulaty, rezygnując w opracowywanym przez siebie projekcie z wymogu 
egzaminu notarialnego dla dotychczasowych pomocników rejentów w dawnym zaborze 
rosyjskim oraz z precyzyjnych ograniczeń czasowych co do pozostawania na zajmowanym 
stanowisku . Ministerstwo odmówiło jednak uznania analogicznych żądań pracownikom 
kancelarii z dawnego zaboru pruskiego, choć w obronę ich interesów zaangażował się 
L. Cichowicz, nestor poznańskich notariuszy-adwokatów, wiceprezydent Komisji Kodyfi
kacyjnej, członek jej Wydziału cywilnego w latach 1919-1926 . Po przerwaniu prac
Komisji Kodyfikacyjnej nie zaprzestano także, trwającej z niewielkimi przerwami od 
I połowy lat dwudziestych, dyskusji na temat zakresu przymusu notarialnego

Szczegółów proponowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości prawa o notariacie nie 
ujawniono do samego końca prac . W warszawskiej „Gazecie Polskiej” zamieszczono 
tylko jego ogólną charakterystykę . Nieoficjalne omówienie wybranych przepisów zamie
ścił „Przegląd Notarialny” 23. Atmosferę tajemnicy dodatkowo pogłębiło zdjęcie sprawy 
projektu z porządku dziennego posiedzenia Rady Ministrów w sierpniu 1933 roku . Przed 
uchwaleniem go na posiedzeniu we wrześniu 1933 roku dokonano w nim kolejnych 
zmian . Ocena wpływu wcześniejszych projektów na opracowany przez Ministerstwo nie 
jest łatwa. Analiza kolejnych przepisów wykazuje bliski związek z większością rozwiązań 
zaproponowanych przez Podkomisję Notarialną . Ta ostatnia wykorzystała w dużym 
stopniu wiele zasad zaproponowanych we wcześniejszych projektach oraz przez samych

315 J. Gołębiowski, Członkowie Rady Ministrów [w:] Kto był kim..., s. 28-30.
M.in. M. Ku życzliwej rozwadze...', T. Wojciechowski, Jaką winna być przyszła organizacja 

notariatu polskiego, Not.-Hip., 1933, nr 18, s. 3-5; J.M., Praktyka zastępuje dyplom. Wywiad z nestorem 
rejentów warszawskich p. Szymonem Landau, ibidem, s. 5-7.

M.in. J.M., Praktyka zastępuje dyplom..., s. 6-7; W. Teleśnicki, O samorząd dla pomocników 
rejentów, Not.-Hip., 1933, nr 18, s. 6-7; J.K. Malicki, O rewizję projektu ustawy notarialnej, Not.-Hip., 
1933, nr 20, s. 2; J.M., Ujednostajnienie pomocników rejentów z asesorami. Wywiad „Notariatu- 
Hipoteki"zp. rejentem Zygmuntem Nowickim, ibidem, nr 21, s. 5-6.

J.M. Malicki, W przededniu wejścia w życie prawa o notariacie, Not.-Hip., 1933, nr 22, s. 4.
Z. Szymkowiak, op.cit., s. 18-20; Drugi memoriał do Pana Ministra Sprawiedliwości, ibidem, 

nr 23, s. 5-6; Memoriał organizacji poznańskiej do Ministra Sprawiedliwości, ibidem, s. 7-8; 
S. Grodziski, op.cit., s. 45; L. Cichowicz, pismo do Związku Pracowników Adwokatury i Notariatu Ziem 
Zachodnich R. P., Uwierzytelniony odpis, Not.-Hip., 1933, nr 23, s. 8.

D. Malec, Z dziejów notariatu w Drugiej Rzeczypospolitej. Problem tzw. przymusu notarialnego, 
s. 192-195.

321 Z. Wartenfeld, O należyte kształcenie aplikantów notarialnych, Not.-Hip., 1933, nr 23, s. 19.
322 Zasady ustroju notariatu według projektu unifikacyjnego, „Gazeta Polska”, 1933, nr 199.
323 Postępowanie notarialne według projektu unifikacyjnego, PN, 1933, nr 5, s. 9-11; red., Przepisy 

wprowadzające prawo o notariacie według projektu unifikacyjnego, PN, 1933, nr 6, s. 19-20.
324 J.M. Malicki, Wstrzymanie projektu ustawy notarialnej, Not.-Hip., 1933, nr 23, s. 2.
325 J.M. Malicki, Po uchwaleniu ustawy notarialnej, Not.-Hip., 1933, nr 25, s. 1-2.
326 T.Grajner, Wpływ projektów..., s. 201.
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notariuszy, m.in. podczas ich zjazdów. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości nie był 
w związku z tym propozycją całkowicie nową i oderwaną od dotychczasowych prac, powta
rzał ich najważniejsze zasady, a najczęściej dokładnie treść poprzednio proponowanych 
przepisów.

27 października 1933 roku projekt został podpisany przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 
a następnie opublikowany w Dzienniku Ustaw nr 84 z dnia 29 października tego samego 
roku. Zakończył się długi okres starań o jednolite, ogólnopolskie prawo o notariacie, na 
którego ostateczny kształt - mimo opracowania go na podstawie projektu przygotowanego 
przez Ministerstwo Sprawiedliwości - wpływ wywarli sami notariusze. Wieloletnie prace 
nad kolejnymi projektami, zasadami organizacji i działania notariatu doprowadziły jeszcze 
przed wejściem w życie rozporządzenia z 1933 roku do wytworzenia się poczucia jedności 
zawodowej i wspólnoty interesów między osobami sprawującymi ten urząd w różnych 
częściach kraju, mimo odmiennych przepisów odziedziczonych po okresie zaborów. Nowe 
prawo o notariacie stanowiło prawny sposób wyrażenia także owego wykształconego wcze
śniej stanu.



Rozdział IX

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ROZPORZĄDZENIA 
PREZYDENTA RP Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 

1933 ROKU PRAWO O NOTARIACIE

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Opublikowanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 
1933 roku rozpoczynało nowy etap w dziejach notariatu polskiego, który po raz pierwszy 
zorganizowany został na jednolitych, ogólnopolskich podstawach prawnych . Z chwiląjego 
pełnego wejścia w życie w dniu 1 stycznia 1934 roku utraciły moc obowiązującą dotych
czasowe, pozaborcze przepisy o organizacji notariatu oraz o czynnościach notariuszy .

Ze znaczenia tej chwili zdawano sobie ówcześnie sprawę, nazywano nawet rozporzą
dzenie przez analogię do ustawy zasadniczej konstytucją notariatu polskiego . Wielka rola 
rozporządzenia z 1933 roku podkreślana jest także obecnie, w aspekcie istotnych zmian 
w ustroju notariatu polskiego, polegających na jego tzw. „reprywatyzacji”. Choć rozporzą
dzenie uchylone zostało przepisami pierwszej powojennej ustawy o notariacie z 1951 roku, 
wprowadzającej upaństwowienie , do jego podstawowych zasad oraz rozwiązań struktural
nych i modelowych odwoływano się podczas prac nad ustawą notarialną z dnia 14 lutego 
1991 roku1 * * * 5.

1 Dz. U. RP 1933, nr 84, poz. 609.
Ich szczegółowe wyliczenie zawierał art. 123 rozporządzenia, w mocy utrzymane zostały wyraźnie 

przepisy szczególnych ustaw wymagających dla ważności czynności formy aktu notarialnego (art. 128).
T. Kostórkiewicz, Konstytucja notariatu polskiego, PN, 1933, nr 13, s. 4; J.K. Malicki, Nowa era 

notariatu polskiego, ibidem, nr 28, s. 1-2.
Art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 25 maja 1951 r. prawo o notariacie, Dz. U. nr 36, poz. 276; ustawa 

weszła w życie 1 stycznia 1952 r.
5 R. Sztyk, Zasady modelowe i ustrojowe notariatu [w:] / Kongres Notariuszy RP, s. 273, 296; 

C.W. Salagierski, Pozycja notariusza w systemie organów ochrony prawnej, „Rejent”, 2001, nr 5, s. 181.
J. Glass, Rzut oka na polską ustawę notarialną, PN, 1933, nr 10, s. 24, 26; T.Makowski, 

O prawidłowe zasilanie notariatu, PN, 1935, nr 23, s. 12.

Po raz pierwszy, jednolicie w skali całego kraju, notariusze wyodrębnieni zostali jako 
wykonujący samodzielny zawód prawniczy, wymagający spełnienia wysokich wymagań 
kwalifikacyjnych . Istotną nowością w skali ogólnopolskiej było wprowadzenie aplikacji 
notarialnej, a także nowych pojęć aplikanta i asesora notarialnego, mających w poprzednim 
okresie swe odpowiedniki jedynie na terenie dawnego zaboru austriackiego (substytuci, 
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kandydaci notarialni). Rozporządzenie wykorzystało podstawowe zasady ustroju notariatu, 
konsekwentnie proponowane przez środowisko notariuszy i w kolejnych projektach. Nota
riusze zdefiniowani zostali jako funkcjonariusze publiczni, powołani do sporządzania aktów 
i dokumentów, którym strony obowiązane były lub pragnęły nadać znamię wiary publicz
nej, a także do spełniania innych czynności zleconych im przez prawo (art. 1). Ostatecznie 
zdecydowano się zatem na definicję opartą ściśle na wzorach francuskich i włoskich, 
w formie zaproponowanej także w projekcie Delegacji Notariatu . Zmieniało to w istotny 
sposób status prawny notariuszy w tzw. dzielnicy centralnej i wschodniej oraz zachodniej.

Zgodnie z przeważającymi postulatami i poglądami nauki, a także samego środowiska 
wprowadzony został jednolicie w całym kraju typ tzw. czystego notariatu, wykluczający 
możliwość równoczesnego wykonywania zawodu adwokata bądź jakiegokolwiek innego, 
z wyjątkiem określonych w rozporządzeniu. Zniesiono także krytykowane od dawna kaucje 
notarialne jako zbędne wobec nowych zasad odszkodowawczej odpowiedzialności mająt
kowej notariusza.

Przyjęte określenie, akcentując publiczny charakter funkcji spełnianych przez notariuszy 
niebędących urzędnikami państwowymi, umożliwiało nadanie notariatowi samorządu za
wodowego. Po raz pierwszy uzyskali go także notariusze dawnych zaborów rosyjskiego 
i pruskiego. Nie wprowadzono jednak postulowanego od dawna samorządu na szczeblu 
centralnym, ogólnopolskim.

Przepisy projektu Komisji Kodyfikacyjnej, dotyczące organizacji oraz zasad działania 
samorządu, zostały w toku prac ministerialnych przeredagowane, co nie wpłynęło jednak 
istotnie na zmianę zawartych w nich podstawowych zasad, wyłączających - wbrew jedno
myślnym opiniom środowiska - powołanie organu samorządowego ogólnopolskiego. Nad
zór nad notariuszami rozporządzenie powierzyło organom samorządu, a także prezesom 
sądów okręgowych oraz sądów apelacyjnych, zaś nadzór zwierzchni - ministrowi sprawie
dliwości, sprawującemu go także w stosunku do organów izb notarialnych (art. 37 oraz 
art. 42 § 1).

Za jeden z ważniejszych przepisów, służących unifikacji prawa prywatnego, uznawano 
art. 82, wprowadzający pod rygorem nieważności wymóg formy notarialnej dla umów 
przejścia, ograniczenia lub obciążenia prawa własności nieruchomości, co służyć miało 
także utrudnieniu wyzbycia się ojcowizny, jako postulatowi zdrowej polityki agrarnej . 
Zamieszczenie przepisu - z inicjatywy wiceministra sprawiedliwości S. Sieczkowskiego - 
w prawie o notariacie, a nie w poświęconej prawu rzeczowemu części przyszłego kodeksu 
cywilnego, uzasadniano imperatywnymi warunkami realnymi . Wśród opinii na temat 
art. 82 znalazły się także liczne wypowiedzi krytyczne, nawiązujące do argumentów podno
szonych podczas starań o wprowadzenie przymusu notarialnego w ustawie stemplowej .

7 J. Glass, op.cit., s. 24; S. Stein, Ogólna charakterystyka nowej ustawy notarialnej, PN, 1933, nr 12, 
s. 226; T. Grajner, Wpływ projektów ustawy notarialnej powstałych w Drugiej Rzeczypospolitej na 
ostateczny kształt prawa o notariacie z 1933 r., „Rejent”, 1999, nr 6-7, s. 201.

J. Glass, op.cit., s. 26; Art. 82 prawa o notariacie. Oświadczenie p. wiceministra sprawiedliwości 
St. Sieczkowskiego, PN, 1933, nr 11, s. 3-4.

9 J. Glass, W. Natanson, Prawo o notariacie, Warszawa 1934, s. 102, W. Prądzyński, Art. 82 i 147 
prawa o notariacie w praktyce Ziem Zachodnich, PN, 1934, nr 24, s. 558; o wadze przepisu dla 
Małopolski m.in. J. Glass, op.cit., s. 190-191.

M.in. L. Peiper, Ideologia kampanii notariatu o monopol, „Głos Prawa”, 1933, nr 9; polemicznie 
z wymienionym artykułem m.in. S. Breyer, Odpowiedź notariusza małopolskiego D-rowi Leonowi 
Peiperowi, PN, 1933, nr 11, s. 214—217 oraz W. Natanson, ibidem, s. 217.



267

Rozporządzenie zawierało 150 artykułów i dzieliło się na trzy części, poświęcone 
ustrojowi notariatu (I), czynnościom notarialnym (II) oraz przepisom wprowadzającym 
(III). Zachowano zatem podstawowy układ proponowany w projekcie podkomisji notarial
nej Komisji Kodyfikacyjnej, a także w opartym na nim projekcie Stałej Delegacji Notariatu 
i Hipoteki. Poszczególne części dzieliły się na rozdziały, których tytuły i zawartość różniły 
się od nieco od wcześniejszych propozycji, uwzględniając z kolei w części dotyczącej 
ustroju notariatu ogólne zasady systematyki prawa o ustroju sądów powszechnych oraz 
ordynacji adwokackiej .

Wkrótce po opublikowaniu rozporządzenia wydane zostały do niego pierwsze przepisy 
wykonawcze. Już 31 października 1933 roku minister sprawiedliwości wydał dwa rozpo
rządzenia. Zgodnie z uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie art. 2 prawa o nota
riacie ustalił liczbę stanowisk notariuszy oraz ich siedziby urzędowe11 12 *. Drugi z aktów wy
konawczych określił pieczęcie notariuszy oraz organów izb notarialnych . W grudniu 1933 
roku ustalone zostały szczegółowo wzory i zasady prowadzenia ksiąg notarialnych14 15 16, także 
tryb postępowania przy zwalnianiu notariuszy trwale niezdolnych do służby . Do końca 
roku notariat uzyskał zatem wszystkie podstawowe przepisy, umożliwiające jego działanie 
od początku stycznia 1934 roku na nowych, jednolitych zasadach.

11 J. Glass, op.cit., s. 23; W części I rozporządzenia z 1933 r. znalazły się rozdziały: I. Przepisy ogólne,
II. Objęcie i zmiana stanowiska notariusza, III. Obowiązki i prawa notariuszy, IV. Izby notarialne, 
V. Nadzór nad notariatem. Odpowiedzialność notariusza za szkody, VI. Odpowiedzialność dyscyplinarna,
VII. Aplikanci i asesorzy notarialni. Część II obejmowała: I. Postanowienia ogólne, II. Akty notarialne,
III. Wypisy i odpisy, IV. Poświadczenia, V. Doręczanie oświadczeń, VI. Protokoły, VII. Protesty,
VIII. Przyjmowanie dokumentów, pieniędzy lub papierów wartościowych na przechowanie,
IX. Przechowywanie akt, X. Księgi notariusza. Część III zawierała rozdziały: I. przepisy ogólne, 
w kolejnych rozdziałach przepisy szczególne dla okręgów Sądów Apelacyjnych w Warszawie, Lublinie 
i Wilnie (II), w Krakowie i Lwowie oraz Sądu Okręgowego w Cieszynie (III), Poznaniu i Toruniu, a także 
Sądu Okręgowego w Katowicach. Rozdział V obejmował zmiany w ustawie o opłatach stemplowych, zaś 
VI - przepisy końcowe.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o ustaleniu ilości 
notariuszów i ich siedzib urzędowych, Dz. U. RP nr 88, poz. 685; por. także obwieszczenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1933 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o ustaleniu ilości notariuszów i ich siedzib urzędowych 
z dnia 24 listopada 1933 r., Dz. U. RP 1933, nr 93, poz. 718 oraz z dnia 28 grudnia 1933 r., Dz. U. RP 
1934^ nr 3, poz. 22.

J Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o pieczęciach notariuszów 
i organów izb notarialnych, Dz. U. RP nr 88, poz. 686; zmiana: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 26 stycznia 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 31 października 1933 r. o pieczęciach 
notariuszów i organów Izb Notarialnych, Dz. U. RP nr 88, poz. 686.

H Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1933 r. w sprawie ksiąg notariuszów, 
Dz. U. RP nr 99, poz. 764.

15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1933 r. o trybie postępowania przy 
zwalnianiu notariuszów trwale niezdolnych do służby, Dz. U. RP nr 103, poz. 803.

16 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. o ograniczeniu praw emerytalnych 
notariuszów i pisarzy hipotecznych, Dz. U. RP, nr 74, poz. 526.

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. o formie wydobywania minerałów 
żywicznych, Dz. U. nr 84, poz. 585.

Do wybuchu II wojny światowej prawo o notariacie podlegało nielicznym noweliza
cjom. W 1936 roku ograniczono wynikające z niego prawa notariuszy, uprawnionych do 
pobierania emerytury z tytułu poprzednio pełnionej służby państwowej , a także zakres 
stosowania art. 82, wyłączając spod przymusu notarialnego tereny wydobywania minerałów 
żywicznych . W 1938 roku rozciągnięto moc obowiązującą rozporządzenia na ziemie 
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Zaolzia, odraczając jednak w czasie pełne wprowadzenie wszystkich jego przepisów . 
Kolejna nowelizacja nastąpiła dopiero po II wojnie, w rezultacie wprowadzenia nowej 
regulacji w dziedzinie prawa rzeczowego i o księgach wieczystych oraz prawa spad
kowego .

Dokonywana dotychczas ocena nowego prawa o notariacie koncentrowała się na anali
zie jego przepisów, a zwłaszcza podstawowych zasad. Praktyczna realizacja nie zawsze 
jednak odpowiadała duchowi owych zasad, a zawarte w prawie o notariacie przepisy prze
chodnie oraz wyjątkowe ograniczały ich pełne wprowadzenie w życie w zaledwie kilkulet
nim okresie do wybuchu II wojny światowej.

2. POLSKIE PRAWO O NOTARIACIE NA TLE EUROPEJSKIEGO 
USTAWODAWSTWA NOTARIALNEGO

Notariat europejski w okresie międzywojennym był zróżnicowany, a jego ustrój opierał 
się na odmiennych często rozwiązaniach. W pracach nad prawem o notariacie wykorzysta
no w szerokim stopniu materiał porównawczy, w postaci ówczesnego ustawodawstwa euro
pejskiego, a zainteresowanie zmianami dokonującymi się w innych krajach widoczne było 
w Polsce w całym okresie do wybuchu II wojny światowej. Zmiany te, po okresie dyskusji 
i przygotowań w latach dwudziestych, przybrały na sile w kolejnym dziesięcioleciu, gd^ 
zauważalna była ogólna tendencja nadawania notariuszom niezależności zawodowej . 
W rezultacie w rozporządzeniu z 1933 roku znalazły się uznawane za najistotniejsze i naj
lepsze dla określenia pozycji ustrojowej notariatu elementy definicji pozycji samego nota
riusza oraz samorząd korporacyjny. Jak już wspomniano, wykorzystano przy ich konstru
owaniu zwłaszcza wzorce francuskie i zbliżone do nich włoskie, a także austriackie. Ak
centowanie wpływów francuskich służyć miało zerwaniu z opinią o skorzystaniu wyłącznie 
z wzorca austriackiego, zawartego w ustawie z 1871 roku. Jednak także geneza notarialne
go ustawodawstwa austriackiego związana była z modelem francuskim .

W Austrii w 1921 roku wydana została nowa ustawa notarialna, która zastąpiła po
przednio obowiązującą z 1871, jednak przepisy wykonawcze wydano dopiero w roku 1926. 
Nowe zasady uwzględniały niektóre postulaty zgłaszane przez austriackich notariuszy 
i utrzymywały dotychczasowy status prawny notariusza . Notariat w Niemczech nie był 
jednolity, wobec partykularyzmów prawa krajowego i obowiązywania kilkunastu krajowych * * * * * * * 

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o rozciągnięciu prawa o notariacie 
na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego, Dz. U. RP, nr 89, poz. 605.

19 Dekret z dnia 8 października 1946 r. przepisy wprowadzające prawo spadkowe, Dz. U. nr 60, 
poz. 329; dekret z dnia 11 października 1946 r. Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo 
o księgach wieczystych, Dz. U. nr 57, poz. 321.

u Por. m.in. A. Bemasconi de Luca, Syndykaty notariuszów we Włoszech, PN, 1935, nr 19, s. 14-15; 
Izba Notarialna Rzeszy Niemieckiej, ibidem, s. 15-16; Notariat a czynniki państwowe we Francji, ibidem, 
s. 16; Z. Szymkowiak, Notariat w innych państwach, Not.-Hip., 1935, nr 11, s. 128-129, nr 12-13, s. 144—
145, nr 14, s. 158, nr 15, s. 171.

21 M. Allerhand, Prawo o notariacie, s. 5; o wpływie zwłaszcza na ustawę austriacką z 1850 r. 
Ch. Neschwara, Französisches Notariat in Österreich [w:] Gedächtnisschrift Herbert Hofmeister, hrsg.
Von W. Ogris, W.H. Rechberger, 1996, s. 471—489.

22 M.in. J. Glass, Notariat w Austrii. Notariat w Hiszpanii, PN, 1933, nr 4, s. 28-31.
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ustaw notarialnych. W Bawarii, Hesji oraz Hamburgu występował notariat w czystej posta
ci, w swoistym połączeniu z sądownictwem uregulowano zasady jego działania w Badenii 
oraz Wirtembergii, w połączeniu z adwokaturą działał m.in. w Prusach, Saksonii, Turyn
gii . Zgodnie z ustalonymi poglądami nauki, notariusze w Prusach posiadali charakter 
bezpośrednich urzędników państwowych, zaliczanych do kategorii urzędników nies^dziow- 
skich, podobnie wyglądał ich status w krajach „czystego notariatu” (np. w Bawarii)24 25 26. Jed
nolita ustawa notarialna Rzeszy z 1937 roku, zezwalając na tymczasowe utrzymanie różnic 
występujących w poszczególnych krajach, opowiedziała się za uznaniem notariusza za 
wykonującego wolny zawód, przewidując powołanie samorządu notarialnego, wyposażone
go w osobowość prawną tylko na szczeblu centralnym (Reichsnotarkammer) . W innych 
krajach europejskich, m.in. we Włoszech (ustawa z 1913 roku), Hiszpanii (ustawodawstwo 
z lat 1862, 1921), Holandii (ustawa z 1894 roku) również dominowało określenie notariu
sza jako urzędnika (funkcjonariusza) publicznego, działał również samorząd zawodowy.

I. Dębicki, Notariat kilku państw w Europie, Stanach Zjednoczonych Ameryki i Japonii, Kraków 
1928, s. 48 i n., 105 i n., J. Glass, Notariat w Niemczech, PN, 1933, nr 5, s. 53.

H. Obemeck, Notariatsrecht der deutschen Länder, s. 12, J. Glass, Notariat w Niemczech, s. 55.
25 Nowa niemiecka ustawa notarialna, PN, 1937, nr 11, s. 254, nr 15-16, s. 345.
26 J. Glass, Notariat w ZSRR, PN, 1933, nr 6, s. 78-82.
27 Por. m.in. S. Płaza, op.cit., s. 735 i n.

Wyjątkowo na tle prawa europejskiego ukształtowany był wówczas notariat w ZSRR. 
W ustawie z 1922 roku (następnie z 1923 roku) nadano mu charakter wyłącznie państwowy, 
notariuszy sprowadzając do roli urzędników. W pewnym stopniu ustawodawstwo radzieckie 
- po przejściowym okresie likwidacji notariatu w 1920 roku - powróciło do niektórych 
zasad znanych z okresu przedrewolucyjnego . Wobec odrębności systemu common law, 
ustawodawstwo notarialne w kontynentalnym rozumieniu nie istniało w Anglii, gdzie dla 
pełnienia funkcji notarialnych nie wymagano żadnego cenzusu wykształcenia, a poświad
czaniem dokumentów zajmowali się także sędziowie. Zbliżony system funkcjonował 
w krajach skandynawskich oraz Finlandii27.

3. WPROWADZANIE W ŻYCIE PRAWA O NOTARIACIE. OKRES 
PRZEJŚCIOWY TZW. REORGANIZACJI NOTARIATU

Zgodnie z art. 150 rozporządzenia zawierającego prawo o notariacie, jego przepisy 
wejść miały w życie w dniu 1 stycznia 1934 roku. Od zasady tej wprowadzone zostały 
jedynie dwa, lecz za to bardzo istotne wyjątki. W okresie przejściowym, tj. od dnia ogło
szenia nowego prawa o notariacie (29 października 1934 roku) do chwili jego wejścia 
w życie, minister sprawiedliwości zyskał uprawnienie do przenoszenia notariuszy bez ich 
zgody do innych miejscowości oraz zwalniania z zajmowanych stanowisk (art. 124 § 2). 
Notariusze dawnego zaboru pruskiego, wykonujący zawód adwokata, w ciągu miesiąca od 
ogłoszenia rozporządzenia zobowiązani zostali do złożenia stosownego oświadczenia co do 
dalszego pozostawania w notariacie (art. 44). Choć prawo o notariacie co do zasady utrzy
mywało uprawnienia mianowanych pod rządami starych przepisów notariuszy 
(art. 124 § 1), to jednocześnie wprowadzało w wymienionych wyżej przepisach wyjątki, 
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dające w praktyce nieograniczone wymogami prawnymi możliwości zwalniania i przeno
szenia notariuszy w okresie przejściowym.

Przygotowania do wejścia w życie nowego prawa o notariacie obejmowały także bardzo 
głębokie zmiany kadrowe. Minister sprawiedliwości już od chwili opublikowania rozporzą
dzenia korzystał często z przysługujących mu na mocy art. 124 § 2 uprawnień do zwalnia
nia lub dyslokacji dotychczasowych notariuszy. 1 stycznia 1934 roku polski notariat rozpo
czął działanie na nowych zasadach w nowym składzie personalnym. Zakres zmian perso
nalnych dodatkowo pogłębiał fakt zmniejszenia ogólnej liczby notariuszy w kraju o blisko 
100 stanowisk. W sumie, na podstawie wymienionego przepisu usunięto ponad 300 dotych
czasowych rejentów (ponad 1/3 notariuszy w Polsce) . Ministerstwo Sprawiedliwości 
uzasadniało zakres zmian personalnych koniecznością usunięcia z notariatu osób niedyspo- 
nujących z racji podeszłego wieku pełnią sił fizycznych i umysłowych, a także jedhostek 
o niskim poziomie etycznym oraz nieposiadających odpowiednich kwalifikacji zawodo
wych2 . Minister C. Michałowski nie krył także politycznych motywów zwolnień osób, 
które będąc zaangażowanymi w życiu partyjno-politycznem przyczyniali się do podrywania 
powagi i zaufania publicznego do zajmowanego urzędu .

Ministerialne rozporządzenie z 1933 roku określiło liczbę notariuszy w państwie na 779, 
zaś kolejne z roku 1934 na 780 . Najliczniejszą, 187-osobową grupę stanowić mieli nota
riusze warszawskiej Izby Notarialnej, działającej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warsza
wie. Izba lwowska liczyć miała 163 notariuszy, poznańska 150^ lubelska 96, krakowska 90, 
wileńska 66, zaś najmniejsza, katowicka - 28 notariuszy . Wobec przeprowadzonej 
w 1934 roku korekty okręgów sądowych, liczebność poszczególnych izb uległa zmianie 
wobec nowej przynależności niektórych obszarów do innej apelacji. W ich rezultacie nie 
zmieniła się liczebność izby warszawskiej, poznańskiej, wileńskiej i katowickiej. Po ko
rektach izba lwowska liczyła 152 notariuszy, krakowska 116, zaś lubelska 81 osóbJ . Po
dobnie jak w poprzednim okresie 1918-1933, wśród miast, w których wyznaczono siedziby 
największej liczbie rejentów, pierwsze miejsce zajmowała Warszawa (39 osób), kolejne 
Łódź (22 osoby), Lwów i Poznań (po 10 osób), Lublin, Kraków i Wilno (po 8 osób), Kalisz 
(7 osób), Katowice i Radom (6 osób), Bydgoszcz (5 osób) . W pozostałych miejscowo
ściach, wyliczonych w rozporządzeniu, działać miało 1-4 notariuszy.

Pierwotnie, w związku z wprowadzaniem nowych przepisów, w okręgu Sądu Apelacyj
nego w Warszawie zmniejszono w sumie liczbę stanowisk o 9, w Lublinie o 4 stanowiska. 
Zwiększeniu o 26 nowych stanowisk uległa ich liczba w okręgu Sądu Apelacyjnego we 
Lwowie oraz Krakowie.

28 Z.K.N., Ku uwadze P.Ministra Sprawiedliwości, Not.-Hip., 1934, nr 27-28, s. 259.
29 Wystąpienie ministra sprawiedliwości C. Michałowskiego w komisji budżetowej Sejmu w dniu 

11 stycznia 1934 r., PN, 1934, nr 1, s. 10.
3 Ibidem.

Także początkowo miało ich być 780, w drodze korekty rozporządzenia ministra liczba zmniejszyła 
się o 1 stanowisko, a następnie powiększyła o 1 od 1 kwietnia 1934 r., Ustalenie stanowisk notariuszów. 
Od 111934 r. - 780 notariuszów w państwie, PN, 1933, nr 12, s. 17-21; Nowe ustalenie stanowisk 
notariuszów. Od 1I1935 r. -783 notariuszów w Państwie, PN, 1935, nr 1, s. 3.

32 Op.cit., s. 17.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o zmianie okręgów sądów 

apelacyjnych, Dz. U. RP nr 86, poz. 784; W.N., Wobec zmiany okręgów Izb Notarialnych, PN, 1934, 
nr 18^ s. 2-3; Zmiana okręgów Izb Notarialnych. Kraków-Lwów-Lublin, ibidem, nr 19, s. 17.

34 Op.cit., s. 17-21.
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Pierwsze zwolnienia notariuszy w określonym w art. 124 § 2 terminie nastąpiły na mocy 
odpowiednich postanowień ministra sprawiedliwości z dnia 8 listopada 1933 roku35 36 37 38 39 40. Ich 
wykonanie powierzono właściwym terytorialnie prezesom sądów apelacyjnych, do których 
należało m.in. określenie daty zwolnienia każdej osoby . Usunięto wówczas 64 dotychcza
sowych notariuszy małopolskich oraz 102 w dawnym zaborze rosyjskim .

35 Komunikat Prezesa Izby Notarialnej we Lwowie z dnia 20 listopada 1933 r., PN, 1933, nr 12, s. 22; 
Komunikat Prezesa Izby Notarialnej w Przemyślu z dnia 21 listopada 1933 r., ibidem.

36 M.in. pismo prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie z dnia 15 listopada 1933 r., L. Prez. 32.121/33, 
cyt. za red., Legalność zwolnienia notariuszów w trybie art. 124 § 2 prawa o notariacie, PN, 1937, nr 2, 
s. 14.

37 Listy zwolnionych notariuszy opublikował PN, 1933, nr 12, s. 21; nr 13, s. 20; nr 14, s. 27 oraz 
Not.-Hip., 1933, nr 28, s. 23-24; por. także dane krakowskie AP II, sygn. R. Not. 473 (d. 84).

38 Projekt J. Glassa, choć także zakładał czysty notariat, gwarantował notariuszom-adwokatom 
zachowanie dotychczasowych urzędów notarialnych; W. Prądzyński, który opracował przepisy 
przechodnie dla tych terenów, w projekcie podkomisji notarialnej proponował utrzymanie prawa do 
łącznego spełniania obu funkcji przez 5 lat od wejścia w życie nowego prawa o notariacie, osoba, która 
w tym czasie nie wykreśliła się z listy adwokatów, utracić miała urząd notariusza (art. 137), por. wyżej, 
rozdział VIII pkt 3.3.

39 Uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 1934 r., zasada prawna, PN, 1935, nr 13-14, s. 29.
40 15 lat: 1922-1937. Warunki - ludzie - tworzywo, PN, 1937, nr 3-4, s. 25.

Jedynie na terenie dawnego zaboru pruskiego zwolnienia w tym trybie nie występowały. 
Wynikało to z miejscowej specyfiki łącznego wykonywania także zawodu adwokata 
i szczególnego trybu wprowadzania nowego prawa o notariacie. W przepisach przechod
nich dla okręgów Sądów Apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu oraz Sądu Okręgowego 
w Katowicach zrezygnowano całkowicie z postulowanego wcześniej zgodnie okresu przej
ściowego, który służyć miał ochronie praw nabytych w poprzednich latach przez osoby 
spełniające łącznie obie funkcje . Zgodnie z art. 144 rozporządzenia, który wszedł w życie 
z dniem ogłoszenia (tj. 29 października 1933 roku), adwokaci pełniący urząd notariusza na 
tych terenach musieli dokonać w ciągu miesiąca, tj. do dnia 29 listopada 1933 roku, opcji 
na rzecz notariatu. Niezłożenie oświadczenia traktowane było jako wyrażenie braku chęci 
pozostawania w notariacie. Dokonanie opcji nie oznaczało jednak objęcia notariatu z mocy 
samego prawa, wymagało bowiem zatwierdzenia przez ministra sprawiedliwości w postaci 
ponownego mianowania w okresie do wejścia w życie prawa o notariacie, tj. do dnia 
1 stycznia 1934 roku. Adwokaci, powtórnie mianowani w tym czasie notariuszami, byli 
z mocy prawa skreślani z listy adwokatów w dniu wejścia w życie rozporządzenia. Ci, któ
rzy nie uzyskali ponownej nominacji, w tym samym terminie przestawali z mocy prawa 
wykonywać czynności notariuszy. Mimo wyraźnego brzmienia przepisów oraz intencji 
ustawodawcy, Sąd Najwyższy uważał wydane w tym trybie postanowienia ministra spra
wiedliwości nie t^le za ponowne mianowanie, co za zatwierdzenie na poprzednio zajmowa
nym stanowisku . Ponownego mianowania (zatwierdzenia) nie uzyskał m.in. L. Cichowicz, 
uważany na jednego z wybitniejszych prawników i działaczy zawodowych notariatu daw
nego zaboru pruskiego .

Z chwilą wejścia w życie rozporządzenia o notariacie całkowicie zlikwidowana została 
możliwość łączenia obu funkcji: dotychczasowi adwokaci-notariusze stawali się wyłącznie 
adwokatami albo notariuszami. Mimo mniej korzystnego rozwiązania od proponowanych 
wcześniej w projektach, w czasopismach prawniczych nie pojawiały się w zasadzie kry
tyczne czy polemiczne oceny zasad wprowadzonych dla dzielnicy zachodniej. Wpływ na to 
mógł mieć niemal natychmiastowy tryb wcielania ich w życie, a także akceptacja general
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nego przesłania o konieczności szybkiego rozdziału obu funkcji. Reguły przechodnie spo
wodowały jednak problemy praktyczne dla tutejszych notariuszy, piastujących mandaty 
poselskie lub senatorskie. Art. 17 i 22 konstytucji marcowej z 1921 roku przewidywały 
bowiem ich wygaśnięcie w wypadku osób, które objęły służbę państwową. Sąd Najwyższy 
w uchwale całej Izby Cywilnej wydanej w 1934 roku orzekł, że ponowne mianowanie tej 
samej osoby notariuszem, związane ze szczególnym trybem wprowadzania prawa o notaria
cie na ziemiach dawnego zaboru pruskiego, nie powodowało wygaśnięcia mandatu posel
skiego lub senatorskiego, wywoływać mogło ten skutek tylko w razie zupełnie nowej nomi
nacji.

Przeniesienia w trybie art. 124 § 2 także dotyczyły niemal wyłącznie dawnych dzielnic 
austriackiej i rosyjskiej. Inne, nowe siedziby wyznaczono już w listopadzie m.in. 18 nota
riuszom z okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie, 62 w Warszawie, Wilnie i Lublinie .

Na liczne zwolnione stanowiska dokonano wkrótce pierwszych mianowań . W dawnej 
dzielnicy pruskiej nominacje uzyskały początkowo 133 osoby, w rosyjskiej 101 osób, zaś 
austriackiej - 32 osoby. Zwolnienia spowodowały spore problemy kadrowe, nie udało się 
obsadzić do końca grudnia 1933 roku wszystkich opróżnionych w tym trybie notariatów. 
Ministerstwo Sprawiedliwości liczyło zresztą, że większość stanowisk obsadzona zostanie 
wcześniej: w większości postanowień z dnia 8 listopada 1933 roku termin końca urzędowa
nia określony został na dzień 30 listopada 1933 roku J. W wielu wypadkach ministerstwo 
zmuszone było przedłużyć ów termin do końca 1933 roku , a niekiedy i dłużej, do końca 
I kwartału 1934 roku W nielicznych wypadkach wycofywano się z poprzednich decyzji 
i ponownie mianowano pierwotnie zwolnionych notariuszy .

Funkcjonujące do końca roku na starych podstawach prawnych austriackiej ustawy 
z 1871 roku^ małopolskie izby notarialne rozpisały konkursy na opróżnione w ich okręgach 
stanowiska . Jednocześnie, w okresie przejściowym zaistniała konieczność ustanowienia 
substytucji na wielu, przejściowo wolnych, stanowiskach . Normalne funkcjonowanie 
notariatu zostało na pewien czas zakłócone, zwłaszcza na terenie apelacji lwowskiej, gdzie 
zmiany personalne miały szczególnie szeroki zakres. * * * * * * * * *

41 Listy przeniesionych notariuszy opublikował PN, 1933, nr 12, s. 21; nr 13, s. 21; nr 14, s. 27.
Zamieszczone dalej dane liczbowe na podstawie listy notariuszy mianowanych przed wejściem 

wżycie rozporządzenia, opublikowane w PN, 1933, nr 14, s. 24-26, 1934, nr 1, s. 13-14 oraz Not.-Hip.,
19335nr29,s. 20-22.

Por. Księga notariuszy i samoistnych zastępców Izby Notarialnej w Krakowie od 1900 r., AP 11, 
sygn. R. Not. 473 (d. 84).

44 M.in. J. Myciński (Kraków), S. Wisłocki (Kraków), R. Han (Bochnia), W. Peszkowski (Tarnów), 
ibidem.

M.in. M. Machowski w Rzeszowie po kolejnych przedłużeniach zwolniony 31 marca 1934 r., 
ibidem.

M.in. W. Gliński (Oświęcim), zwolniony z dniem 30 listopada 1933 r. w dniu 21 grudnia 1933 r. 
ponownie mianowany w Starym Sączu; podobnie A. Bański (Strzyżów) mianowany dla Radomyśla, 
ibidem.

Izba krakowska wezwała do składania podań kompetencyjnych nie tylko na już opróżnione w drodze 
zwolnień lub przeniesień stanowiska, lecz także na wszystkie, które w okresie reorganizacji jeszcze ulegną 
zwolnieniu, okólnik Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 16 listopada 1933 r., 1.1778/33, AP II, 
sygn. 618 (d. 19); okólnik Izby Notarialnej we Lwowie z dnia 20 listopada 1933 r., 1. 2667/33, ibidem-, 
okólnik Izby Notarialnej w Przemyślu z dnia 21 listopada 1933 r., 1. 1384/33, ibidem.

M.in. w okręgu izby w Krakowie przygotowano się do ustanowienia ponad 20 substytutów, okólnik 
Izby Notarialnej z dnia 15 listopada 1933 r., 1. 1776/33, ibidem.
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Działania Ministerstwa Sprawiedliwości służyć miały personalnej odnowie notariatu 
i podniesieniu jego poziomu. Z analizy zwolnień dokonanych w Małopolsce wynika, że 
w pierwszej kolejności usuwano notariuszy najstarszych wiekiem i stażem zawodowym, co 
uznać należy za pozytywny aspekt, służący odmłodzeniu tutejszego notariatu, uchodzącego 
od końca XIX wieku za skostniały pod względem osobowym. Nowo powołani notariusze 
nie zawsze byli jednak ludźmi młodymi, a w wielu wypadkach - jak niżej wskazano - mia
nowania dotyczyły emerytowanych sądowników, co wyraźnie podważało prawdziwość 
intencji resortu sprawiedliwości. W okręgu izby krakowskiej zwolniono niemal wszystkich 
notariuszy mianowanych przez władze zaborcze. W tej grupie stanowiska utrzjmiali w zasa
dzie tylko członkowie izby: S. Stein (prezes), J. Midowicz, L. Sumer-Brason . Najstarszy 
ze zwolnionych miał 84 lata i był notariuszem przez 46 lat, kolejny ukończył 78 lat i spra
wował urząd przez 42 lata. Pozostali w większości przekroczyli 70. rok życia i posiadali 
długi, kilkudziesięcioletni staż od chwili nominacji50 *.

Porównaj: Notariusze stanowiący Krakowskie Kollegium notarialne według dat nominacji, PN, 
1932^nr 1, s. 93-95 oraz Księga notariuszy i samoistnych zastępców..., op.cit.

Zwolniono m.in. 9 notariuszy mianowanych do 1900 r., o stażu notarialnym od 33 do 40 lat; Księga 
notariuszy i samoistnych zastępców..., op.cit.

Por. Lista notariuszy stanowiących lwowskie Kollegium notarialne według dat nominacji, 
PN, 1922, nr 1, s. 77-79; Zwolnienia notariuszów z art. 124 § 2 prawa o notariacie w okręgu sądu 
apelacyjnego we Lwowie, PN, 1933, nr 12, s. 21.

Zwolnienia notariuszów z art. 124 § 2...
53 M.in. zwolniono notariuszy, wobec których stosowano wcześniej (lub aktualnie) zawieszenie 

w urzędowaniu lub wobec których wszczęte zostało postępowanie karne, Księga notariuszy..., k. 82, 85, 
92, 104, 111.

54 Ibidem, k. 112.
55 Ibidem, k. 90, 105, 115, 125.

Także w izbie lwowskiej zwolniono najstarszych, mianowanych przed odzyskaniem 
niepodległości, notariuszy, w tym wieloletniego prezesa Izby, F. Szelewskiego, mianowa
nego jeszcze w 1890 roku. Najstarszy z usuniętych notariuszy, Z. Groblewski, zajmował 
stanowisko aż 50 lat, kolejni na liście po 47 lat . Nestor wśród zwolnionych notariuszy 
istniejącego jeszcze formalnie do końca 1933 roku kolegium przemyskiego zajmował sta
nowisko przez 47 lat, kolejni przez 32 lata52.

Oficjalnie deklarowana chęć odmłodzenia notariatu, jak wyżej wspomniano, nie była je
dynym powodem zmian kadrowych. Interesująco wygląda zestawienie ocen kwalifikacyj
nych, dokonanych przez krakowską Izbę Notarialną oraz postępowań dyscyplinarnych 
wobec notariuszy mianowanych już w Drugiej Rzeczypospolitej, a zwolnionych w okresie 
reorganizacji z przyczyn innych niż podeszły wiek. W kilku wypadkach usunięto notariuszy 
ukaranych dyscyplinarnie, co tłumaczyć można deklarowaną przez Ministerstwo Sprawie
dliwości chęcią podniesienia poziomu nowego notariatu53 54. Zdarzały się jednak wypadki 
pozostawienia na stanowisku osób, wobec których wszczęte zostało postępowanie karne , 
a także spowodowane innymi względami zwolnienia osób, wobec których nigdy nie zasto
sowano nawet kar porządkowych. Te ostatnie dotyczyły notariuszy kwalifikowanych przez 
izbę nawet z oceną bardzo dobrą, uznanych jednak przez resort za politycznie niebezpiecz
nych55.

Niektórzy ze zwolnionych w trybie art. 124 § 2 notariuszy usiłowali bezskutecznie do
chodzić swych naruszonych praw w drodze skargi do Najwyższego Trybunału Administra
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cyjnego56 * 58 * *. Środowisko dawnych notariuszy udzielało im moralnego wsparcia, ubolewając 
nad usunięciem ze stanowisk także oddanych notariatowi wytrawnych fachowców . Spo
sobem na powrót do notariatu stało się także - stosowane również w okręgach izb innych 
niż małopolskie - składanie podań o wpisywanie na listę aplikantów lub asesorów, w nie
których wypadkach zakończone sukcesem i ponownym rozpoczynaniem kariery zawodowej 
w notariacie od zastępowania notariuszy .

56 NTA w wyroku z dnia 12 stycznia 1937 r., 1. rej. 392/34 oddalił skargę jako nieuzasadnioną, mimo 
twierdzenia skarżącego, że nielegalność zwolnień w wypadku notariuszy dawnego zaboru austriackiego 
wynikała z braku w tym wypadku przyczyn pozbawienia stanowiska przewidzianych w obowiązującej 
wówczas ustawie z 1871 r., Legalność zwolnienia..., s. 14-16.

Likwidacja Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych, PN, 1933, nr 13, s. 3; 15 lat..., s. 27.
58 Por. rozdział XI.

Zwolnienia notariuszów, PN, 1933, nr 13, s. 20.
S. Breyer, Z dziejów notariatu w okresie międzywojennym, „Zeszyty Problemowo-Analityczne”, 

1972^ nr 23, s. 67-68.
Przesunięcia dodatkowe, PN, 1933, nr 14, s. 27; Przeniesienia notariuszów, PN, 1934, nr 1, s. 14; 

w pozostaniu nie zaszkodziła mu zatem głośna sprawa jego dependenta W. Adamowicza, który 
upozorowawszy włamanie do kancelarii, przywłaszczył sobie znaczną kwotę, o Leśmianie - notariuszu 
M. Sawczuk, Wielki poeta notariuszem w Hrubieszowie i Zamościu (Bolesław Leśmian), „Rejent”, 2000, 
nr 10, s. 163-174; L.R., Wspomnienia. Najlepszy poeta wśród rejentów, najlepszy rejent wśród poetów, 
„Rejent”, 1996, nr 7-8, s. 221-224.

62 Wystąpienie ministra sprawiedliwości C. Michałowskiego, op.cit.

Zwolnienia przeprowadzane w dawnym zaborze rosyjskim miały częściowo inne przy
czyny: obok usuwania osób najstarszych ministerstwo tłumaczyło się koniecznością usunię
cia osób nieposiadających odpowiednich kwalifikacji formalnych - rosyjska ustawa z 1866 
roku nie wymagała nawet wyższego wykształcenia prawniczego. Argument ten podnoszony 
był wbrew ogólnej zasadzie nowego prawa o notariacie, zachowującego prawa nabyte do
tychczasowych rejentów, bez względu na posiadanie kwalifikacji formalnych określonych 
w nowych przepisach. W okresie reorganizacji, z powodu podeszłego wieku pozbawiono 
stanowisk m.in. zasłużonego działacza Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych, 
J. Ładę, oraz byłego senatora M. Glogiera . Wiele zwolnień miało jednak inne, nieujaw- 
niane wyraźnie przyczyny. Na marginesie zmian kadrowych w notariacie dawnej Kongre
sówki warto zauważyć, że znany poeta B. Leśmian, w powszechnej opinii oceniany jako 
słaby notariusz i prawnik, przeszedł pozytywnie ostrą selekcję związaną z reorganizacją 
i utrzymał stanowisko . Wyznaczono mu nawet nową, atrakcyjniejszą siedzibę przy Wy
dziale Hipotecznym Sądu Grodzkiego w Warszawie, lecz z oferty tej nie skorzystał, osta
tecznie pozostając w Zamościu, gdzie był notariuszem do rezygnacji złożonej przez niego 
w 1935 roku61 62.

Analiza mianowań, dokonanych przez ministra sprawiedliwości w okresie do końca 
1933 roku, pozwala na wyciągnięcie pewnych wniosków co do nowego oblicza personalne
go polskiego notariatu. Większość powołanych wówczas osób miała za sobą służbę sę
dziowską oraz prokuratorską. Powierzenie stanowisk notariuszy dużej liczbie emerytów 
sądowych i prokuratorskich uzasadniano z jednej strony koniecznością zasilenia notariatu 
wykwalifikowanymi prawnikami z wieloletnim doświadczeniem, z drugiej zaś - wcale nie 
ukrywaną potrzebą wynagrodzenia materialnego tych osób za ich wieloletnią służbę . 
Powoływanie przy tym osób zasłużonych dla walki o niepodległość dawać miało pełną 
gwarancję, że nie zawiodą one zaufania publicznego, koniecznego w wypadku notariuszy. 
W okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie, na 43 początkowo mianowanych notariuszy 
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było 23 sędziów i prokuratorów, w tym 13 emerytowanych63 64. W apelacji lubelskiej wśród 
pierwszej, 18-osobowej grupy było ich 10, a wśród 12 nowych notariuszy apelacji wileń
skiej - trzech . Na terenie dawnego zaboru pruskiego dominowały mianowania spośród 
dotychczasowych notariuszy i adwokatów65 * * * 69. W Małopolsce, wobec nabrzmiałego od lat 
problemu kandydatów notarialnych, powołano ich na część zwolnionych stanowisk, także 
i tutaj mianowano jednak sędziów i prokuratorów. W apelacji lwowskiej wśród 59 powoła
nych początkowo notariuszy przeważali kandydaci notarialni w liczbie 44, oprócz nich 
mianowano 12 emerytowanych sędziów i prokuratorów oraz 3 byłych notariuszy . 
W apelacji krakowskiej, w pierwszej grupie mianowanych 27 notariuszy znalazło się 
11 kandydatów notarialnych oraz 16 byłych sędziów i prokuratorów, w tym 10 emerytowa
nych . Kolejne mianowania nie zmieniły wskazanej wyżej tendencji, podobnie jak wymu
szone okolicznościami (brak kadr) nieliczne ponowne nominacje usuniętych pierwotnie . 68

63 Red., Mianowania notariuszów, PN, 1933, nr 14, s. 25.
64 Op.cit., s. 26.

W okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach na 21 nowo mianowanych zaledwie 2 sędziów sądu 
okręgowego, Not.-Hip., 1933, nr 29, s. 21-22.

Ruch osobowy. Mianowania notariuszów w okręgu Sądu Apelacyjnego we Lwowie, PN, 1934, nr 3, 
s. 21^nr 4, s. 24; nr 6, s. 24.

Ruch osobowy. Mianowania notariuszów w okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie, PN, 1934, nr 2, 
s. 22.

O przywracaniu usuniętych notariuszy, wobec których po rewizji zwolnień dostrzeżono brak 
podstaw do zwolnienia, wypowiedział się 18 lutego 1936 r. podczas sejmowej debaty nad budżetem 
Ministerstwa Sprawiedliwości wiceminister Sieczkowski, Sprawy notarialne w rozprawie nad budżetem 
Ministerstwa Sprawiedliwości, PN, 1936, nr 6, s. 90.

69 S. Stein, Ogólna charakterystyka nowej ustawy notarialnej, PN, 1933, nr 12, s. 228.
T. Kostórkiewicz, Konstytucja notariatu polskiego, PN, 1933, nr 13, s. 4.

notariuszy .
Środowisko notarialne postulowało wprawdzie, aby w nowym prawie o notariacie okre

ślić procentowo maksymalną liczbę osób, które można byłoby mianować w ciągu roku 
spośród sędziów i prokuratorów - propozycji tej jednak nie uwzględniono . Zdawano 
sobie sprawę, że z sądownictwa przychodzić będą i w następnym okresie nowe kadry, stąd 
apelowano o utrzymanie dobrych stosunków z wymiarem sprawiedliwości .

4. DZIELNICOWE PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

Mimo wprowadzenia jednolitych zasad określających stanowisko notariusza, w dawnej 
Kongresówce i w województwach wschodnich utrzymany został dotychczasowy podział na 
notariuszy urzędujących przy wydziałach sądów okręgowych, grodzkich, a także na terenie 
województw wschodnich nieurzędujących przy określonym wydziale hipotecznym 
(art. 132).

Zgodnie z postulatami omówionymi w rozdziale poświęconym projektom prawa o nota
riacie, na terenie dawnego zaboru rosyjskiego, aż do odwołania w drodze rozporządzenia 
przez ministra sprawiedliwości, dotychczasowi pracownicy kancelarii notarialnych lub 
hipotecznych o co najmniej 10-letnim stażu pracy mogli być ustanowieni zastępcami nota
riusza (art. 131 § 1). Listy takich osób ustalać miały rady notarialne, a następnie przedkła
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dać prezesom sądów apelacyjnych oraz okręgowych swego terenu działania. Rady zyskały 
także prawo zaliczania na poczet aplikacji notarialnej czasu pracy w tych kancelariach oraz 
czasu innej aplikacji (art. 131 § 3).

Na terenie dawnego zaboru austriackiego dotychczasowi kandydaci stali się z dniem 
wejścia w życie rozporządzenia aplikantami notarialnymi w rozumieniu jego przepisów 
i uzyskali prawo zdawania egzaminu w terminie określonym starymi normami, lecz już na 
nowych zasadach (art. 139§ 1). Kandydaci, którzy przed 1 stycznia 1934 roku zdali egza
min sędziowski lub adwokacki, nabywali z mocy prawa status asesorów notarialnych po 
upływie 2 lat praktyki lub aplikacji po złożeniu egzaminu. Natomiast już z chwilą wejścia 
nowego prawa w życie asesorami stawali się substytuci notarialni (art. 139 § 2, 3) .

W tym samym terminie tutejsze sądy utraciły prawo dokonywania czynności przekaza
nych w rozporządzeniu notariuszom, w szczególności nie mogły przyjmować oświadczeń 
ostatniej woli (art. 142).

Najistotniejsze przepisy wprowadzające dla dawnego zaboru pruskiego, dotyczące 
zmiany sytuacji osób jednocześnie będących adwokatami i notariuszami, omówiono wyżej. 
Budzące duże zainteresowanie podczas prac nad prawem o notariacie prawo do zastępstwa 
notariusza uzyskały ostatecznie w okresie przejściowym osoby spełniające wymogi stawia
ne notariuszom przez dotychczasowe ustawodawstwo, o ile nie wykonywały zawodu adwo
kata (art. 145 § 1). Listy takich osób ustalane miały być analogicznie do list w dawnym 
zaborze rosyjskim, tak samo określono uprawnienia rad do zaliczania zatrudnienia lub innej 
aplikacji do aplikacji notarialnej (art. 145 § 2, 3).

5. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE SAMORZĄD NOTARIALNY

Istotną częścią nowego prawa o notariacie było przyznanie notariatowi w skali całego 
kraju autonomii zawodowej. Przepisy przejściowe musiały w związku z tym określić zasady 
wprowadzania ustroju korporacyjnego. Rozporządzenie z 1933 roku zakładało, że w ciągu 
jednego miesiąca od jego pełnego wejścia w życie rozpoczną działalność organy samorządu 
notarialnego: zbiorą się nowe izby i wybrane zostaną rady. Zgodnie z art. 126 pierwsze 
walne zgromadzenia izb notarialnych odbyć miały się do końca stycznia 1934 roku. 
W okręgach Sądów Apelacyjnych w Krakowie i Lwowie przewodniczyć mieli im dotych
czasowi prezesi tamtejszych dawnych izb notarialnych. W pozostałych regionach kraju 
zgromadzenia mieli zwołać i przewodniczyć im prezesi właściwych terytorialnie sądów 
apelacyjnych (art. 126 § 2). Nowe rady notarialne miały się ukonstytuować w dniu 1 lutego 
1934 roku (art. 126 § 3). W okresie przejściowym dwóch pierwszych lat, do maja 1936 
roku, 1/3 ich składu ustępować miała w drodze losowania, z tym, że pierwsze zmiany na
stąpić miały dopiero w maju 1935 roku (art. 126 § 4).

Niezależnie od zgromadzeń przewidzianych trybem przejściowym, prawo o notariacie - 
już na zasadach ogólnych - przewidywało odbywanie się walnych zgromadzeń zwyczaj- * * 

71 Ustawa austriacka z 1871 r. nie używała takiego terminu, stosowanego w praktyce dla kandydatów
notarialnych posiadających kwalifikacje wymagane do zastępstwa notariusza i wpisanych na listę 
zastępców.
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nych co roku w maju (art. 27 § 2). W pierwszym półroczu obowiązywania nowych przepi
sów w każdej izbie odbyć się musiały zatem dwa walne zgromadzenia72 * * 75 76 77.

72 W. Natanson, Prawo o notariacie w zestawieniu systematycznym. 1. Wprowadzenie w życie ustroju 
korporacyjnego, PN, 1933, nr 11, s. 6.

Słuszność obaw potwierdziła się w okręgu lwowskim, gdzie nie dało się przez długi czas wyznaczyć 
z tego powodu terminu walnego zgromadzenia, Pierwsze Walne Zgromadzenia Izb Notarialnych, PN, 
1934, nr 1, s. 2; Pierwsze walne zgromadzenia Izb Notarialnych. Rady notarialne w Poznaniu i Lublinie, 
ibidem, nr 2, s. 4.

Prawo o notariacie w stosowaniu praktycznym. Komunikat Izby Notarialnej w Krakowie. Zebranie 
notariuszów we Lwowie, PN, 1934, nr 1, s. 6-7.

75 O problemach list osób uprawnionych do zastępstwa także rozdział XI, XII.
76 M. Kurman, Regulamin wewnętrzny Rady Notarialnej, PN, 1934, nr 2, s. 7-12; Z Rad Notarialnych. 

W Warszawie, ibidem, nr 3, s. 7.
77 PN, 1933, nr 14, s. 10-11..
78 Ostatnia sesja Stałej Delegacji Notariatu i Hipoteki, PN, 1933, nr 14, s. 12.
79 Pierwsze walne zgromadzenia Izb Notarialnych. Rady ..., s. 2; Protokół nr 1 posiedzenia Rady 

Notarialnej w Lublinie z dnia 21 stycznia 1934 r. odbytego w lokalu Sądu Apelacyjnego w Lublinie, 
ibidem, s. 3-4.

80 Pierwsze walne zgromadzenia..., s. 4; red., Pierwsze walne zgromadzenia izb notarialnych. Rady 
Notarialne w Warszawie, Krakowie, Wilnie i Katowicach, PN, 1934, nr 3, s. 3.

Jeszcze przed zwołaniem pierwszych walnych zgromadzeń wyrażano obawy o liczeb
ność ich uczestników - na początku stycznia wciąż wiele stanowisk było nieobsadzonych 
lub obsadzonych w drodze czasowej delegacji . Obawy wzbudzała także sprawa znajomo
ści nowych reguł postępowania notarialnego. Przez miesiąc - do czasu pierwszych zgroma
dzeń i wyboru rad - nadzór nad notariatem sprawować miały wyłącznie organy sądowe 
i minister sprawiedliwości. Nie dawało to gwarancji należytej kontroli i wyjaśniania 
wszystkich możliwych problemów. Działające do końca roku na starych zasadach organy 
samorządu notarialnego w Małopolsce zorganizowały zebrania z udziałem swych notariu
szy, przyszłych asesorów i aplikantów notarialnych oraz reprezentantów władz skarbowych 
dla uzgodnienia interpretacji niektórych zasad i przepisów nowego prawa .

Wprowadzenie w życie ustroju korporacyjnego miało istotne znaczenie także dla spraw
nego, bieżącego funkcjonowania nowego notariatu, m.in. rozporządzenie upoważniało 
wyłącznie rady notarialne do tworzenia list zastępców notariuszy, sprawa była zatem bardzo 
pilna: w pierwszych tygodniach działania według nowych zasad nie było możliwości usta
nowienia zastępcy, wobec braku organów zdolnych do stworzenia wymienionych wyżej 
list . W pilnym trybie rady ustalić musiały swe regulaminy wewnętrzne. Aby ułatwić im 
pracę, M. Kurman przedstawił własny, ramowy projekt takiego regulaminu, a wybrana 
wkrótce warszawska Rada Notarialna wykorzystała go jako regulamin tymczasowy . Tak
że w Krakowie, jeszcze pod rządami austriackiej ustawy notarialnej, opracowano projekt 
regulaminu rady, opublikowany w „Przeglądzie Notarialnym” i w pełni wykorzystany 
w 1934 roku . Dla usprawnienia wejścia w życie przepisów o samorządzie Stała Delegacja 
Notariatu i Hipoteki szczegółowo określiła na swym ostatnim posiedzeniu w 1933 roku 
sprawy organizacji i porządku dziennego walnych zgromadzeń izb, które wkrótce miały się 
zebrać78 79.

Pierwsze walne zgromadzenia izb notarialnych odbyły się 14 stycznia 1934 roku w Po
znaniu, zaś 21 stycznia w Lublinie . Kolejne zgromadzenie, w Katowicach, odbyło się 
w dniu 27 stycznia, a 28 stycznia zebrały się izby w Wilnie, Warszawie i Krakowie80. 
Zgodnie z wyrażanymi wcześniej obawami, w ustawowym, miesięcznym terminie nie udało 
się doprowadzić do zgromadzenia w izbie lwowskiej. Odbyło się ono dopiero w dniu 25 
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81marca 1934 roku . Wprowadzanie ustroju korporacyjnego, wbrew zamierzeniom ustawo
dawcy, napotykało pewne problemy. Nie miały one jednak wielkiego znaczenia w wypadku 
apelacji lwowskiej, gdzie wciąż nieformalnie działała - zastępczo pełniąc funkcje nowego 
samorządu - dotychczasowa Izba Notarialna, a jej prezes K. Sokol uczestniczył aktywnie 
w zjazdach prezesów i wiceprezesów już wybranych rad notarialnych . Korzyści z działa
nia samorządu widoczne były wyraźnie już na etapie jego wprowadzania w skali całego 
kraju: podczas zgromadzeń nowych izb małopolskich, gdzie stary samorząd przygotował 
się bardzo dobrze na chwilę wejścia w życie rozporządzenia, wyczerpano zarówno porzą
dek zebrania organizacyjnego (art. 126), jak i zwyczajnego (art. 27 § 2), podczas gdy pozo
stałe izby musiały się ograniczyć do spraw wyłącznie organizacyjnych. Wkrótce odbyły się 
także pierwsze posiedzenia nowo wybranych na zgromadzeniach rad notarialnych, które 
rozpoczęły aktywną działalność, umożliwiającą szybkie wprowadzenie w życie wszystkich 
zasad nowego prawa o notariacie.

81 Pierwsze Walne Zgromadzenie Izby Notarialnej we Lwowie, PN, 1934, nr 7, s. 2.
82 Op.cit., s. 3.



Rozdział X

STATUS PRAWNY NOTARIUSZY I ZASADY ICH 
NOMINACJI W LATACH 1934-1939

1. PRAWNOUSTROJOWA POZYCJA NOTARIUSZA. PROBLEMY 
DEFINICJI

Zgodnie z art. 1 prawa o notariacie z 1933 roku notariusz uważany był za funkcjonariu
sza publicznego, powołanego do sporządzania aktów i dokumentów, którym strony obowią
zane były lub chciały nadać znamię wiary publicznej, a także do spełniania innych czynno
ści zleconych mu przez prawo. Charakter taki uzyskali notariusze na terenie całego kraju, 
choć przepisy wprowadzające rozporządzenie utrzymały dotychczasowy podział notariuszy 
w dawnym zaborze rosyjskim w zależności od sądu, przy którym byli ustanowieni, na urzę
dujących przy wydziałach hipotecznych sądów okręgowych, grodzkich, a na terenach ziem 
wschodnich także niepowiązanych z żadnym wydziałem hipotecznym. Uzasadnieniem 
takiego rozwiązania była konieczność uwzględnienia - do czasu jednolitego w skali kraju 
unormowania - przepisów i zasad obowiązującego tu systemu prawa hipotecznego. Podział 
ów przetrwał do końca okresu międzywojennego, mimo zgłaszanych propozycji zmian: od 
likwidacji podziału po chęć powiązania także wszystkich notariuszy województw wschod
nich z konkretnym wydziałem hipotecznym*.

Zawarta w art. 1 rozporządzenia z 1933 roku definicja, porzucająca propozycję Komisji 
Kodyfikacyjnej, zbieżna z pierwotnym projektem J. Glassa, została przez niego zaakcepto
wana jako ^prawidłowa, wykorzystująca najlepsze wzorce ustawodawstwa francuskiego 
i włoskiego1 2 3. Jego zdaniem, rozwiązywała w sposób optymalny dyskutowany od dawna 
problem statusu prawnego notariusza, w którego działalności widoczne były elementy róż
niące go istotnie od urzędnika, z drugiej zaś strony pozostawał on w ścisłej relacji z pań
stwem, która nadajwała mu cechy zbliżone do urzędników państwowych'. W innych wy
powiedziach z początku obowiązywania rozporządzenia zastanawiano się m.in., czy za 
przyjętym tłumaczeniem określenia francuskiej ustawy z 1803 roku fonctionnaires publics 

1 Sejmowy projekt posła J. Jabłońskiego skreślenia pkt. c w art. 132 prawa o notariacie, O uchylenie 
pkt c) art. 132, PN, 1937, nr 6, s. 9.

2 J. Glass, W. Natanson, Prawo o notariacie. Warszawa 1934, s. 19-20; związki z projektem J. Glassa 
zauważył także W. Natanson, Stanowisko notariusza na tle ustrojowym według polskiego prawa 
o notariacie, PN, 1934, nr 7, s. 7.

3 J. Glass, W. Natanson, op.cit.
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nie kryje się wola nadania notariuszom innego charakteru niż w razie zaakceptowania prze
kładu Glassa (urzędnikpubliczny) . W. Natanson uznał, że sama definicja - choć poprawna 
- nie określała całokształtu stanowiska notariusza w nowym prawie .

Niemal pełna akceptacja dla przyjętej i szybko utrwalonej w świadomości notariuszy de
finicji widoczna była także po upływie kilku lat od wejścia rozporządzenia w życie, m.in. 
w odpowiedziach na ankietę przeprowadzoną wśród czołowych prawników przez „Przegląd 
Notarialny” w 1937 roku . Zdarzały si^ jednak opinie, m.in. S. Wróblewskiego, uznające 
przyjęte określenie za niewystarczające . J. Skąpski podnosił, iż nie rozstrzygało ono cał
kowicie sporu, czy notariusz był urzędnikiem państwowym, czy też nie był nim, zwłaszcza 
że wiele przepisów rozporządzenia tak właśnie go traktowało .

Próby zdefiniowania pojęcia funkcjonariusz publiczny ukazywały problemy terminolo
giczne i prowadziły do wniosku o konieczności głębszych badań nad istotą stanowiska 
notariusza . M. Allerhand nie do końca akceptował powyższe określenie, uważając notariu
sza raczej za osobę zaufania publicznego, wychodząc od określeń zawartych w kodeksie 
postępowania cywilnego Odrzucał możliwość uznania go za urzędnika państwowego, 
widząc w tym zagrożenie dla istoty notariatu jako instytucji, choć zgodnie z art. 23 prawa 
o notariacie przy wykonywaniu swych funkcji korzystał z ochrony, przysługującej urzędni
kom państwowym11. Podobne stanowisko zajmował S. Gołąb, krytykując jednocześnie 
wcześniejszą propozycję Podkomisji Notarialnej Komisji Kodyfikacyjnej* . J. Glass kon
cepcję notariusza - osoby zaufania publicznego - uważał za nietrafną, skoro notariusze 
zawdzięczali swe stanowisko nominacji ministerialnej, a nie rzeczywistemu publicznemu 
zaufaniu do konkretnej, nominowanej osoby .

4
W. Natanson, op.cit., s. 7-9.

5 Op.cit., s. 9.
Współczesny notariat polski, PN, 1937, nr 3-4, s. 3-9; Istota i waga funkcji notariatu, ibidem, s. 10- 

19.
7 Wypowiedź S.Wróblewskiego, członka Komisji Kodyfikacyjnej, prezesa PAU, profesora UJ, 

wyraźnie nawiązywała do poglądów W.L. Jaworskiego, choć odrzucała możliwość uznania notariusza za 
urzędnika państwowego, Istota i waga..., s. 13-14.

8 Op.cit., s. 17.
9 W. Natanson, op.cit., s. 9.
10 M. Allerhand, Prawo o notariacie, Lwów 1934, s. 14.

Ibidem; Głosy rzeczników świata prawniczego. M. Allerhand [w:] Istota i waga funkcji notariatu, 
PN, 1937, nr 3^1, s. 15.

12 S. Gołąb, Organizacja sądów powszechnych, Kraków 1938, s. 108.
13 J. Glass, Rzut oka na polską ustawę notarialną, PN, 1933, nr 10, s. 21.
14 Opinie C. Szyszki, B. Sekutowicza, Współczesny notariat..., s. 4-5, 7.
15 T. Kasparek, Podwaliny zawodu i etyki notariusza, PN, 1935, nr 2, s. 2-3; K. Żuromski, 

O obowiązkach i odpowiedzialności notariusza ze stanowiska prawa o notariacie i w świetle najnowszego 
orzecznictwa niemieckiego, PN, 1934, nr 21, s. 2.

Dostrzegano jednak, iż niezależnie od legalnej definicji, notariusz - łącząc cechy urzęd
nika państwowego oraz osoby wykonującej wolny zawód - pełni przede wszystkim rzeczy
wistą funkcję męża zaufania publicznego' . Niekiedy starano się określać notariuszy jako 
doradców dobrej woli, dostrzegając w tym istotę jego funkcji, albo - bardzo ogólnie i nie
ściśle - jako osobę działającą w interesie publicznym4 5 * 7 8 9 10 * 12 13 14 15. Wyrażano również opinie, że 
o charakterze stanowiska notariusza decyduje przede wszystkim autonomia nadana nota
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riatowi, stanowiącemu w związku z tym wolny zawód16 17 *. Czynnik osobistego zaufania, 
jakim strony darzyć winny notariusza, wysuwany był zresztą na plan pierwszy przez 
wszystkich wypowiadających się na ten temat. Poruszane wówczas argumenty nie straciły 
do dziś swej aktualności, podobnie jak problemy z precyzyjnym, jednoznacznym określe
niem statusu prawnego notariusza .

16 W. Natanson w odczycie Pojęcie notariusza w prawie o notariacie, wygłoszonym w Krakowskim 
Towarzystwie Prawniczym i Ekonomicznym, S. Gołąb, Sprawozdanie z działalności Krakowskiego 
Towarzystwa Prawniczego i Ekonomicznego w latach 1934-1936, Kraków 1936.

17 Por. m.in. J. Preussner-Zamorska, Uwagi na temat statusu prawnego notariusza w świetle polskiej 
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, „Rejent”, 1997, nr 6, s. 54-64; C.W. Salagierski, 
Pozycja notariusza w systemie organów ochrony prawnej, „Rejent”, 2001, nr 5, s. 185.

Uchwala Izby Cywilnej wpisana do księgi zasad prawnych, l.C.Prez. 15/34, PN, 1935, nr 13-14, 
s. 27-30.

19 Op.cit., s. 27.
20 Zdaniem SN, wynikało to z przepisów mówiących o służbie notariusza (art. 12 § 1 pkt2, § 3), 

urzędowych obowiązkach (art. 16), siedzibie urzędowej (art. 18), godzinach urzędowych oraz języku 
urzędowania, ibidem.

21 Op.cit., s. 28.
22 Ibidem.

Próby uściślenia definicji, zawartej w prawie o notariacie, dokonał w 1934 roku Sąd 
Najwyższy . W uchwale całej Izby Cywilnej stwierdził wówczas wyraźnie, że skoro nota
riusz określony został jako funkcjonariusz publiczny, to jego działalność wchodziła w za
kres działalności państwowej. Rezygnacja ustawodawcy z pierwotnych propozycji {urzęd
nik publiczny oraz urzędnik państwowy) świadczyła, zdaniem Sądu Najwyższego, o woli 
wyraźnego zaznaczenia, że nie był on urzędnikiem w rozumieniu ustaw o stosunkach służ
bowych urzędników państwowych, lecz osobą urzędową szczególnego rodzaju, i nie wyklu
czała tego nawet przynależność do samorządu zawodowego (autonomia zawodowa)19 20. 
Terminologia użyta w wielu przepisach prawa o notariacie wyraźnie wskazywała na trakto
wanie notariuszy jako organów urzędowych, wykonujących czynności będące przejawem 
działalności państwowej . Korzystali w zakresie swego działania z ochrony przysługującej 
urzędnikom państwowym, co więcej, ich akty wyposażone zostały w znamię wiary publicz
nej, a w zakresie czynności, dla których istniał tzw. przymus notarialny, działali jako organ 
urzędowy urzeczywistniający to, co państwo narzuciło jednostce w interesie publicznym21 22. 
Elementem stanowiącym o notariuszu jako funkcjonariuszu publicznym była także zależ
ność służbowa od władzy państwowej, wyrażająca się w zasadach mianowania, zwalniania 
lub przenoszenia oraz nadzoru ze strony ministra sprawiedliwości i prezesów odpowiednich 
sądów. Sąd Najwyższy zaliczył także notariuszy do grupy osób pełniących płatną służbę 
państwową w rozumieniu art. 17 Konstytucji marcowej. Uznał bowiem, że ustawa zasadni
cza nie wymagała w takich wypadkach, by wynagrodzenie płynęło z funduszy państwo
wych, zwłaszcza że ustawodawcy chodziło o to, by parlamentarzyści nie otrzymywali od 
rządu jakichkolwiek dochodowych posad" . Sąd Najwyższy w omówionym orzeczeniu 
także nie wyjaśnił w pełni jednoznacznie charakteru prawnego stanowiska notariusza: skon
centrował się na cechach powodujących podobieństwo do urzędnika (organu państwowe
go), wyraźnie jednak zaznaczając jego specyfikę.

Podobnie jak w poprzednim okresie, do końca 1933 roku, organy skarbowe dostrzegały 
w notariuszach przede wszystkim urzędników państwowych, zwłaszcza przy wymiarze 
podatku za lokale przeznaczone na kancelarie notarialne. Najwyższy Trybunał Administra
cyjny, rozpoznając skargi na takie decyzje, stwierdził, wytykając nietrafność takich opinii, 
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że określenie funkcjonariusz publiczny nie było tożsame z funkcjonariuszem państwowym, 
zaś nadanie notariuszom ochrony prawnej, takiej jak tym ostatnim, wyraźnie wskazywało na 
odmienne traktowanie ich przez ustawodawcę, podobnie jak nadane im prawo do jednocze
snego pobierania emerytury i wykonywania zawodu . Zdaniem NTA, choć w świetle ko
deksu postępowania cywilnego notariusze byli osobami zaufania publicznego, to nie wyko
nywali swych czynności w interesie publicznym, lecz prywatnym stron, co dodatkowo od
różniało ich od urzędników i funkcjonariuszy państwowych .

Problemy ze ścisłym definiowaniem pogłębiło orzecznictwo Sądu Najwyższego 
w sprawach karnych, związanych z ochroną przyznaną notariuszom przy wykonywaniu ich 
ustawowych czynności, oraz w sprawach tzw. przestępstw urzędniczych. Jeszcze w 1933 
roku Sąd Najwyższy uznał, że notariusz poświadczający nieprawdę co do okoliczności 
mającej znaczenie prawne odpowiadać powinien zgodnie z art. 192 k.k. jako osoba pu
blicznego zaufania . Jednocześnie wykluczono w takim wypadku możliwość pociągnięcia 
do odpowiedzialności na zasadzie art. 287 k.k., określającego sankcję za poświadczenie 
nieprawdy przez urzędnika . Jednak w 1937 roku SN stwierdził wyraźnie, że prawa i obo
wiązki notariusza jako funkcjonariusza publicznego kształtują się według zasad określo
nych dla urzędników . Podobnie potraktowano notariuszy w orzeczeniu z 1938 roku, 
w którym SN, odnosząc się do określonego w kodeksie karnym z 1932 roku trybu ścigania 
zniewagi, uznał, że w wypadku notariusza będącego urzędnikiem ściganie nastąpić może na 
wniosek prezesa właściwego sądu okręgowego jako władzy przełożonej nad urzędnikiem . 
Stanowisko SN, określające prezesa sądu jako władzę przełożoną, a nie jako jeden z orga
nów nadzoru, wzbudzało wątpliwości . Zbliżony punkt widzenia zaprezentowany został 
w wyroku, w którym SN stwierdził wyraźnie, że notariusze są urzędnikami publicznymi i za 
czyny popełnione przy pełnieniu obowiązków urzędowych odpowiadają według przepisów 
kodeksu karnego o przestępstwach urzędniczych .

Jak wynika z przedstawionych wyżej tez orzeczeń Sądu Najwyższego, w miarę upływu 
lat zaczynała się zaznaczać tendencja do akcentowania w stanowisku notariuszy elementów 
urzędniczych. Znajdowała ona swe odzwierciedlenie także w sposobie korzystania z okre
ślonego w rozporządzeniu o notariacie zakresu nadzoru państwowego. Nie wpłynęło to 
jednak na ogólne odczucie przynależności do wolnego zawodu, którego członkowie wyko
nywali czynności publiczneJ . W okresie powojennym pojawiały się także koncepcje, 
zgodnie z którymi nadany przez rozporządzenie z 1933 roku czynnościom notarialnym 
charakter decydował o upodobnieniu stanowiska notariusza do urzędnika państwowego* 24 * 26 27 28 * 30 * 32. 
Dwoistość funkcji notariusza, jako osoby zaufania publicznego, lecz jednocześnie wyko
nującej swe funkcje w prywatnej kancelarii na własny koszt i ryzyko, nie pozwoliła na 

Wyrok NTA z dnia 23 września 1936 r., 1. rej. 8852/34, PN, 1937, nr 2, s. 23.
24 Ibidem.

Wyrok SN, 1. rej. 1K.519/33, cyt. za red., Odpowiedzialność notariusza za poświadczenie 
nieprawdy, PN, 1934, nr 6, s. 22.

26 Ibidem.
27 Orzeczenie wydane w składzie 7 sędziów SN, 1. rej. 2K732/37, PN, 1938, nr 13-14, s. 35.
28 Wyrok w sprawie 3K 3152/37, PN, 1939, nr 6, s. 17, nr 7, s. 14.

W.N., Tryb ścigania zniewagi notariusza, PN, 1939, nr 7, s. 14-15.
30 Wyrok SN. 1. rej. 2K732/37, GSW, 1938, nr 3.

K. Wolny, Odpowiedzialność cywilna notariusza. Próba interpretacji art. 43 prawa o notariacie, 
PN, 1934, nr 7, s. 6; E. Janeczko, Kształtowanie się notariatu w PRL, ,jZeszyty Problemowo-Analityczne”, 
1972^ nr 23, s. 15.

W. Berutowicz, J. Mokry, Organizacja ochrony prawnej w PRL, Warszawa 1987, s. 297.
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precyzyjne określenie istoty jego statusu prawnego, a w kolejnych ocenach dominowały 
aktualne poglądy prawnoęaństwowe, akcentujące bądź charakter wolnego zawodu, bądź 
obowiązki wobec państwa3 .

33 O problemach z interpretacją statusu prawnego notariusza także obecnie por. m.in. wyżej, przypis 
nr 17.

J. Szczygielski, Uprawnienia i obowiązki notariusza i wydziału hipotecznego, Not.-Hip., 1938, 
nr 9-10, s. 95.

35 Memoriał Rady Adwokackiej we Lwowie do Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie postulatów 
palestry małopolskiej, „Nowa Palestra”, 1936, nr 6, s. 273; „Palestra”, 1936, nr 4, s. 644-647; por. także 
M. Buczkowski, O upaństwowienie notariatu i zniesienie instytucji komorników, „Nowa Palestra”, 1936, 
nr 4, s. 146-152.

36 S. Grodziski, Prace nad kodyfikacją i unifikacją polskiego prawa prywatnego (1919-1947), 
„Kwartalnik Prawa Prywatnego”, 1992, s. 18; L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach Komisji 
Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939, Wrocław 2000, s. 312-322; wybrane 
problemy kodyfikacji m.in. prawa cywilnego także A. Lityński, Długa droga kodyfikowania prawa 
cywilnego w Polsce, CPH, 2001, z. 1, s. 343-359 oraz Pół wieku kodyfikacji prawa w Polsce (1919- 
/969), Tychy 2001.

Notariusze w świetle nowego prawa z 1933 roku byli jednak nie tylko funkcjonariusza
mi publicznymi powołanymi do sporządzania aktów i dokumentów, wyposażonych w zna
mię wiary publicznej. Art. 1 zobowiązywał ich także do spełniania innych czynności zleco
nych przez prawo. W świetle przepisów ustawy stemplowej byli już tylko organami urzę
dowymi właściwymi do wymierzania i pobierania stosownych opłat stemplowych . Na 
terenie dawnego zaboru austriackiego niezmienione zostały zasady wykonywania przez nich 
czynności zleconych przez sądy w ramach tzw. komisariatu sądowego.

Ocena nowych zasad, wprowadzonych przez rozporządzenie, jak wyżej wspomniano, 
była z reguły pozytywna, choć w całym okresie 1934-1939 nie zdołano stworzyć pełnej, nie 
budzącej wątpliwości i zastrzeżeń definicji, charakteryzującej status notariusza. Zwrócić 
należy uwagę, iż orzecznictwo Sądu Najwyższego w drugiej połowie lat trzydziestych ak
centowało coraz silniej urzędnicze elementy stanowiska notariusza, uważając go coraz 
chętniej za urzędnika. Tendencja ta nie zdołała jednak znaleźć odzwierciedlenia w odmien
nym od wynikającego z przepisów rozporządzenia z 1933 roku traktowaniu notariuszy 
przez resort sprawiedliwości, mimo zgłaszanych niekiedy koncepcji upaństwowienia nota
riatu i faktycznego zdegradowania notariuszy do roli zwykłych urzędników. Z propozycją 
taką wystąpiła m.in. w 1936 roku. Rada Adwokacka we Lwowie, w okresie ponownego 
zaognienia się konfliktu z tutejszym notariatem na tle tzw. przymusu notarialnego . Warto 
podkreślić, że pomysły takie nie były przez ministerstwo poważnie traktowane i służyły 
raczej jako straszak przeciw ewentualnym protestom środowiska z powodu np. obniżenia 
stawek taksy notarialnej. Nie przekreślając unifikacyjnego, przełomowego znaczenia prawa 
o notariacie z 1933 roku, pamiętać należy, że mimo ogólnych zasad utrzymywało ono 
w praktyce dotychczasowy podział służbowy notariuszy na terenie województw centralnych 
i wschodnich (okręgi sądów apelacyjnych oraz izb notarialnych w Warszawie, Lublinie 
i Wilnie, po zmianach okręgów sądowych także część apelacji krakowskiej oraz poznań
skiej). Unifikacja nie była zatem pełna - na przeszkodzie stanęły problemy z kodyfikacją 
prawa rzeczowego i hipoteki, kontynuowaną w zmienionych warunkach już po zakończeniu 
wojny . W odpowiedziach udzielonych w 1937 roku na ankietę zorganizowaną przez 
„Przegląd Notarialny”, potwierdzających problemy z wykształceniem się jednolitego * * * * 
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w całym kraju typu notariusza, nie było zbytniej przesady37 38 39 40 41 42 43 *. Rzeczywiste - także formalne 
zrównanie wszystkich notariuszy nastąpiło dopiero po II wojnie światowej, gdy z dniem 
1 stycznia 1947 roku wspomniany podział usunięty został na moc^art. II pkt 4 przepisów 
wprowadzających prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych .

37 Por. m.in. Oświadczenie Pana Prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie [w:] Współczesny notariat 
polski, PN, 1937, nr 3-4, s. 5-6; Oświadczenie Pana Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, ibidem, 
s. 8-9.

38 Dekret z dnia 11 października 1946 r. Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach 
wieczystych, Dz. U. nr 57, poz. 321.

39 Także początkowo miało ich być 780, w drodze korekty rozporządzenia ministra liczba zmniejszyła 
się o 1 stanowisko, a następnie powiększyła o 1 od 1 kwietnia 1934 r., Ustalenie stanowisk notariuszów. 
Od 111934 r. - 780 notariuszów w państwie, PN, 1933, nr 12, s. 17-21; Nowe ustalenie stanowisk 
notariuszów. Od 1 11935 r. - 783 notariuszów w Państwie, PN, 1935, nr 1, s. 3.

40 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1934 r. o ustaleniu ilości stanowisk 
urzędowych notariuszów i ich siedzib urzędowych, Dz. U. RP 1934, nr 110, poz. 987; od 1 stycznia 1936 r. 
było 780 notariuszy, Zmiany w ustaleniu stanowisk notariuszów od 1 I 1936 r., PN, 1936, nr 1, s. 2; 
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 1936 r. o ustaleniu ilości stanowisk 
urzędowych notariuszów i ich siedzib urzędowych, Dz. U. RP 1936, nr 70, poz. 508.

41 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 1936 r. o ustaleniu ilości stanowisk 
urzędowych notariuszów i ich siedzib urzędowych, Dz. U. RP 1936, nr 92, poz. 647; od marca 1937 było 
814 notariuszy; rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 1937 r. o ustaleniu ilości 
stanowisk urzędowych notariuszów i ich siedzib urzędowych, Dz. U. RP 1937, nr 19, poz. 122.

42 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 1937 r. o ustaleniu ilości stanowisk 
urzędowych notariuszów i ich siedzib urzędowych, Dz. U. RP 1937, nr 77, poz. 560; 9 nowych stanowisk 
notariuszów od 5 XI1937 r. - 823 notariuszów w Państwie, PN, 1937, nr 22, s. 2.

43 Wcześniej, od lipca 1938 r. było ich 836, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości o ustaleniu ilości 
stanowisk urzędowych notariuszów i ich siedzib urzędowych; z dnia 4 lipca 1938 r., Dz. U. RP 1938, 
nr 45j poz. 371; z dnia 29 listopada 1938 r., Dz. U. RP 1938, nr 95, poz. 643.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości o ustaleniu ilości stanowisk urzędowych notariuszów i ich 
siedzib urzędowych z dnia 30 czerwca 1939 r., Dz. U. RP nr 61, poz. 403; por. także rozdział III pkt 6.

2. NUMERUS CLAUSUS W NOTARIACIE. LICZEBNOŚĆ 
NOTARIUSZY

Wobec notariuszy obowiązywała zasada numerus clausus, oddająca prawo do określa
nia liczby stanowisk oraz wyznaczania siedzib urzędowych w ręce ministra sprawiedliwości 
(art. 2). Korzystał z tego uprawnienia kilkakrotnie do wybuchu II wojny światowej, po
cząwszy od pierwszego wydanego na tej podstawie rozporządzenia z 31 października 1933 
roku. W chwili wejścia w życie prawa o notariacie liczebność stanowisk w całym kraju 
została zmniejszona o blisko 100. Ministerialne rozporządzenie z 1933 roku określiło liczbę 
notariuszy w państwie na 779, zaś kolejne z 1934 roku na 780J . W następnych latach licz
ba notariatów nieznacznie się zwiększyła: od 1 stycznia 1935 roku do 783, od września 
1936 roku do 793 . Istotniejsza aniana dokonana została j)od koniec 1936 roku, gdy licz
bę notariuszy podniesiono do 813 , w 1937 roku do 823 , zaś w grudniu 1938 roku, wo
bec przyłączenia Zaolzia - do 840 . Po raz ostami w okresie międzywojennym ustalono 
liczbę notariuszy na 845 od lipca 1939 roku, powracając tym samym do przybliżonej li
czebności z okresu przed unifikacją prawa o notariacie .
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Korekty liczebności notariuszy nie zyskały aprobaty środowiska, oczekującego, iż minister 
usunie niekorzystne proporcje, likwidując niedochodowe stanowiska w małych miasteczkach. 
W częstych zmianach dostrzegano także źródło niepewności i braku właściwej równowagi45 * *. 
Zdawano sobie jednak sprawę, że prawo o notariacie obowiązywało zbyt krótko, by dokony
wać głębszych zmian w dyslokacji notariatów, zwłaszcza że ich liczba nie była nadmierna, 
a ministerstwo, dokonując korekt, opierało się na danych o ich dochodowości w poszczegól
nych miejscowościach 6. Z drugiej strony, z dokonywanych obliczeń wynikało, że minister
stwo sprawiedliwości stara się zachować proporcje między liczebnością notariuszy w okręgach 
sądów okręgowych, a ich liczebnością we właściwych okręgach sądów apelacyjnych . Nota
riusze, broniąc się przed nadmiernym rozrostem ich grupy zawodowej, nawoływali do zacho
wania ostrożności w dalszym powiększaniu liczby wyznaczanych siedzib i uwzględniania 
w większym niż dotąd stopniu potrzeb społecznych48 49. W sumie w całym okresie 1934-1939 
notariat powiększył się o 66 stanowisk, osiągając rozmiary zbliżone do czasów sprzed unifika
cji. Zmiany nie były zatem duże, a obawy notariuszy nie do końca uzasadnione. Twierdzono 
mimo to, że przy powiększeniu stanu osobowego zaledwie o 6,5 %, przy obniżeniu stawek 
wynagrodzenia oraz ograniczeniu obrotu nieruchomościami w pasie granicznym, sytuacja tej 

49

45 W obliczu nowego ustalenia, PN, 1935, nr 1, s. 2; Na porządku dziennym. Sprawa rozmieszczenia 
stanowisk notariuszów - zagadnienie systemu nominacyjnego - o powagę hipoteki polskiej 1818 r., PN, 
1936, nr 17-18, s. 2; 19 nowych stanowisk od 23 XII1936 r. - 812 notariuszów w Państwie, PN, 1937, 
nr 1, s. 2-3; W Sejmie Śląskim o mnożeniu stanowisk, PN, 1938, nr 5, s. 4.

Ibidem-, Ustalenie stanowisk notariuszy, GSW, 1935, nr 3; Utworzenie 13 nowych stanowisk. Od 
18 IX 1936 r. - 793 notariuszów w państwie, PN, 1936, nr 19, s. 4; 6 nowych stanowisk notariuszów. Od 
11 VII1939 r. - 845 notariuszów w Państwie, PN, 1939, nr 15-16, s. 6-7.

Sądy okręgowe przeciętnie zajmowały 1/6 okręgów apelacyjnych, proporcje liczebności notariuszy 
wyglądały podobnie, Rozmieszczenie stanowisk notariuszów, GSW, 1938, nr 44.

4 6 nowych stanowisk notariuszów. Od 11 VII 1939 r. - 845 notariuszów w Państwie, PN, 1939, 
nr 15-16, s. 6-7.

49 S. Stein, Po pięciu latach, PN, 1939, nr 3-4, s. 54.
50 187 w 1934 r., 197 od 1938 r., por. tabela.
51 Jej liczebność, wynosząca 150 osób w 1934 r., wyraźniej zaczęła rosnąć od 1936 r. i osiągnęła 

liczbę 166 notariuszy od 1938 r., por. tabela.
5 Znaczna część okręgu Sądu Okręgowego w Sanoku, W.N., Wobec zmiany okręgów Izb 

Notarialnych, PN, 1934, nr 18, s. 2-3.
153 osoby od października 1934 r., por. tabela.

54 Por. tabela.

grupy zawodowej znacznie się pogorszyła .
Najwięcej stanowisk notarialnych istniało w latach 1934-1939 w okręgu Sądu Apela

cyjnego w Warszawie i działającej tu Izby Notarialnej50 51 * *. Po korekcie granic obszarów 
sądów apelacyjnych w 1934 roku, służącej częściowemu zacieraniu dawnych kordonów 
zaborczych, drugie miejsce co do liczebności zajmować zaczęła Izba Notarialna w Pozna
niu '. Druga co do wielkości w chwili wejścia rozporządzenia w życie, Izba we Lwowie 
straciła w październiku 1934 roku rezultacie korekty okręgu apelacyjnego 11 stanowisk, 
których siedziby znalazły się w apelacji krakowskiej . Izba lwowska zajmowała od tej po^r/ 
trzecie miejsce co do liczebności, która w następnych latach niemal nie ulegała zmianie . 
Izba w Krakowie zajmowała w całym okresie 1934-1939 czwarte miejsce co do liczebno
ści, mimo jej istotnych zmian, związanych z korektą okręgów sądowych (wzrost z 90 do 
116 notariuszy), a następnie powiększeniem liczby stanowisk do 131 w latach 1936— 
193954. Kolejne, piąte miejsce zajmowała stale Izba w Lublinie, która po zmianie okręgów 
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utracił 15 stanowisk na rzecz apelacji krakowskiej55. Jej liczebność następnie wzrosła do 
1939 roku do 94 notariuszy . Szósta co do wielkości izba wileńska niemal nie ulegała 
zmianom3 . Najmniejsza, siódma w kolejności izba katowicka zwiększyła istotnie swą 
liczebność - aż o 11 stanowisk . Bez zmian związanych z korektą okręgów sądowych 
największy przyrost nastąpił na terenie izby w Poznaniu (16 stanowisk) oraz w Krakowie 
(15 stanowisk, łącznie ze zmianami terytorialnymi 41 stanowisk) i Lublinie (13 stanowisk, 
ze zmianami terytorialnymi, w sumie utrata 2 w stosunku do stanu w dniu 1 stycznia 1934 
roku).

Na obszarze Sądu Okręgowego w Kielcach.
56 Por. tabela.
57 66 osób w 1934 r., 65 od 1938 r., por. tabela.
58 28 osób w 1934 r., 39 osób od 1939 r., por. tabela.
59 rUstalenie stanowisk notariuszów. Od 111934 r..., s. 17-21.
60 Wykaz notariuszów Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa-Poznań-Lwów-Kraków-Lublin-Wilno- 

Katowice 1938.
61 Ibidem.
62 Ibidem.
63 Suplement I do wykazu notariuszów Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa-Poznań-Lwów-Kraków- 

Lublin-Wilno-Katowice 1939.
T. Kostórkiewicz, Konstytucja notariatu polskiego, PN, 1933, nr 13, s. 4.

65 Odmienny pogląd, nieznajdujący pełnego uzasadnienia w praktyce lat 1934—1939 R. Sztyk, Z kart 
historii notariatu. Aplikanci i asesorzy notarialni, „Rejent”, 1996, nr 7-8, s. 217.

Tak jak w poprzednim okresie, najwięcej notariuszy działało w dużych ośrodkach miej
skich. W dniu 1 stycznia 1934 roku pierwsze miejsce zajmowała Warszawa (39 osób), 
kolejne Łódź (22 osoby), Lwów i Poznań (po 10 osób), Lublin, Kraków i Wilno (po 
8 osób), Kalisz (7 osób), Katowice i Radom (6 osób), Bydgoszcz (5 osób) . Na przełomie 
1938/39 roku kolejność ta niewiele się zmieniła: nadal Warszawa znajdowała się na pierw
szej pozycji (38 notariuszy), Łódź (23 notariuszy) zajmowała drugie miejsce . W Poznaniu 
było w tym czasie 13 notariuszy, we Lwowie 11, w Krakowie 10, w Katowicach 9, w Wil
nie 8, a w Lublinie 7 stanowisk notarialnych01. Zmiany wprowadzone w ciągu pierwszych 
lat obowiązywania prawa o notariacie nie były zatem duże.

Na przełomie 1938/39 roku na terenie Izby Notarialnej warszawskiej siedziby notariu
szy wyznaczone były w 95 miejscowościach, w apelacji poznańskiej w 103 miejscowo
ściach, lwowskiej w 105 miejscowościach, krakowskiej - 93 miejscowościach, lubelskiej 
w 56, wileńskiej w 46, zaś katowickiej w 18 miejscowościach . W całym kraju nieobsa- 
dzonych pozostawało wówczas zaledwie 9 stanowisk03.

3. ZASADY MIANOWANIA NOTARIUSZY

Notariuszy mianował minister sprawiedliwości (art. 6), zgodnie z niekwestionowanym 
poglądem, że państwo, powierzając notariatowi tzw. jurysdykcję prewencyjną, musi posia
dać wyłączność w zakresie nominacji. Decyzja ministra podejmowana była w ramach swo
bodnego uznania, a samorząd notarialny pozbawiono formalnie jakiegokolwiek wpływu na 
jej treść0 . Asesorom notarialnym - wbrew propozycjom wcześniejszych^projektów - nie 
przysługiwało pierwszeństwo mianowania przed innymi kandydatami . Nowe prawo 
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o notariacie nie przewidywało konieczności rozpisywania konkursu na zwolnione stanowi
ska. Minister nie miał także obowiązku zasięgania opinii prezesa sądu apelacyjnego lub 
okręgowego, a także rady notarialnej co do osoby, która miała być mianowana. Mógł to 
jednak uczynić, podobnie jak mógł postanowić, że podania kandydatów składane być po
winny za pośrednictwem wymienionych organów.

Przekazanie aktów nominacji do wyłącznej decyzji ministra i wyłączenie choćby po
średniego udziału w nich samorządu, a nawet organów nadzoru służbowego oceniano kry
tycznie, jako zbędne powielanie wzorów rosyjskich66 67 68 * 70 71. Brak ściśle określonego trybu ubie
gania się o wolne stanowiska powodował zbytni pośpiech, a nawet próby nieetycznych 
interwencji w Ministerstwie Sprawiedliwości czy? nawet podania składane na zapas - 
o mianowanie na jeszcze zajmowane stanowisko . Na terenach Małopolski wieloletnie 
przywiązanie do ogłaszanych pod rządami austriackiej ustawy notarialnej z 1871 roku kon
kursów na wolne lub opróżnione stanowiska wykazywali nie tylko notariusze, lecz także 
pod ich wpływem organy sądowego nadzoru nad notariatem. Prezes Sądu Apelacyjnego we 
Lwowie wprowadził w okręgu działania sądu zbliżone do poprzednio obowiązujących 
zasady, przewidujące rozpisywanie przez radę notarialną konkursu na każde wolne stanowi
sko . Spośród kandydatów, którzy złożyli w tym trybie podania za pośrednictwem rady, 
wskazywała ona w sposób niewiążący prezesa 3 osoby, dołączając także charakterystyki 
pozostałych. Do zastosowania analogicznych zasad prezes Sądu Apelacyjnego we Lwowie, 
M. Zborowski, zachęcał także szefów innych okręgów apelacyjnych .

66 S. Stein, Prawo o notariacie w świetle dwuletniej próby życia, PN, 1936, nr 3-4, s. 9-10; Na 
porządku dziennym. Sprawa rozmieszczenia stanowisk notariuszów - zagadnienie systemu nominacyjnego 
-o powagę hipoteki polskiej 1818 r., PN, 1936, nr 17-18, s. 3.

67 Op.cit., s. 10.
68 Oświadczenie Pana Prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie [w:] Współczesny notariat polski, PN, 

1937, nr 3-4, s. 6.
Ibidem.

70 Por. obwieszczenia i komunikaty Rady Notarialnej w Krakowie 1936-1939, APII, 
sygn. R. Not. 665 (d. 21), 619 (d. 22).

71 Sprawozdanie z V Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Notariuszy Krakowskiej Izby Notarialnej, 
AP II, sygn. R. Not. 102; PN, 1938, nr 13-14, s. 20-21; Sprawy główne notariatu, PN, 1939, nr 2, s. 27- 
30; wystąpienie senatora Z. Głowackiego podczas posiedzenia Senatu w dniu 14 marca 1939 r., red., 
Z rozprawy budżetowej w Senacie, PN, 1939, nr 6, s. 2.

Pierwsze pięciolecie współdziałania międzyizbowego Rad Notarialnych, PN, 1939, nr 9-10, s. 13.

Taka sama, pozaustawowa praktyka występowała w okręgu Izby Notarialnej w Krako
wie, która od 1936 roku powróciła na dobre do poprzedniego zwyczaju rozpisywania kon
kursów na opróżnione stanowiska notariuszy . Propozycja ta mogła jednak znaleźć zrozu
mienie tylko na ziemiach dawnego zaboru austriackiego, stanowiąc na pozostałych terenach 
nowość nieuzasadnioną dotychczasowym zwyczajem. Interwencje poszczególnych rad 
w ministerstwie w sprawie określenia ogólnych reguł konkursowych nie przyniosły rezulta
tu, podobnie jak propozycje wydania do art. 6 rozporządzenia wykonawczego, zgłaszane 
także na forum parlamentarnym . Na wagę zagadnienia zwracały uwagę kolejne Konferen
cje Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, a uchwały podjęte podczas X i XI Konfe
rencji doprowadziły do złożenia w Ministerstwie Sprawiedliwości memoriału w sprawie 
mianowań oraz ustalania liczby notariuszy w kraju72.

Mianowanie było bezterminowe. Rozporządzenie nie przewidywało możliwości miano
wania na czas określony, znanego wcześniej na ziemiach dawnego zaboru pruskiego. Wo
bec dożywotności mianowania, ewentualne zobowiązanie się notariusza, że po upływie 
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pewnego czasu zwolni swoje stanowisko, nie miało mocy prawnej73 74 75 76 77 * * 80. Od tej podstawowej 
zasady, zgodnie postulowanej w całym okresie prac nad prawem o notariacie, rozporządze
nie wprowadzało wyjątek. W ciągu dziesięciu lat od wejścia rozporządzenia w życie mini
ster sprawiedliwości zyskał prawo czasowego delegowania na opróżnione stanowisko sę
dziego lub prokuratora (art. 125). Przepis upoważniał do powołania w tym trybie sędziów 
i prokuratorów wszystkich sądów, zarówno powszechnych, jak i wojskowych czy admini
stracyjnych . Delegowany wykonywał czynności na swój rachunek i używać miał własnej 
pieczęci. Obowiązany był także do opłacania podatku obrotowego z tytułu wynagrodzenia 
otrzymywanego za pełnione obowiązki notariusza . Delegowany nie był jednak członkiem 
samorządu zawodowego i nie mógł brać udziału w walnym zgromadzeniu izby czy wcho
dzić w skład rady notarialnej' . Delegację można było w każdej chwili odwołać. W tym 
samym czasie co na terenie całego kraju uprawnienie do delegowania sędziów i prokurato
rów wygasnąć miało na przyłączonych w 1938 roku terenach Zaolzia .

M. Allerhand, op.cit., s. 24.
74 rJ. Glass, W. Natanson, op.cit., s. 128.
75 Wyrok NTA, 1. rej. 201/35, OPA, 1938, nr 11-12, poz. 2446.
76 M. Allerhand, op.cit., s. 171.
77 rArt. 4 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o rozciągnięciu prawa 

o notariacie na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego, Dz.U. RP nr 89, poz. 605.
J. Glass, O nominacjach notarialnych, PN, 1936, nr 1, s. 6; wystąpienie posła Hyli podczas 

posiedzenia Komisji Budżetowej Sejmu w dniu 21 stycznia 1938 r., Budżet Ministerstwa Sprawiedliwości 
w Sejmie, PN, 1938, nr 3-4, s. 3.

T. Żenczykowski, Palące zagadnienie, „Współczesna Myśl Prawnicza”, 1936, nr 7; bliżej na ten 
temat rozdział XI.

80 M. Allerhand, op.cit., s. 25.
81 Ibidem.

Art. 125 stanowił istotny wyłom w ogólnej zasadzie mianowania notariuszy. W rezulta
cie długiego, dziesięcioletniego okresu przejściowego, w którym można było go stosować, 
aż do wybuchu II wojny światowej zasada dożywotniego mianowania notariuszy nie została 
zrealizowana w pełni. Dzięki wprowadzeniu przepisu do nowego prawa o notariacie resort 
sprawiedliwości uzyskał możliwość kontynuowania praktyki stosowanej już wcześniej 
w szerokim zakresie, zwłaszcza na terenach województw środkowych i wschodnich. Ostra 
krytyka, także parlamentarna, niewiele w tym zakresie zmieniła B. Skala zjawiska była 
jednak znacznie mniejsza niż poprzednio, a to wobec możliwości nadawania notariatów 
zasłużonym sądownikom w trybie art. 8. Zwalniał on sędziów i prokuratorów z obowiązku 
odbycia aplikacji notarialnej oraz uprawniał ministra do mianowania osób zasłużonych dla 
służby publicznej, nawet gdy nie spełniały wymogów kwalifikacyjnych. Treść przepisu 
rodziła duże obawy o przyszłość notariatu, w tym zwłaszcza o celowość kształcenia mło
dych prawników na jego potrzeby .

Notariuszem mogła być mianowana jedynie osoba spełniająca określone w rozporzą
dzeniu wymogi, lecz w razie powołania osoby, która ich nie spełniała, przyjmowano, że 
nominacja sanowała braki kwalifikacyjne . Czynności notarialne dokonane przez taką 
osobę były ważne: o fakcie bycia notariuszem decydowała bowiem wyłącznie nominacja81.

Prawo o notariacie dość szczegółowo regulowało zasady obejmowania stanowisk przez 
mianowane osoby. Notariusz powinien zgłosić się do prezesa właściwego sądu okręgowego 
w celu objęcia stanowiska w ciągu 14 dni od otrzymania urzędowego zawiadomienia 
o mianowaniu (art. 9 § 1). W tym samym terminie, liczonym jednak od dnia zwolnienia 
z poprzednich obowiązków, zgłosić się musieli notariusze zmieniający siedzibę oraz osoby 
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przechodzące do notariatu z innej służby państwowej (art. 9 § 2). Nieusprawiedliwione 
niezgłoszenie się dawało ministrowi sprawiedliwości prawo do unieważnienia nominacji 
(art. 9 § 3). Treść przepisu wzorowana była na art. 98 prawa o ustroju sądów powszechnych 
z 1928 roku.

Z przedstawionego wyżej przepisu wynikało, że osoba mianowana nie mogła prosić 
o wyznaczenie jej czasu do namysłu co do objęcia danego stanowiska, mogła tylko wnosić 
o odroczenie terminu do zgłoszenia się celem jego objęcia. Ewentualne odroczenie, jak 
interpretowano art. 9 § 3, należało do kompetencji ministra, a nie prezesa sądu okręgo
wego . W praktyce to jednak prezes sądu okręgowego zawiadamiał ministra, że opóźnienie 
było nieusprawiedliwione* 83 84 85 *. Rozporządzenie nie określało, jakie przyczyny usprawiedli
wiają niezgłoszenie się ustawowym terminie, przyjmowano, że należały do nich m.in. cho
roba, konieczność załatwiania ważnych spraw osobistych i rodzinnych.

M. Allerhand, op.cit., s. 29.
83 rJ. Glass, W. Natanson, op.cit., s. 38.
84 rM. Allerhand, op.cit.
85 Por. art. 12 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. prawo 

o ustroju adwokatury, Dz. U. RP nr 86, poz. 733.
Regulowało zasady składania przysięgi przez osoby innego wyznania niż chrześcijańskie 

i mojżeszowe, Dz. U. RP 1929, nr 47, poz. 383.
S. Stein, Ogólna charakterystyka nowej ustawy notarialnej, PN, 1933, nr 12, s. 2-3.

88 Por. rozdział IX pkt 3.

Notariusz obowiązany był nie tylko do samego zgłoszenia się do prezesa sądu okręgo
wego - musiał także rozpocząć urzędowanie, tj. uruchomić kancelarię i wykonywać w niej 
czynności. M. Allerhand uważał, że gdyby tego nie uczynił, minister mógł także unieważnić 
nominację .

Obejmując stanowisko, notariusze składali przysięgę wobec prezesów właściwych są
dów okręgowych. Jej tekst określony został w treści samego prawa o notariacie (art. 10 § 1) 
i odpowiadał tekstowi ślubowania adwokatów, z tym, że notariusze przysięgali dodatkowo 
okazywać posłuch i poszanowanie swym władzom przełożonym . Przysięga składana była 
w formie religijnej, przy odpowiednim zastosowaniu przepisu art. 299 k.p.c. oraz rozporzą
dzenia z 25 czerwca 1929 roku .

Zgodnie z postulatami zgłaszanymi w okresie prac nad jednolitym prawem o notariacie, 
rozporządzenie wprowadzało generalną zasadę nieprzenoszalności notariuszy. Przewidy
wało jednak możliwość jej ograniczenia lub zawieszenia87 88. Jak już wspomniano, zasada 
nieprzenoszalności została czasowo zawieszona na mocy art. 124^ 2 w tzw. okresie reor
ganizacji, tj. od ogłoszenia do wejścia w życie prawa o notariacie . Bez określenia termi
nu, a jedynie ze względów organizacyjnych związanych z likwidacją stanowiska w określo
nej miejscowości, minister uzyskał prawo przeniesienia notariusza do innej miejscowości 
bez jego zgody (art. 11 § 1). Podobnie, w razie zmniejszenia w drodze rozporządzenia 
ministra liczby stanowisk w danej miejscowości bez zgody przeniesiona mogła być liczba 
notariuszy przekraczająca nową normę (art. 11 § 2).

Kolejnym, ważnym wyłomem w zasadzie nieprzenoszalności była możliwość przenie
sienia do innej miejscowości dla dobra służby (art. 12 § 3). Ocena okoliczności w konkret
nych wypadkach zostawiona została swobodnemu uznaniu ministra, który jednak decyzję 
mógł podjąć tylko na wniosek właściwej rady notarialnej lub prezesa sądu apelacyjnego, 
zaś przed jej wydaniem notariusz powinien mieć możliwość złożenia odpowiednich wyja
śnień. Próby zacieśniania pojęcia dobra służby do sytuacji zawinionych przez notariusza. 
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wychodzących poza subiektywną ocenę jego osoby (np. ze względów narodowościowych, 
wyznaniowych, poglądów politycznych lub społecznych) nie zmieniały faktu, że decyzje te, 
jako uznaniowe, nie podlegały kontroli Najwyższego Trybunału Administracyjnego8 . 
W praktyce Ministerstwo Sprawiedliwości w trybie art. 12 § 3 przenosiło do innych miej
scowości notariuszy zasądzonych w postępowaniu dyscyplinarnym, traktowało zatem prze
niesienie jako karę dodatkową choć katalog kar dyscyplinarnych nie przewidywał takiej 
możliwości .

M. Allerhand dopuszczał jednak możliwość skargi z powodu wadliwości postępowania (np. 
pominięcie wyjaśnień notariusza), ocena trafności tego poglądu nie jest w pełni możliwa, w dokonanym 
przez autorkę przeglądzie orzecznictwa NTA (Zbiory Wyroków NTA 1934-1939) nie odnaleziono 
wyroków w analogicznych sprawach.

Rada Notarialna w Krakowie, dokonując w 1938 r. wykładni art. 12 § 3, uznała, że taka interpretacja 
przepisu jest sprzeczna z prawem i ogólnymi zasadami rozporządzenia o notariacie, Wykładnia art. 12 § .1 
prawa o notariacie, PN, 1938, nr 6, s. 11-12; AP II, sygn. R. Not. 665 (d. 21) (nowe oznaczenie 
R. Not. 114).

91 Por. art. 112 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych: sędzia, który zrzekł się stanowiska, może je 
opuścić dopiero po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o zwolnieniu go przez Ministra 
Sprawiedliwości.

Por. art. 112 § 2 prawa o ustroju sądów powszechnych: odmowa zwolnienia może tylko wówczas 
nastąpić, jeżeli sędzia pozostaje pod sądem dyscyplinarnym lub karnym, albo jeżeli nie dopełnił zaległych 
zobowiązań służbowych.

93 T. Makowski, Notariat jako ujście dla młodych prawników, PN, 1937, nr 2, s. 41.
Obaj ustąpili w 1935 r.; Ustąpienie z notariatu p. Jakuba Glassa, PN, 1935, nr 9, s. 15; np. w izbie 

warszawskiej do maja 1935 r. zrezygnowały 3 osoby, w izbie poznańskiej 2 osoby, oraz 1 osoba w izbie 
krakowskiej Sprawozdanie z przebiegu Walnego Zgromadzenia Izby Notarialnej: w Warszawie, PN, 1935, 
nr 11-12, s. 18; w Poznaniu, ibidem, s. 23; w Krakowie, ibidem, s. 29, AP II, sygn. R. Not. 453 (d. 20) 
(nowe oznaczenie R. Not. 120).

Reorganizacja, polegająca na likwidowaniu pojedynczych stanowisk lub określaniu no
wej ich liczby, nie dawała prawa do zwalniania notariuszy. Przyczyny zwolnienia określone 
zostały bowiem w nowym prawie o notariacie w sposób wyczerpujący. Notariuszy zwalniał 
minister sprawiedliwości (art. 12 § 1). Mógł to uczynić na wniosek samego notariusza; gdy 
z powodu ułomności cielesnej albo z powodu utraty sił fizycznych lub umysłowych nota
riusz stał się trwale niezdolny do służby; w razie utraty na mocy wyroku sądowego praw 
cywilnych lub obywatelskich lub ich ograniczenia, a także na podstawie wyroku sądu dys
cyplinarnego (art. 12 § 1).

Oświadczenie o złożeniu urzędu nie powodowało wprost utraty stanowiska - notariusz 
pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i majątkowej wobec stron obowiązany był 
wykonywać swe obowiązki do czasu zwolnienia71. Zrzeczenie się stanowiska nie miało 
wpływu na tok postępowania dyscyplinarnego, jeżeli zostało ono wcześniej wszczęte 
(art. 52). Notariusz nie mógł być w takim wypadku zwolniony do czasu jego ukończenia .

Zwolnienia na własną prośbę należały pod rządami nowego prawa (podobnie jak 
w okresie poprzednim) do rzadkości i nie wpływały w istotny sposób na zmianę oblicza 
personalnego polskiego notariatu. W latach 1934-1938 łącznie zrezygnowały 23 osoby . 
W nielicznym gronie rezygnujących z notariatu znaleźli się m.in. znani szerokiemu ogółowi 
poeta B. Leśmian oraz twórca projektu ustawy notarialnej, członek Komisji Kodyfikacyjnej 
J. Glass . Ten ostatni tłumaczył swe odejście problemami zdrowotnymi, nie zaprzestał 
jednak publikowania licznych tekstów, często krytycznych wobec nowych zasad czy polity
ki ministerstwa sprawiedliwości, w czasopismach prawniczych, a zwłaszcza „Przeglądzie 
Notarialnym”. Niekiedy zdarzały się także rezygnacje spowodowane względami ekono- * * 91 * 93 * 
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micznymi. Dotyczyły one zwłaszcza emerytowanych sędziów i prokuratorów, mianowanych 
notariuszami w niewielkich miejscowościach, którzy po ograniczeniu im prawa do dalszego 
pobierania świadczeń emerytalnych decydowali się dla zachowania ich w pełnej wysokości 
na odejście z notariatu.

Zasady zwalniania z powodu trwałej niezdolności do służby, wywołanej przyczynami 
wymienionymi w art. 12 §1 pkt 2, określone zostały szczegółowo w rozporządzeniu mini
stra sprawiedliwości z 28 grudnia 1933 roku95 96 97. Jego treść odpowiadała analogicznym zasa
dom stosowanym wobec sędziów . Zwolnienie mogło nastąpić w tym wypadku po prze
prowadzeniu postępowania wszczynanego przez prezesa właściwego sądu apelacyjnego na 
własny wniosek lub na wniosek prezesa właściwego sądu okręgowego bądź rady notarial
nej. Zarówno wniosek, jak i postanowienie o jego wszczęciu wymagały uzasadnienia. 
O wszczęciu należało zawiadomić ministra sprawiedliwości, prezesa właściwego sądu 
okręgowego oraz radę notarialną a odpis postanowienia doręczyć zainteresowanemu nota
riuszowi. W postępowaniu przygotowawczym, prowadzonym przez wyznaczonego sędzie
go apelacyjnego lub okręgowego, badano, czy zachodzą warunki zwolnienia. Gdy przyczy
nę uznania za niezdolnego do dalszej służby miała stanowić utrata sił umysłowych, notariu
szowi wyznaczano obrońcę z urzędu, do czasu ewentualnego ustanowienia obrońcy z wybo
ru. Obrońcą mógł być notariusz lub adwokat. Dla stwierdzenia okoliczności uzasadniają- 

vch zwolnienie powołana musiała być wojewódzka komisja lekarska I instancji, a gdy jej 
oi meczenie nie było jednomyślne lub budziło wątpliwości - wojewódzka komisja lekarska II 
instancji . Wobec notariusza, który nie stawił się na badanie przed komisją wszczynano 
postępowanie dyscyplinarne.

” Dz. U. RP nr 103, poz. 803.
96 Por. art. 110 prawa o ustroju sądów powszechnych, J. Glass, Rzut oka..., s. 24.
97 W trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r., Dz. U. RP nr 38, 

poz. 302.
98 W 1938 r. na podstawie art. 12 § 1 pkt 2 zwolniono 2 notariuszy; por. rozdział VII pkt 3.
99 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r., Dz. U. RP nr 60, poz. 571.
100 Utrata praw publicznych obejmowała zgodnie z art. 45 k.k.: utratę biernego i czynnego prawa 

wyborczego do ciał ustawodawczych, samorządowych oraz innych instytucji prawa publicznego; utratę

W razie stwierdzenia braku przyczyn zwolnienia prezes sądu apelacyjnego umarzał po
stępowanie, o czym zawiadamiał ministra sprawiedliwości, prezesa sądu okręgowego oraz 
radę notarialną zaś notariuszowi doręczał odpis postanowienia o umorzeniu postępowania. 
W sytuacji, gdy postępowanie przygotowawcze stwierdziło istnienie przyczyn uzasadniają
cych zwolnienie, prezes sądu apelacyjnego zarządzał przedstawienie jego wyników notariu
szowi lub jego obrońcy. Jednocześnie wyznaczał mu dwutygodniowy termin do zrzeczenia 
się stanowiska, a dopiero po jego bezskutecznym upływie przesyłał akta postępowania wraz 
ze swoją opinią ministrowi sprawiedliwości, który podejmował decyzję o zwolnieniu. 
W praktyce okresu 1934-1939 zwolnienia z powodu trwałej niezdolności lub utraty sił 
należały do rzadkości i nie wzbudzały takich emocji jak w poprzednim okresie, w wypadku 
lwowskich notariuszy98 99 100.

Podstawy utraty praw cywilnych lub obywatelskich, bądź ograniczenia w korzystaniu 
z nich jako przyczyny pozbawienia stanowiska określał kodeks kamy z 1932 roku . Treść 
art. 12 prawa o notariacie skorelowana była z przepisami prawa o ustroju sądów powszech
nych, nie była natomiast ściśle dostosowana do terminologii kodeksu karnego, obowiązują
cego już od września 1932 roku. Używał on innego terminu: utrata praw publicznych 
i obywatelskich praw honorowych (por. m.in. art. 44, 45 k.k.) . Orzekana przez sądy 
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powszechne utrata praw miała charakter kary dodatkowej, obligatoryjnej w razie skazania 
na karę śmierci lub dożywotniego więzienia, karę więzienia za zbrodnie stanu lub przeciw 
interesom zewnętrznym państwa i stosunkom międzynarodowym oraz za inne zbrodnie 
popełnione z chęci zysku (art. 47 § 1 k.k.)- Sąd mógł także orzec utratę praw w razie skaza
nia na więzienie za inne od wymienionych wyżej przestępstwo, popełnione z chęci zysku 
bądź innych niskich pobudek (art. 47 § 2 k.k.). Jako odrębną karę dodatkową kodeks kamy 
przewidywał karę utraty zawodu (art. 48 k.k.), niewymienioną wyraźnie w art. 12 prawa 
o notariacie wśród przyczyn zwolnienia ze stanowiska notariusza.

Zwolnienie ze służby na skutek wyroku dyscyplinarnego było jedną z kar dyscyplinar
nych, określonych w art. 45 prawa o notariacie i zostanie przedstawione w dalszej części 
pracy.

prawa udziału w wymiarze sprawiedliwości, utratę urzędów i stanowisk publicznych i zdolności do ich 
uzyskania; utratę stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowca wraz z utratę możliwości uzyskania 
wyższego stopnia. Utrata obywatelskich praw honorowych obejmowała utratę tytułów zaszczytnych, 
orderów i odznaczeń oraz zdolności do ich uzyskania (art. 46 k.k.).



Rozdział XI

KWALIFIKACJE ZAWODOWE. 
APLIKANCI I ASESORZY NOTARIALNI. 

PROBLEM ZASTĘPSTWA (1934-1939)

1. KWALIFIKACJE OGÓLNE I ZAWODOWE NOTARIUSZY. 
POLITYKA KADROWA MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Prawo o notariacie z 1933 roku w sposób jednolity określiło wymogi kwalifikacyjne 
stawiane notariuszom. W połączeniu z przepisami o zasadach kształcenia aplikantów 
i egzaminach notarialnych umożliwiały one potencjalnie pełne wyodrębnienie się notariuszy 
jako osobnej grupy zawodowej prawników, co uważano za jedną z podstawowych zalet 
rozporządzenia .

Na zakres realizacji nowych, chwalonych powszechnie przez środowisko zasad wywie
rał jednak duży wpływ zespół czynników faktycznych, przejętych w sukcesji po dotychcza
sowym zróżnicowaniu ustrojowym notariatu. Nie bez znaczenia była także polityka perso
nalna ministerstwa, które uzyskało w przepisach rozporządzenia możliwość mianowania 
kandydatów niespełniających ustawowych kryteriów. Zawodowość nowego notariatu zale
żała również w dużym stopniu od przebiegu procesu kształcenia aplikantów i tworzenia 
w ten sposób nowych kadr. Pełna realizacja zasady zawodowości była trudna i wymagała 
czasu znacznie dłuższego niż ten, który dzielił wejście rozporządzenia w życie od wybuchu 
II wojny światowej.

Zgodnie z art. 7 prawa o notariacie na stanowisko notariusza mógł być mianowany tylko 
ten, kto spełniał określone w nim warunki. Treść przepisu wzorowana była na odpowied
nich normach prawa o ustroju sądów powszechnych z 1928 roku, pozostawała także 
w zgodzie z treścią właściwych przepisów prawa o ustroju adwokatury z 1932 roku . Po
dobnie jak w wypadku prawa o ustroju sądów powszechnych wymagano obywatelstwa 
polskiego, korzystania w pełni z praw cywilnych i obywatelskich oraz nieskazitelności 
charakteru i władania językiem polskim w mowie i piśmie (art. 7 pkt. 1-2, 4). Wprowa-

J. Glass, Rzut oka na polską ustawę notarialną, PN, 1933, nr 10, s. 26; S. Stein, Prawo o notariacie 
w świetle dwuletniej próby życia, PN, 1936, nr 1, s. 3.

2 Art. 82 prawa o ustroju sądów powszechnych, art. 9 prawa o ustroju adwokatury; J. Glass, 
W. Natanson, Prawo o notariacie. Warszawa 1934, s. 35; M. Allerhand, Prawo o notariacie, Lwów 1934, 
s. 24.
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dzone zostało jednak wyższe niż w wypadku sędziów kryterium wieku: ukończony trzydzie
sty rok życia (25 lat wobec sędziów).

Zasada zawodowości notariatu wyrażona została wprowadzeniem wymogu ukończenia 
studiów uniwersyteckich prawniczych z wymaganymi w Polsce egzaminami, koniecznością 
odbycia odrębnej aplikacji notarialnej i zdaniem egzaminu notarialnego (art. 7 pkt. 5-7).

Rozporządzenie z 1933 roku nie wprowadzało żadnych warunków co do płci notariusza, 
otwierając tym samym na przyszłość możliwość mianowania także kobiet, które spełnią 
kryteria ustawowe3. Nieliczne kobiety odbywały aplikację notarialną i przystępowały do 
egzaminu notarialnego . Do wybuchu II wojny światowej minister nie mianował jednak ani 
jednej z nich notariuszem . Nieliczne posiadały uprawnienia do zastępowania notariuszy, 
m.in. na listach warszawskich zastępców z art. 131 § 1 w 1934 roku figurowało zaledwie 
5 kobiet6; w izbie poznańskiej na liście znalazła się w 1934 roku tylko jedna kobieta; 
w 1935 roku 1 kobieta wpisana została na analogiczną listę w izbie wileńskiej .

3 J. Glass, W. Natanson, op.cit., s. 36.
4 W maju 1939 r. w warszawskiej Izbie Notarialnej była 1 kobieta - asesor oraz 6 aplikantek, 

Sprawozdanie Rady Notarialnej w Warszawie za rok 1938/39, Warszawa 1939.
5 Por. Wykaz notariuszów Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa-Poznań-Lwów-Kraków-Lublin- 

Wilno-Katowice 1938; Ruch osobowy, PN, 1939, nr 1-16.
6 W. Kurpisz, Z. Czarnocka, H. Jauering, A. Czerniewska, J. Walczakówna, Komunikaty Rady 

Notarialnej w Warszawie nr 3, 4, 7, 9, 10, AP II, sygn. R. Not. 453 (d. 20) (nowe oznaczenie R. Not. 120).
7 W. Kurpiszówna, we Włocławku wpisana wcześniej na listę warszawską, okólnik nr 6 Rady 

Notarialnej w Poznaniu z dnia 30 lipca 1934 r., PN, 1934, nr 15-16, s. 36-37; O. Rozwadowska 
w Słonimiu, komunikat Rady Notarialnej w Wilnie nr 10 z dnia 21 grudnia 1935 r., op.cit.

8 M. Allerhand, op.cit., s. 24.
J. Glass, W. Natanson, op.cit., s. 36.

10 Wystąpienie ministra sprawiedliwości C. Michałowskiego w komisji budżetowej Sejmu w dniu
11 stycznia 1934 r., PN, 1934, nr 1, s. 10.

Zasady nostryfikacji określało rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego z dnia 3 kwietnia 1924 r. w przedmiocie nostryfikacji zagranicznych dyplomów naukowych, 
Dz. U. RP nr 9, poz. 84.12 r

M. Allerhand, op.cit., s. 25.

Nieostre pojęcie nieskazitelnego charakteru, dające ministrowi sprawiedliwości prawo 
do uznaniowej oceny, starano się interpretować w sposób możliwie precyzyjny. Notariu
szem, opierającym swą działalność na zaufaniu, nie mogła zostać w związku z tym osoba, 
która dopuściła się czynu nieetycznego, powodującego jego utratę . Samo zaś zaniedbywa
nie obowiązków na poprzednio zajmowanym stanowisku - choć naganne - nie powodowało 
utraty wymaganej nieskazitelności. Ocena moralna dokonana w tym zakresie przez ministra 
sprawiedliwości nie podlegała kontroli . Z uzasadnienia nominacji dokonanych w okresie 
tzw. reorganizacji wynikało, że nienaganność moralna w rozumieniu ministra sprawiedliwo
ści ujmowana była m.in. jako konieczność wykazania się zasługami w okresie walki o nie
podległość i odbudowy państwa u. Wymóg ukończenia studiów prawniczych, stanowiący 
istotną nowość na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego, rozumiano także jako uzyskanie 
wykształcenia i zdanie egzaminów ęoza Polską, pod warunkiem ich nostryfikacji w okre
ślonym polskimi przepisami trybie1 . Przyjmowano, że mianowanie osoby niespełniającej 
wymienionych kryteriów nie ma wpływu na ważność decyzji ministra, osoba taka stawała 
się notariuszem, którego można było usunąć jedynie w razie zaistnienia przyczyn zwolnie
nia, wymienionych w art. 12 prawa o notariacie . Nadanie notariuszom charakteru funk
cjonariuszy publicznych wykluczało możliwość nabycia obywatelstwa w drodze aktu mia- * 11 
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nowania notariuszem, możliwego w świetle przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 1920 roku 
o obywatelstwie tylko wobec urzędników państwowych .

Odrębność zawodowa notariatu zaakcentowana była wprowadzeniem osobnej aplikacji 
notarialnej oraz egzaminu notarialnego. Dotyczące ich zasady określone zostały w przepi
sach prawa o notariacie i uzupełniane były szczegółowymi regulacjami organów samorządu 
poszczególnych izb. Od obowiązku odbycia aplikacji oraz złożenia egzaminu notarialnego 
zwolnione zostały tylko osoby, które przez okres co najmniej pięciu lat zajmowały stanowi
ska sędziów i prokuratorów (art. 8 § 1). Dotyczyło to osób ze wszystkich prokuratur i są
dów, w tym wojskowych i administracyjnych.

Dostęp do notariatu dla osób wykonujących inne zawody prawnicze został zatem ogra
niczony, a zgłaszane przez m.in. adwokatów propozycje umożliwienia im przechodzenia do 
notariatu na analogicznej zasadzie nie zostały zrealizowane14 15 16 17. Zamknięcie notariatu przed 
osobami, które nie odbyły etapu specjalnego, notarialnego kształcenia zawodowego, odpo
wiadało oczekiwaniom środowiska ’. Zwolnienie sędziów i prokuratorów z konieczności 
odbycia aplikacji i złożenia egzaminu uważano nawet za zbyt daleko idące rozwiązanie. 
Starano się przy tym nie dostrzegać, że prawo o notariacie wprowadziło w tym zakresie 
i tak ostrzejsze zasady niż analogiczne przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych 
z 1928 roku, które zwalniało z konieczności odbycia aplikacji oraz zdania egzaminu znacz
nie szerszy krąg osób, nie wprowadzając przy tym - dla sędziów najniższego szczebla - 
kryterium odpowiednio długiego stażu na zajmowanych stanowiskach . Prawo o notariacie 
nie zwalniało z obowiązku odbycia aplikacji i złożenia egzaminu nawet profesorów zwy
czajnych prawa na państwowych uniwersytetach polskich, mimo że mogli zostać sędziami 
Sądu Najwyższego oraz Najwyższego Trybunału Administracyjnego .

Ustawa z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego, Dz. U. RP nr 7, poz. 44; 
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w przedmiocie zmiany ustawy 
o obywatelstwie Państwa Polskiego, Dz. U. RP nr 109, poz. 896; M. Allerhand, op.cit., s. 24.

Podczas Zjazdu Adwokatów w 1933 r. zgłoszono także - również niezrealizowany - program 
minimalny: uzyskania przez adwokatów z pięcioletnim stażem zawodowym prawa do zastępowania 
notariusza, żądanie ponawiono w kolejnych latach, J.K. Malicki, W obronie zawodu notarialnego, 
Not.-Hip., 1934, nr 13-14, s. 98; H. Graf, Z pobytu Naczelnej Rady Adwokackiej we Lwowie, „Nowa 
„Palestra”, 1936, nr 6, s. 273; Memoriał Rady Adwokackiej we Lwowie do Naczelnej Rady Adwokackiej 
w sprawie postulatów palestry małopolskiej, ibidem, s. 272-276.

15 Wcześniejsze koncepcje, wyrażane m.in. przez notariuszy krakowskiego kolegium notarialnego, 
o konieczności umożliwienia łatwego przechodzenia w ramach poszczególnych zawodów prawniczych, 
zostały dawno zarzucone, D. Malec, Kwalifikacje zawodowe notariuszy w ll Rzeczypospolitej. Problemy 
teorii i praktyki, „Rejent”, 2001, nr 10, s. 157.

16 Z aplikacji sądowej i egzaminu sędziowskiego zwolnieni byli zgodnie z art. 83 prawa o ustroju 
sądów powszechnych profesorowie i docenci nauk prawnych na polskich uniwersytetach państwowych, 
adwokaci i stali urzędnicy referendarscy Prokuratorii Generalnej, oficerowie korpusu sądowego, którzy 
byli w chwili mianowania lub wcześniej sędziami, prokuratorami lub podprokuratorami wojskowymi.

17 Art. 89 prawa o ustroju sądów powszechnych; art. 29 ust.2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 
27 października 1932 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym, Dz. U. RP nr 94, poz. 806; 
profesorowie i docenci prawa w szkołach akademickich zwolnieni byli także z aplikacji i egzaminu 
adwokackiego (art. 11 prawa o ustroju adwokatury z 1932 r.).

Rozporządzenie z 1933 roku przewidywało jeszcze inne, ważne wyjątki od ogólnej za
sady ścisłej zawodowości. Minister mógł za zgodą prezesa Rady Ministrów w przypadkach 
wyjątkowych mianować notariuszem także każdą osobę, która ze względu na kwalifikacje 
osobiste i działalność w służbie publicznej dawała rękojmię należytego wykonywania obo
wiązków notariusza (art. 8 § 2). Taki kandydat musiał jednak złożyć egzamin notarialny. 
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Kolejnym wyjątkiem była możliwość ustanowienia zastępcą notariusza w okresie przej
ściowym od wejścia rozporządzenia w życie, określanym samodzielnie przez ministra, także 
osoby zatrudnionej poprzednio co najmniej 10 lat w kancelarii hipotecznej lub notarialnej, 
nawet gdy nie posiadała wykształcenia prawniczego (art. 131 § 2) 8.

W interpretacji przepisów art. 7 i 8 prawa o notariacie wyraźnie widoczna była chęć za
wężenia kręgu osób, które mogłyby przeniknąć do notariatu bez spełnienia wszystkich 
kryteriów, zaś art. 8, a zwłaszcza jego § 2 starano się nadać charakter ściśle wyjątkowy. 
Wymóg pięcioletniego pozostawania na stanowisku rozumiano jako czynne wykonywanie 
funkcji sędziego lub prokuratora w całym okresie. Osoba, która wprawdzie posiadała pię
cioletni czas służby, lecż krótszy czas służby czynnej, nie mogła być zgodnie z tym stano
wiskiem zwolniona z aplikacji i egzaminu . Niezadowolenie budził fakt, że minister nie 
był ograniczony w żaden sposób przy mianowaniu sędziów i prokuratorów, choć projekty 
prawa o notariacie zakładały, że rocznie nie można by mianować więcej niż 10% osób 
z wymiaru sprawiedliwości . Przepisy umożliwiające mianowanie osób niespełniających 
ściśle warunków z art. 7 uznawano za niepotrzebne i wręcz szkodliwe osłabienie ogólnej 
zasady rozporządzenia .

Szczególne zaniepokojenie środowiska budził art. 8 § 2. Umożliwiał on wprowadzanie 
do notariatu osób niespełniających wymogów kwalifikacji zawodowych . Mianowana 
w tym trybie mogła być także osoba, która nie ukończyła studiów prawniczych . W trosce 
o wysoki poziom zawodowy notariatu dokonywano także odmiennej interpretacji, zgodnie 
z którą kryterium wykształcenia prawniczego zaliczano do grupy kwalifikacji osobistych 
(na równi z nieskazitelnością charakteru), od których w żadnym wypadku nie można było 
kandydata na notariusza zwolnić . Wątpliwości budził również sam tryb postępowania 
przy mianowaniu tych osób. Art. 8 § 2 wyraźnie wymagał uprzedniej zgody prezesa Rady 
Ministrów, nie określał natomiast, kiedy osoba mianowana w tym trybie zdawać miała 
wymagany od niej egzamin: ^jrzed mianowaniem czy też po nim, lecz przed zgłoszeniem się 
w celu objęcia obowiązków . W praktyce z art. 8 § 2 korzystano także dla dokonania nie
licznych mianowań spośród adwokatów, którzy nie mieścili się w żadnej z kategorii kandy
datów na stanowiska notarialne, określonych w art. 7 oraz art. 8 § 1 .

Problem zawodowości notariatu polskiego pozostał jednym z najważniejszych zagad
nień nurtujących środowisko do końca okresu międzywojennego, co miało związek z pro
wadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości polityką personalną, krytykowaną przez 
notariuszy. Liczono, że po wielkich zmianach kadrowych w okresie wprowadzania nowego 
prawa o notariacie w życie i zasileniu notariatu licznymi sądownikami, ministerstwo 
wstrzyma się z dalszymi nominacjami osób przechodzących z wymiaru sprawiedliwości. 
Oceniając art. 8 § 2 - wyrażano początkowo nadzieję, że jako przepis wyjątkowy stosowa-

Por. niżej, pkt 3.
19 M. Allerhand, op.cit., s. 26.
20 rS. Stein, Ogólna charakterystyka nowej ustawy notarialnej, PN, 1933, nr 12, s. 4.

W. Miszewski, Kwalifikacje na stanowisko notariusza, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny”, 1934, nr 1, s. 222-225.

Uważano go za legalizację okólnika Ministra Sprawiedliwości z 1918 r., zezwalającego na 
mianowanie także nieprawników o wieloletniej praktyce, zasługach dla wymiaru sprawiedliwości 
i poważnych referencjach, T. Wojciechowski, Prawo o notariacie, Not.-Hip., 1933, nr 25, s. 18.

23 J. Glass, Rzut oka .... s. 24.
24 M. Allerhand, op.cit., s. 26; S. Gołąb, Organizacja sądów powszechnych, Kraków 1938, s. 112-113.
25 M. Allerhand, op.cit., s. 26-28.

Z. Nagórski [w:] Istota i waga funkcji notariatu, PN, 1937, nr 3-4, s. 19. 
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ny będzie przez ministra rzadko, tylko wobec jednostek szczególnie zasłużonych, a notariat 
przestanie być przytułkiem dla starych emerytów, później domagano się jego usunięcia27 * * * * * * *. 
Dokonywane zgodnie z nim mianowania oceniano jako deprecjonujące wartość aplikacji 
i zniechęcające młodych prawników do poświęcenia się notariatowi, wobec pierwszeństwa 
w praktyce przyznawanego sądownikom . Korzystanie z przyznanych ministrowi upraw
nień uważano za kontynuację najgorszych praktyk z okresu przed unifikacją . Dostrzegano 
wprawdzie troskę ustawodawcy o zapewnienie ciągłości pomocy prawnej, zwłaszcza na 
terenach, na których instytucja aplikacji notarialnej nie była przed unifikacją znana i gdzie 
zabraknąć mogło odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska, głównej 
motywacji upatrywano jednak w chęci nagradzania nadaniami notariatów osób dla władzy 
zasłużonych .

27 J. Glass, op.cit., s. 24, 26; S. Stein, op.cit., nr 12, s. 4; idem. Prawo o notariacie w świetle..., s. 5; 
W. Miszewski [w:] Glosy rzeczników świata prawniczego, PN, 1937, nr 3-4, s. 64—65.

T. Makowski, O prawidłowe zasilanie notariatu, PN, 1935, nr 23, s. 12.
J. Glass, O nominacjach notarialnych, PN, 1936, nr 1, s. 6.
S. Stein, Prawo o notariacie w świetle..., s. 4.
Na porządku dziennym. Sprawa rozmieszczenia stanowisk notariuszów - Zagadnienie systemu 

nominacyjnego - O powagę hipoteki polskiej, PN, 1936, nr 17-18, s. 2-4; K. Fleszyński, Szkoła prawa 
i szkoła życia, „Głos Sądownictwa”, 1936, nr 9.

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji budżetowej Sejmu w dniu 12 stycznia J937 r.. Monitor Polski, 
1937^ nr 11.

Oświadczenie Pana Wiceministra Sprawiedliwości [w:] Istota i waga funkcji notariatu, PN, 1937, 
nr 3-4, s. 10.

Zbiorowe wystąpienia asesorów notarialnych, PN, 1936, nr 21, s. 4.
Por. m.in. Oświadczenie Pana Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach [w:] Współczesny notariat 

polski, PN, 1937, nr 3-4, s. 8-9.
Protokół X Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych z dnia 20 czerwca 1936 r., 

АР II, sygn. R. Not. 704 (d. 33) (nowe oznaczenie R. Not. 105); propozycje S. Steina zaakceptowały 
pozostałe Rady, por. rękopis memoriału, uwagi Z. Hubnera, ibidem.

W. Jeszke był wcześniej posłem III kadencji, w 1935 r. wybrany do Senatu RP, Kto był kim 
w Drugiej Rzeczypospolitej pod red. J.M. Majchrowskiego, Warszawa 1994, s. 518; PN, 1935, nr 18, 
s. 386.

Nadzieje na zmianę polityki kadrowej, związane z zastąpieniem w maju 1936 roku na 
stanowisku ministra sprawiedliwości Cz. Michałowskiego przez W. Grabowskiego, także 
się nie spełniły . Nowy minister na posiedzeniu sejmowej komisji budżetowej w styczniu 
1937 roku potwierdził zamiar dalszego realizowania polityki polepszania sytuacji material
nej zasłużonych sędziów przez przesuwanie ich do innych zawodów prawniczych, w tym 
notariatu . Linii tej nie zmieniło nawet oświadczenie wiceministra S. Sieczkowskiego, 
złożone w odpowiedzi na ankietę w sprawie m.in. zawodowości notariatu . Apele o nowe 
zasady mianowania zgłaszali coraz częściej także asesorowie i aplikanci notarialni , nieza
dowolenie - oparte na obserwacji błędów popełnianych przez mianowanych w trybie art. 
8 § 2 notariuszy - wyrażali także prezesi sądów apelacyjnych35 *. X Konferencja Prezesów 
i Wiceprezesów Rad Notarialnych, obradująca w dniu 20 czerwca 1936 roku, zdecydowała 
o złożeniu ministrowi sprawiedliwości memoriału w sprawie reformy systemu nominacji, 
według (pracowania przygotowanego przez prezesa krakowskiej Rady Notarialnej, 
S. Steina . W obronie zawodowości notariatu wystąpił w marcu 1937 roku w senacie także 
senator W. Jeszke, poznański notariusz i prezes tamtejszej Rady Notarialnej37. W swym 
długim wystąpieniu powtórzył wcześniej podnoszone argumenty, m.in. w ankiecie „Prze
glądu Notarialnego”, lecz nakreślony przez niego wówczas program ograniczania miano- 
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wań w trybie art. 8, popierany przez środowisko, także nie został w pełni zrealizowany, 
podobnie jak nie przyniosło reakcji v^stąpienie posła Hyli na posiedzeniu komisji budże
towej Sejmu w styczniu 1938 roku . Wówczas nawet „Ilustrowany Kurier Codzienny” 
ubolewał nad kultem niefachowości w nominacjach notarialnych . Zbieżność dat owych 
głośno komentowanych wystąpień nie była przypadkowa, notariat od dłuższego czasu wy
stępował w obronie zasady swej zawodowości, lata 1937-1938 przyniosły intensyfikację 
akcji . Do zagadnienia powrócono także - podtrzymując poprzednie opinie - podczas XIX 
Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych . W 1939 roku wciąż jeszcze 
działał w praktyce system nadań, a zrozumienie dla wagi samej koncepcji, wyrażane przez 
czynniki ministerialne, niczego nie zmieniło do wybuchu II wojny światowej .

Przyczyną niechęci wobec osób wchodzących do notariatu bez zachowania warunków 
określonych w art. 7 była także sprawa pobierania świadczeń emerytalnych przez osoby 
przechodzące do notariatu po zakończeniu innej służby państwowej. Prawo o notariacie 
gwarantowało dawnym notariuszom, którzy zachowali swe stanowiska po dniu 1 stycznia 
1934 roku, dalsze prawo do pobierania należnych z tytułu innej służby świadczeń emerytal
nych, z tym że w połowie ich dotychczasowej wysokości do końca 1934 roku, a w latach 
późniejszych tylko wówczas, gdy nie osiągnęli w ciągu roku dochodu przekraczającego 
kwotę 10 tysięcy złotych (art. 124 § 3). Nowo mianowani notariusze na analogicznych 
zasadach pobierać mogli połowę emerytury do końca roku, w którym zostali mianowani, 
a w następnych latach pod warunkiem nieprzekroczenia podanej kwoty czystego dochodu 
(art. 24 § 2). Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Skarbu z 1935 roku za czysty dochód 
w rozumieniu tego przepisu uważany był dochód pozostały po potrąceniu nadzwyczajnego 
podatku od niektórych zajęć zawodowych, podatku dochodowego oraz opłaty rocznej na 
Fundusz Pracy .

Przy dużej liczbie notariuszy mianowanych spośród emerytowanych sędziów i prokura
torów, a także urzędników ministerialnych, pobierane przez nich świadczenia emerytalne 
stanowiły coraz większe obciążenie dla Skarbu Państwa. W 1936 roku prawa emerytalne 
notariuszy oraz pisarzy hipotecznych zostały ograniczone dekretem prezydenta, zmieniają
cym treść art. 24 prawa o notariacie . Notariusze zachowali prawo do świadczeń emerytal
nych z funduszy państwowych tylko przez 6 miesięcy po mianowaniu. W następnych latach 
mogli pobierać emeryturę tylko wówczas, gdy ich tzw. czysty dochód nie przekroczył 
kwoty 12 tysięcy złotych. Wysokość należnych w tym wypadku świadczeń nie mogła jed
nak łącznie z osiągniętym z notariatu czystym dochodem przekraczać rocznie wymienionej

38 Budżet Ministerstwa Sprawiedliwości w Sejmie, PN, 1938, nr 3-4, s. 3.
Gdzie ma iść miody prawnik? Adwokatura zamknięta, w notariatach - kult niefachowości, 

„Ilustrowany Kurier Codzienny”, 1938, nr 242; w 1937 r. IKC opublikował w nr 24 tekst o podobnej 
wymowie pt. Nieprawdopodobne a jednak prawdziwe. Zawód do którego kwalifikacje posiada zarówno 
b. minister jak i b. piekarz. Rzecz o notariatach w Polsce.

40 W tekstach opublikowanych w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” odnaleźć można poglądy 
i postulaty małopolskich notariuszy, w tym prezesa krakowskiej Rady Notarialnej S. Steina, co pozwala 
domniemywać, że powstanie artykułu inspirowało krakowskie środowisko.

Protokół XIX Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych z dnia 10 września 1938 r., 
AP II, sygn. R. Not. 704 (d. 33) (nowe oznaczenie R. Not. 105).

42 Sprawy główne notariatu, PN, 1939, nr 2, s. 27-30; S. Stein, Po pięciu latach, ibidem, nr 3-4, 
s. 52-55.

43 Wykładnia art. 24 § 2, PN, 1935, nr 13-14, s. 17.
Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. o ograniczeniu praw emerytalnych 

notariuszów i pisarzy hipotecznych, Dz. U. RP, nr 74, poz. 526.
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45kwoty . W wypadku zwolnionych w okresie reorganizacji notariuszy - byłych funkcjona
riuszy państwowych - Ministerstwo Skarbu niezbyt chętnie rozpatrywało pozytywnie poda
nia o przyznanie należnych świadczeń emerytalnych. Odmowa spotkała m.in. byłego sę
dziego, urzędnika Ministerstwa Sprawiedliwości, a następnie notariusza i senatora RP, 
M. Glogiera, którego roszczenia uznał za słuszne dopiero w 1935 roku Najwyższy Trybunał 
Administracyjny .

Głosy niezadowolonych znajdowały swe odzwierciedlenie w statystyce mianowań do
konanych po wejściu w życie nowego prawa o notariacie. W latach 1934-1936 na ok. 230 
nominacji zaledwie 76 dotyczyło asesorów notarialnych, co więcej ograniczone były one 
w zasadzie do Małopolski . Wśród mianowanych w tym czasie w trybie art. 8 przeważali 
byli sędziowie i prokuratorzy (99 osób), szczególne niezadowolenie wywoływały nominacje 
praktyków prawa karnego: prokuratorów i sędziów śledczych (17 osób), a także majorów 
wojskowego korpusu sądowego (3 osoby) 8. Niewątpliwie formą „nadania” było mianowa
nie w 1934 roku dyrektora jednego z departamentów w Ministerstwie Spraw Wewnętrz
nych, urzędnika Ministerstwa Sprawiedliwości oraz 3 sekretarzy sądów okręgowych, 
a także w 1935 roku zasłużonego publicysty (magistra prawa, lecz bez aplikacji) . Wśród 
mianowanych sędziów liczną grupę stanowili prezesi i wiceprezesi sądów. W latach 1934- 
1936 notariuszami zostało 4 wiceprezesów s|dów apelacyjnych, 8 prezesów sądów okręgo
wych, 13 wiceprezesów sądów okręgowych . Wśród sędziów przeważali sędziowie z wyż
szych szczebli sądownictwa: 1 sędzia Sądu Najwyższego, 13 sędziów apelacyjnych, 26 
sędziów okręgowych wobec 17 sędziów sądów grodzkich . W okresie od 1 stycznia 1936 
do 1 listopada 1938 roku na 127 dokonanych wówczas nominacji aż 103 dotyczyły byłych 
sędziów, prokuratorów, urzędników i adwokatów ". Wśród mianowanych znaleźli się m.in. 
emerytowany wojewoda i wicewojewoda, radca urzędu wojewódzkiego . Na terenie Ma
łopolski proporcje wyglądały tylko nieco lepiej: w pierwszych trzech miesiącach 1934 roku 
mianowano 17 sędziów i prokuratorów oraz 12 asesorów, w następnych miesiącach, do 
połowy 1936 roku 6 sędziów i prokuratorów oraz 5 asesorów .

45 Zgodnie z art. 3 dekretu pojęciem czystego dochodu określony został dochód uzyskany z tytułu 
wynagrodzenia za czynności, pomniejszony o wydatki związane z pełnieniem urzędu (ale bez podatku 
dochodowego oraz opłat na Fundusz Pracy).

46 Wyrok NTA z dnia 7 października 1935 r., 1. rej. 5260/34, GSW, 1935, nr 44, s. 612. 
Dotychczasowe zasilanie notariatu, GSW, 1936, nr 42; T. Makowski, Notariat jako ujście dla

młodych prawników, PN, 1937, nr 2, s. 16-17.
O prawidłowe zasilanie notariatu, PN, 1936, nr 21, s. 5.

49 Ibidem.
50 T. Makowski, op.cit., s. 16-17.

Ibidem', red., O prawidłowe..., s. 5.
52 J. Pawłowicz, Położenie asesorów notarialnych w Małopolsce, PN, 1939, nr 2, s. 36.
53 T. Makowski, op.cit., s. 41.
54 Zestawienie nominacji od 1 stycznia 1934 r. do 15 czerwca 1936 r., rękopis S. Steina, AP II, 

sygn. R. Not. 704 (d. 33) (nowe oznaczenie 105).
55 Istota i waga funkcji notariatu, PN, 1937, nr 3-4, s. 10-19; por. także O zawodowość notariatu, 

PN, 1936, nr 23, s. 4-5.

Hasło walki w obronie zawodowości notariatu podnoszono coraz częściej od 1936 roku, 
a w 1937 roku m.in. temu problemowi poświęcono zorganizowaną przez „Przegląd Nota
rialny” ankietę45 46 * * 49 50 * 52 53 54 55. Wzięli w niej udział zarówno wybitni teoretycy, jak i praktycy prawa, 
m.in. S. Bukowiecki, A. Czerwiński, K. Stefko, S. Gołąb, M. Allerhand, J. Litauer, 
W. Miszewski, J. Skąpski, S. Wróblewski. Wyrażali oni zgodnie konieczność ograniczenia 
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lub nawet usunięcia możliwości mianowania w trybie art. 8 § 2 osób nieposiadających ani 
wykształcenia, ani doświadczenia prawniczego. Niektórzy z nich, m.in. A. Czerwiński, 
proponowali ograniczenie liczby mianowanych sędziów i prokuratorów poprzez wprowa
dzenie rocznego, procentowego limitu; M. Allerhand uważał nawet, iż takie mianowania - 
bez obowiązku uzupełniania aplikacji notarialnej - nie powinny mieć w ogóle miejsca . 
W wymienionym gronie tylko J.Skąpski uważał za zbędny osobny egzamin notarialny, 
uznając obejmujący znacznie szerszą materię egzamin sędziowski za w pełni wystarcza
jący56 57.

56 Op.cit., s. 12,15.
57 Op.cit., s. 17.

Oświadczenie Pana Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu [w:] Współczesny notariat polski, PN, 
1937, nr 3-4, s. 4—5.

Niezależnie od krytyki samego środowiska, zmiany personalne przeprowadzone w pol
skim notariacie po ogłoszeniu nowego prawa przyniosły korzyści: liczne nominacje facho
wych prawników z okresu reorganizacji i całego 1934 roku pozwoliły na zyskanie czasu dla 
wykształcenia w skali całego kraju nowych, w pełni fachowych kadr. Obecność licznej 
grupy notariuszy o doświadczeniu prawniczym zdobytym w sądownictwie oceniana była 
pozytywnie także przez organy nadzoru nad notariatem: w tym m.in. prezes Sądu Apelacyj
nego w Poznaniu upatrywał przyczyn wysokiego poziomu kompetencji nadzorowanych 
przez siebie notariuszy . Sprzeciw samego środowiska notarialnego, choć niewiele zmienił 
w polityce resortu sprawiedliwości, zwrócił uwagę na problemy kształcenia nowych kadr, 
praktyczne problemy aplikacji notarialnej i sytuację asesorów notarialnych. Realizacja, 
nałożonego na organy samorządu, obowiązku kształcenia przyszłych notariuszy napotykała 
w praktyce duże problemy.

2. APLIKANCI I ASESORZY NOTARIALNI

2.1. Aplikacja notarialna

Prawo o notariacie wprowadziło po raz pierwszy w skali całego kraju aplikację notarial
ną jako konieczny element wykształcenia przyszłych notariuszy. Częściowo skorzystano 
zatem z zasad stosowanych pod rządami austriackiej ustawy notarialnej z 1871 roku, nieco 
je modyfikując. Ogólne zasady przyjmowania na aplikację, jej odbywania oraz zdawania 
egzaminu i wpisywania na listę asesorów określało rozporządzenie o notariacie, szczegóły 
uzupełniać miały regulaminy działania rad notarialnych.

Określenia aplikant oraz asesor wprowadzone zostały na wzór odpowiedniej terminolo
gii prawa o ustroju sądów powszechnych z 1928 roku. Kształceniem aplikantów kierować 
miały rady notarialne, którym także powierzono nadzór nad nimi oraz asesorami notarial
nymi (art. 34 pkt 1,4). Nowe zasady przyjmowały wyłączność aplikacji notarialnej - i poza 
wyjątkami w okresie przejściowym oraz wobec sędziów i prokuratorów z co najmniej pię
cioletnim stażem służbowym - nie przewidywały możliwości jej skrócenia bądź zwolnienia 
z obowiązku jej odbycia. Aplikanci i asesorzy notarialni mieli prawo udziału w walnych 
zgromadzeniach izb, jednak bez prawa składania wniosków oraz głosowania (art. 61).
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Z czasem poszczególne Izby - mimo braku pełnej formalnej przynależności aplikantów 
i asesorów do samorządu - zaczęły obciążać ich składkami korporacyjnymi .

Aplikantem notarialnym zostać mógł ten, kto spełniał warunki osobiste, wymagane od 
notariuszy, tj. był obywatelem Rzeczypospolitej, korzystał w pełni z praw cywilnych i oby
watelskich, był nieskazitelnego charakteru i władał językiem polskim w mowie oraz piśmie. 
W zakresie przygotowania prawniczego wymagano od aplikantów ukończenia uniwersytec
kich studiów prawniczych (art. 56). Wśród warunków koniecznych rozpoczęcia aplikacji 
rozporządzenie wymagało także przedstawienia zaświadczenia notariusza, przyszłego pa
trona, o gotowości przyjęcia aplikanta.

O zaliczeniu w poczet aplikantów decydowała rada notarialna (art. 57 § 1). Rada po
zbawiona była jednak samodzielności przy podejmowaniu takich decyzji: w każdym wy
padku, przed przyjęciem aplikanta istniał wymóg uzyskania zgody prezesa właściwego sądu 
apelacyjnego. Nadzór państwowy nad składem osobowym notariatu zaczynał się zatem już 
na etapie przyjmowania na praktykę notarialną, zaś sama aplikacja nabrała charakteru pu
blicznoprawnego . Rada notarialna nie mogła zarządzić wpisu na listę aplikantów osoby, 
co do której prezes sądu nie wyraził zgody, mogła natomiast odmówić wpisu osoby pozy
tywnie przez niego zaopiniowanej . Rada nie musiała także uzyskiwać zgody w razie po
dejmowania decyzji odmownej dla danego kandydata .

W razie odmowy zainteresowany w ciągu miesiąca od doręczenia uchwały rady nota
rialnej mógł wnieść zażalenie do rozstrzygającego w takim wypadku ostatecznie kolegium 
administracyjnego sądu apelacyjnego (art. 57 § 2). Za odmowę wpisu uważany był także 
brak odpowiedzi w ciągu 3 miesięcy od złożenia przez zainteresowanego podania o zali
czenie w poczet aplikantów (art. 57 § 3). Zmiana patrona dokonana już po uzyskaniu wpisu 
na listę i przeniesienie się do innego patrona w innej izbie wymagały uzyskania ponownego 
wpisu za zgodą właściwego terytorialnie prezesa sądu apelacyjnego .

Aplikacja trwać miała 5 lat i polegać na zaznajamianiu się ze wszystkimi działami czyn
ności notariusza (art. 58 § 1). Prawo o notariacie w sposób ogólny zobowiązywało aplikanta 
do pracy w kancelarii patrona, odbywanej pod jego bezpośrednim kierownictwem, a także 
do uczestniczenia w organizowanych przez radę notarialną pracach w zakresie zawodowego 
kształcenia aplikantów (art. 58 § 2). Choć aplikanci faktycznie zatrudniani byli w kancela
riach swych patronów, nie podlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu na wypadek choroby 
i macierzyństwa oraz niezdolności do zarobkowania, uznawano bowiem, że w ich relacjach 
z notariuszem wyraźnie przeważał stosunek mistrz - uczeń, a nie pracodawca - pra
cownik .

Prawo skreślenia aplikanta z listy przysługiwało radzie notarialnej - w pełni samodziel
nie - gdy uznała, że jego postępowanie nie odpowiadało godności i powadze stanowiska

59 Uchwała Rady Notarialnej we Lwowie o przywróceniu od dnia 1 1 1935 r. obowiązku 
uczestniczenia w Funduszu dla wdów i sierot, PN, 1935, nr 3-4, s. 61.

60 Poprzednio w Małopolsce i na Śląsku Cieszyńskim w praktyce (aplikacji) dominował element 
prawyatnoprawnej umowy z patronem, T. Kostórkiewicz, Stanowisko aplikanta i asesora notarialnego 
w świetle polskiego prawa o notariacie, PN, 1934, nr 17, s. 10-11.

M. Allerhand, Prawo o notariacie, s. 86.
62 T. Kostórkiewicz, op.cit., s. 10.
63 M. Allerhand, op.cit., s. 88.
64 Uchwała XVIII Konferencji, PN, 1938, nr 20, s. 15-17; por. także Protokół XVIII Konferencji 

Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych z dnia 23 kwietnia 1938 r., AP II, sygn. R. Not. 704 (d. 33) 
(nowe oznaczenie R. NoL 105).
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albo gdy nie wypełniał on swych obowiązków (art. 62 § 1). Na uchwałę o skreśleniu z listy 
przysługiwało w terminie miesięcznym od jej doręczenia zażalenie do kolegium administra
cyjnego sądu apelacyjnego. Prawo o notariacie nie poddawało aplikantów sądownictwu 
dyscyplinarnemu, ponosili tylko odpowiedzialność porządkową przed właściwą radą i jedy
nie w razie skorzystania przez nią z najsurowszej sankcji w postaci usunięcia z listy przy
sługiwało im wspomniane wyżej zażalenie03.

Czas aplikacji liczony był, zgodnie z niemal identycznymi w treści uchwałami rad nota
rialnych, od daty wniesienia podania dla osób już rzeczywiście zatrudnionych w kancela
riach albo od daty faktycznego, potwierdzonego przez patrona jej rozpoczęcia w wypadku 
pozostałych aplikantów . Po jej zakończeniu aplikant mógł przystąpić do egzaminu przed 
komisją działającą przy właściwej radzie notarialnej (art. 59 § 1). W jej skład, obok prze
wodniczącego sędziego apelacyjnego, delegowanego przez prezesa sądu apelacyjnego, 
wchodziło 3 notariuszy delegowanych przez radę notarialną (art. 59 § 2). Zgodnie z ogól
nymi wskazaniami prawa o notariacie, egzamin obejmować miał część pisemną oraz ustną, 
obie z nich obejmować miały wszystkie dziedziny prawa, których znajomość była niezbęd
na na stanowisku notariusza (art. 59 § 3). W razie niepomyślnego wyniku egzaminu apli
kant miał prawo ponownego przystąpienia do niego po upływie 3 miesięcy od terminu 
pierwszego egzaminu (art. 59 § 4). Zgodę na ewentualne przystąpienie do egzaminu po raz 
trzeci wyrażała komisja, przed którą aplikant zdawał powtórny egzamin.

Zgodnie z art. 139 § 1 wprowadzających przepisów szczególnych dla okręgów Sądów 
Apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz Sądu Okręgowego w Cieszynie, tzw. kandydaci 
notarialni, w rozumieniu poprzednio obowiązującej tam austriackiej ustawy notarialnej, 
stawali się w dniu 1 stycznia 1934 roku aplikantami notarialnymi i mogli przystępować do 
egzaminu na nowych zasadach, lecz w terminie wynikającym z dotychczasowego ustawo
dawstwa, a zatem po dwóch, a nie pięciu latach aplikacji ściśle notarialnej . Nowe przepi
sy zobowiązywały także do odbycia dwuletniej aplikacji od chwili złożenia właściwego 
egzaminu tych z dawnych kandydatów, którzy przed wejściem w życie rozporządzenia zdali 
egzamin sędziowski lub adwokacki (art. 139 § 2). W wykonaniu tych przepisów Rada Nota
rialna w Krakowie ustaliła, że wpis na listę asesorów dokonywany będzie poprzez zarzą
dzenia jej prezesa .

Na terenie dawnego zaboru rosyjskiego i pruskiego, gdzie wcześniej aplikacja nie była 
znana, rady notarialne uprawnione zostały w okresie przejściowym (aż do odwołania tego 
uprawnienia przez ministra sprawiedliwości) do zaliczania w jej poczet czasu pracy w kan
celariach notarialnych i hipotecznych osobom, które były w nich zatrudnione po ukończeniu 
studiów prawniczych (art. 132 § 3 pkt a, art. 145 § 3 pkt a). W tym samym czasie mogły 
także zaliczać w poczet aplikacji notarialnej do 2 lat aplikacji sądowej, adwokackiej lub 
w Prokuratorii Generalnej (art. 132 § 3 pkt b, art. 145 § 3 pkt b). XVI Konferencja Preze-

T. Kostórkiewicz, op.cit., s. 11.
66 Bieg pięciolecia aplikacji notarialnej, PN, 1938, nr 21, s. 21; ustalone w praktyce zasady odbiegały 

od sugestii J. Glassa, by początek aplikacji liczyć od wydania przez radę uchwały o wpisie na listę, 
J. Glass, W. Natanson, op.cit., s. 83.

67 Dawne przepisy wymagały w sumie 4 lat praktyki, w tym 2 ściśle notarialnej, w kancelarii, 
F. Górski, Prawa nabyte byłych kandydatów notarialnych, PN, 1934, nr 21, s. 6; por. także rozdział IV pkt 
3.3.

68 Zasada prawna Rady Notarialnej w Krakowie, Uprawnienia kandydatów notarialnych, PN. 1935, 
nr 13-14, s. 17; por. także okólnik Rady Notarialnej w Krakowie, AP II, sygn. R. Not. 113 (nowe 
oznaczenie).



303

sów i Wiceprezesów Rad Notarialnych zaleciła, by w poczet aplikacji zaliczać w takich 
wypadkach jedynie czas pracy w kancelarii od chwili ukończenia studiów prawniczych do 
chwili wejścia w życie nowego prawa, tj. do dnia 1 stycznia 1934 roku .

Regulaminy poszczególnych rad uściślały tryb postępowania przy składaniu podań 
o zaliczenie w poczet aplikantów. Rada Notarialna w Warszawie ustaliła w marcu 1934 
roku, że każdy z kandydatów winien był składać wraz z podaniem i zaświadczeniem patro
na o gotowości przyjęcia na aplikację także oświadczenie, że włada językiem polskim, a 
także czy nie był wpisany na listę aplikantów w innej izbie oraz czy nie ubiegał się wcze
śniej o zaliczenie w poczet aplikantów69 70 * 72 73 74 75 76 77. Rada wprowadziła również wymóg złożenia 
oświadczenia, że kandydat zamierza w przyszłości poświęcić się notariatowi - oraz - mimo 
braku odpowiedniego zalecenia w prawie o notariacie - wymóg dołączenia rekomendacji 
dwóch osób ze świata prawniczego . Analogicznych referencji, nazwanych świadectwem 
moralności, żądano - zgodnie z zarządzeniem prezesa Sądu Apelacyjnego - w okręgu 
działania izby w Poznaniu .

69 Protokół XVI Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych z dnia 23 października 
1937 r., AP II, sygn. R. Not. 704 (d. 33) (nowe oznaczenie 105); red., Zaliczalność pracy w notariacie na 
poczet aplikacji, PN, 1938, nr 7-8, s. 35-36.

Komunikat nr 3 Rady Notarialnej w Warszawie z dnia 22 marca 1934 r., AP 11, sygn. 453 (d. 20) 
(nowe oznaczenie R. Not. 120), PN, 1934, nr 6, s. 16.

Dalsze warunki dotyczyły obowiązku złożenia 2 egzemplarzy życiorysu, obejmującego także lata 
gimnazjalne, stan rodzinny i narodowość, 2 odpisy aktu urodzenia, dyplom ukończenia studiów wraz 
z dwoma odpisami, poświadczenie obywatelstwa polskiego oraz odpisy dokumentów służby wojskowej, 
ibidem.

72 Okólnik nr 6 Rady Notarialnej w Poznaniu z dnia 30 lipca 1934 r., AP II, sygn. 453 (d. 20) (nowe 
oznaczenie R. Not. 120), PN, 1934, nr 15-16, s. 36.

73 Ograniczenie to pozostawało w zgodzie z oczekiwaniami środowiska, P. Zubowicz, O powagę 
aplikacji notarialnej, PN, 1935, nr 7, s. 12; okres aplikantury notarialnej nie podlega! wliczeniu do 
aplikacji adwokackiej, Orzeczenie Wydziału Wykonawczego NRA z dnia 5 listopada 1938 r„ poz. 10., 
„Palestra”, 1938, s. 1252.

74 Uchwała Prezydium Rady Notarialnej w Warszawie z 1935 r., PN, 1935, nr 13-14, s. 16; uchwała 
Kolegium Administracyjnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 września 1935 r., Kumulacja 
aplikacji notarialnej i adwokackiej, PN, 1935, nr 19, s. 8.

75 P. Zubowicz, op.cit., s. 12.
76 Sprawozdanie Rady Notarialnej w Warszawie za rok 1934—1935, Warszawa 1935; obszerne 

fragmenty sprawozdania PN, 1935, nr 11-12, s. 17-20.
77 Ibidem.

Wobec wyłączności zawodu notariusza obowiązywała także wyłączność aplikacji nota
rialnej . W rezultacie zakazano jednoczesnego odbywania aplikacji notarialnej i adwokac
kiej, zaś zgoda na wykonywanie przez aplikantów zajęć ubocznych wydawana mogła być 
jedynie w wyjątkowych wypadkach . Akcentowano silnie konieczność sprawowania przez 
patronów rzeczywistego nadzoru nad przebiegiem odbywanej praktyki .

Liczba osób ubiegających się o wpis na listę aplikantów w latach 1934-1939 nie była 
duża. Rada Notarialna w Warszawie starała się wytłumaczyć małe zainteresowanie młodych 
prawników nowością samej aplikacji na terenach dawnej Kongresówki, a także obawami 
przed zbyt długim okresem oczekiwania na mianowanie wobec ministerialnej polityki ka
drowej . Do maja 1935 roku wpisano na warszawską listę 20 osób, z tym że połowa z nich 
- legitymująca się uprzednią pracą w kancelarii bądź wykonywaniem funkcji notariusza - 
przeniesiona została po zdaniu egzaminu na listę asesorów . W tym samym okresie na listę 
izby w Poznaniu wpisano zaledwie 4 osoby, zaś w Katowicach 3, z tym że jedna z nich
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78 zrezygnowała, a druga po zdanym egzaminie wpisana została na listę asesorów . Najgorsza 
była sytuacja w izbach lubelskiej i wileńskiej, w których do maja 1935 roku nie było ani 
jednego aplikanta78 79 80 81. Na terenie Małopolski listy aplikantów były obszerniejsze, wobec 
uprawnień do wpisu dla byłych kandydatów notarialnych. Do końca maja 1935 roku we 
lwowskiej Izbie Notarialnej było już 33 aplikantów, choć aż w 13 wypadkach^grezes Sądu 
Apelacyjnego nie wyraził zgody na przyjęcie ubiegających się o to chętnych . Podobnie 
wyglądała sytuacja w Krakowie, gdzie lista obejmowała w tym samym czasie 38 osób8 . 
Większość aplikantów zdobywała praktyczną wiedzę w kancelariach w dużych miastach - 
siedzibach rad notarialnych, tylko niewielka część znajdowała patronów na prowincji. Po 
przeszło 4 latach obowiązywania nowego prawa o notariacie, w maju 1938 roku w izbie 
w Warszawie było 24 aplikantów, w Lublinie 22, w Wilnie zaledwie 2, zaś w Poznaniu 10 
i w Katowicach 482. Na terenach, gdzie przed 1 stycznia 1934 roku nie istniała aplikacja 
notarialna, sytuacja nie uległa zatem istotnym zmianom, jedynie w izbie lwowskiej było ich 
54, a w krakowskiej 49 .

78 Na 8 osób, które złożyły podania, sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Poznaniu za czas 
od 1 lutego 1934 do 30 kwietnia 1935 r. [w:] Izba Notarialna - Poznań, PN, 1935, nr 11-12, s. 23; 
sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Katowicach [w:] Izba Notarialna - Katowice, PN, 1934, 
nr 11-12, s. 40.

Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Lublinie za czas od 30 maja 1934 r. do 1 maja 
1935 r. [w:] Izba Notarialna - Lublin, PN, 1935, nr 11-12, s. 32-34; T. Makowski, O prawidłowe 
zasilanie notariatu, PN, 1935, nr 23, s. 12.

80 Sprawozdanie z działalności Izby Notarialnej we Lwowie za czas od 1 kwietnia 1934 r. do 30 maja 
1935 r. [w:] Izba Notarialna - Lwów, PN, 1935, nr 11-12, s. 26.

81 Na rozpatrzenie czekało dalszych 7 podań, sprawozdanie z działalności Izby Notarialnej 
w Krakowie za rok administracyjny 1934/35 [w:] Izba Notarialna - Kraków, PN, 1935, nr 11-12, s. 30.

82 Dane liczbowe ze sprawozdań rad notarialnych za okres do maja 1938 r., Rady Notarialne 
w roku 1937/38 (Sprawozdawczy zarys działalności), PN, 1938, nr 15-16, s. 32.

83 Ibidem.
84 S. Stein, Egzamin notarialny w nowym prawie o notariacie, PN, 1934, nr 4, s. 3.

S. Stein, op.cit., s. 5; Sprawozdanie z posiedzenia Rady Notarialnej w Krakowie w dniu 1 lutego 
1934 r., PN, 1934, nr 4, s. 8-9; regulamin ostatecznie przyjęty został przez Radę na posiedzeniu w dniu 
3 marca 1934 r., red., Regulamin egzaminów notarialnych, ibidem, s. 20.

2.2. Kształcenie aplikantów

Przedstawione wyżej ogólne zasady nowej, pełnej aplikacji notarialnej mogły dać re
zultaty w postaci wykształcenia nowych kadr dopiero po upływie 5 lat od wprowadzenia 
prawa o notariacie. Przejściowe przepisy szczególne dla dawnych terenów obowiązywania 
ustaw zaborczych, zezwalając na zaliczenie co najmniej części wymaganego okresu aplika
cji, umożliwiały wcześniejsze wejście w życie przepisów o egzaminach notarialnych. Istot
ny wpływ na realizację wszystkich wymienionych zasad miały zasady postępowania przy
jęte przez poszczególne rady notarialne. Brak organu nadrzędnego, centralnego i koordy
nującego m.in. zasady kształcenia aplikantów dostrzegany był od początku jako zagrożenie 
dla właściwej realizacji przepisów8 . Funkcję koordynatora przejęła konferencja prezesów 
rad notarialnych. Rada krakowska natychmiast po wejściu w życie nowych zasad sugero
wała ustalenie ogólnopolskich zasad kształcenia oraz opracowała regulamin egzaminów 
notarialnych83 84 *. Już na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej rady w Krakowie ustalono, 
że egzamin notarialny obejmować powinien całe prawo prywatne (materialne i procesowe) 
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wraz z handlowym i czekowym, prawo o notariacie wraz z aktami wykonawczymi, postę
powanie niesporne, ustawodawstwo agrarne, hipoteczne oraz odnoszącą się do czynności 
notariusza część prawa administracyjnego . Prawo kamę materialne i procesowe zostało 
wyłączone z materii obowiązującej do egzaminu . Akcentowano konieczność sprawdzenia 
i oceny także ogólnej kultury i znajomości zasad etyki zawodowej .

Zasady egzaminu, opracowane w Krakowie, zostały zaakceptowane przez prezesów 
wszystkich rad notarialnych, którzy podczas pierwszej Konferencji Prezesów i Wicepreze
sów Rad Notarialnych, odbytej 24 lutego 1934 roku w Warszawie, zalecili stosowanie się 
do nich w skali całego kraju86 * * 89 90 * 92 93 94 95 96. Wkrótce krakowski regulamin stał się podstawą do opraco
wania własnego w radzie warszawskiej* . Wszystkie rady notarialne już na początku 1934 
roku oddelegowały odpowiednią liczbę członków komisji egzaminacyjnych. Mogli nimi 
zostać także notariusze niebędący członkami rady . W Warszawie godnością egzaminato
rów uhonorowano zasłużonych dla spraw notariatu M. Kurmana (wiceprezesa Rady), 
J. Glassa oraz S. Zborowskiego .

86 Sprawozdanie..., s. 8.
Odmienny pogląd - o koniecznej znajomości także zasad prawa karnego - wyrażał M. Allerhand, 

op.cit., s. 91.' gg
W. Natanson, Kształcenie zawodowe aplikantów notarialnych, PN, 1934, nr 22, s. 2.
Protokół nr 1 posiedzenia 1 Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych z dnia 

24 lutego ł934 r., AP II, sygn. R. Not. 704 (d. 33); red., Egzamin notarialny w jednolitym ujęciu, PN, 
1934, nr 5, s. 18; Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Warszawie (styczeń-maj 1934); PN, 
1934, nr 11, s. 5.

90 Komunikat Rady Notarialnej w Warszawie, PN, 1934, nr 6, s. 15; Regulamin egzaminów 
notarialnych uchwalony przez Radę Notarialną w Warszawie, PN, 1934, nr 7, s. 19.

M. Allerhand, Prawo o notariacie, s. 90.
92 Komisja egzaminacyjna przy Radzie Notarialnej w Warszawie, PN, 1934, nr 12, s. 23; po ustąpieniu 

Glassa z notariatu w 1935 r. jego miejsce zajął P. Eydziatt-Zubowicz, Z Rady Notarialnej w Warszawie, 
PN, 1935, nr 13-14, s. 17.

93 Ibidem, s. 2-3.
94 Ibidem, s. 3.
95 Sprawozdanie z działalności Izby Notarialnej we Lwowie za czas od 1 kwietnia 1934 r. do 30 maja 

1935 r„ s. 26.
96 Protokół z posiedzenia VIII Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych z dnia 

30 listopada 1935 r.\ AP II, sygn. R. Not. 704 (d. 33); w realizacji uchwał konferencji Rada Notarialna 
w Warszawie opracowała regulamin, który uściślał zasady odbywania aplikacji od jesieni 1936 r., Z Rady 
Notarialnej w Warszawie, PN, 1936, nr 6, s. 104; Z. Gąsiorowski, Kształcenie zawodowe aplikantów 
notarialnych, ibidem, nr 8, s. 6-9; T. Makowski, Kursy dla aplikantów notarialnych w Warszjawie, ibidem, 
nr 23, s. 6.

Dla ujednolicenia zasad kształcenia proponowano organizowanie przez rady odpowied
nich kursów i seminariów dla aplikantów . Szkolenia tego rodzaju prowadzono w okrę
gach w Krakowie i Warszawie, zaś aplikanci, składający podanie o dopuszczenie ich do 
egzaminu notarialnego, obowiązani byli do dołączenia zaświadczeń o odbyciu prac ewentu
alnie udziale w kursach teoretycznych, organizowanych przez właściwe dla nich rady . 
Mimo deklaracji analogicznych działań, w izbie lwowskiej do maja 1935 roku odbył się 
tylko jeden cykl szkoleń, organizację następnych odłożono do czasu wprowadzenia jedno
litych zasad przez wszystkie izby . Ogólnopolskie zasady kształcenia aplikantów według 
jednolitego regulaminu aplikacji notarialnej starano się ustalić dopiero pod koniec 1935 
roku, gdy problem ponownie stał się przedmiotem obrad kolejnej, VIII Konferencji Preze
sów i Wiceprezesów Rad Notarialnych*0. Zgodnie z regułami przyjętymi w izbie warszaw
skiej, czas aplikacji proponowano podzielić na kilka okresów: pierwszy, przygotowawczy, 
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trwać miał 1 rok. W tym czasie aplikant zdobywać miał wiedzę praktyczną pod kierownic
twem patrona, przerabiając jednocześnie kolejne działy prawa zgodnie z harmonogramem 
szkolenia otrzymanym z rady notarialnej . Okres drugi, 3-letni, obejmować miał dalszą 
praktykę w kancelarii oraz udział w kursach organizowanych przez radę, trzeci, jednorocz
ny, poświęcony miał być powtórzeniu wiadomości teoretycznych i ewentualnemu uzupeł
nianiu braków. Kursy teoretyczne odbywać się miały podczas zjazdów aplikantów, organi
zowanych 3 razy w roku, i obejmować miały wykłady oraz zajęcia seminaryjne . 
W rozpoczętych jesienią 1936 roku warszawskich kursach wzięli udział także aplikanci 
z izb w Lublinie oraz Wilnie". Inny model kształcenia przyjęła rada w Krakowie, która 
zwróciła się do prezesa tutejszego Sądu Apelacyjnego o wyrażenie zgody na udział apli
kantów notarialnych w prowadzonych w sądach okręgowych kursach dla aplikantów sądo
wych, delegując na nie wykładowców z zakresu prawa o notariacie . Dopiero od 1939 
roku, na podstawie przygotowanego przez S. Steina regulaminu, rada w Krakowie wprowa
dziła nowy system, polegający na opracowywaniu przez aplikantów zadanych zagadnień 
i cokwartalnych zebraniach szkoleniowych . Rad^ we Lwowie i Poznaniu przydzielały 
aplikantom tematy do samodzielnego opracowania . Do wybuchu II wojny światowej nie 
udało się stworzyć spójnego, ogólnopolskiego systemu kształcenia, na przeszkodzie stanęło 
m.in. małe zainteresowanie młodych prawników tym rodzajem aplikacji.

Istotnym aspektem szkolenia przyszłych kadr notariuszy - jeszcze na poziomie edukacji 
uniwersyteckiej - stały się także wykłady i ćwiczenia z prawa notarialnego, prowadzone na 
uniwersytetach w Krakowie i Lwowie. Równie mocno podkreślaną korzyścią współpracy 
z kołami uniwersyteckimi miał być rozwój nauki o notariacie, konieczny dla prawidłowego 
działania instytucji97 98 99 IOO 101 * 103 104. Wkrótce po wejściu w życie nowego prawa, na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęły się w ramach prowadzonego przez prof. S. Gołąba 
seminarium z prawa i procesu cywilnego ćwiczenia z prawa o notariacie . Mimo wezwań, 
by za wzorem Krakowa poszły także inne uniwersyteckie wydziały prawa, odpowiednie 
zajęcia oraz wykłady z prawa o notariacie prowadzone były tylko we Lwowie, na Uniwer
sytecie Jana Kazimierza, zwłaszcza na uzupełniającym, podyplomowym studium prawa 
sądowego . Na marginesie dyskusji o koniecznej reformie studiów prawniczych Konfe

97 Z. Gąsiorowski, op.cit., s. 6.
98 Op.cit., s. 7; proponowane zasady akceptowane były przez samych zainteresowanych, którzy 

sugerowali tylko, by część szkoleń - z uwagi na koszty - mogła się odbywać korespondencyjnie, 
T. Kostórkiewicz, Zasady przygotowania do zawodu notarialnego, PN, 1936, nr 13-14, s. 25-26.

99 T. Makowski, op.cit.
IOOAP1I, sygn. 113 (d. 20).
101 Komunikat Rady Notarialnej w Krakowie, Kształcenie zawodowe aplikantów notarialnych, PN, 

1938fcnr21,s.21.
02 Prace korporacyjne notariatu według sprawozdań Rad Notarialnych 1936/37, PN, 1937, nr 17-18, 

s. 43-45; por. także J. Greguła, T. Kot, Kształcenie aplikantów notarialnych jako zadanie samorządu [w:] 
Notariusz w polskim systemie prawa. Materiały konferencji naukowej z okazji X-lecia reprywatyzacji 
notariatu przez Radę Izby Notarialnej w Krakowie pod patronatem Jego Magnificencji Rektora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 110.

103 A. Oleszko, Ustrój polskiego notariatu. Kantor Wydawniczy Zakamycze 1999, s. 17.
104 Prowadził je asesor notarialny, asystent UJ, T. Kostórkiewicz, uczestnicy (14-18) przedstawiali 

referaty porównawcze, red., Pierwsze seminarium prawa notarialnego, PN, 1934, nr 3, s. 11; dr T.K., 
Zakończenie ćwiczeń na Uniwersytecie Jagiellońskim, ibidem, nr 6, s. 17.

103 Od 1930 r. wykłady, seminaria, a także zajęcia z prawa o notariacie prowadził M. Allerhand, od 
1934 r. uzupełniono je wykładami z prawa o ustroju adwokatury; uchwałę Rady Wydziału o wprowadzeniu 
ćwiczeń z prawa o notariacie zatwierdziło w 1936 r. Ministerstwo Wyznań i Oświecenia Publicznego,
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rencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych przedstawiła w 1934 roku - niezreali
zowaną do końca okresu międzywojennego - propozycję stworzenia katedry prawa nota
rialnego . Doceniając rolę współpracy ze środowiskami naukowymi, zasady nowego 
prawa wyjaśniano także na odczytach i spotkaniach, m.in. w Towarzystwie Prawniczym 
i Ekonomicznym w Krakowie . Rozwój prawa notarialnego stymulować miał także kon
kurs na prace młodych prawników w tym zakresie, organizowany przez Zjednoczenie Nota
riuszy Rzeczypospolitej przy współpracy Stowarzyszenia Asesorów i Aplikantów Notarial-

i 108 nych

2.3. Asesorzy notarialni

Zgodnie z prawem o notariacie, po pomyślnym zdaniu egzaminu aplikant stawał się ase
sorem notarialnym (art. 60 § 1). Z tytułem asesora nie łączyły się żadne uprawnienia 
w zakresie zatrudnienia w kancelariach notarialnych, a przy mianowaniu nie przysługiwało 
im pierwszeństwo. Prawo o notariacie dawało im jedynie - pod warunkiem spełnienia okre
ślonych w nim warunków - możliwość uzyskania upoważnienia do zastępowania notariusza 
(art. 60 § 2). Z mocy prawa w dniu 1 stycznia 1934 roku asesorami na terenie obowiązywa
nia ustawy austriackiej z 1871 roku stawali się dotychczasowi substytuci notarialni.

Listy asesorów prowadziły rady notarialne, które zgodnie z zaleceniem Konferencji Pre
zesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych przedkładać miały je co kwartał Ministerstwu 
Sprawiedliwości, choć art. 36 nakładał na nie taki obowiązek tylko wobec^prezesa sądu 
apelacyjnego i prezesów sądów okręgowych i tylko raz do roku (art. 36 § 1) . Nadzór nad
asesorami sprawowały rady notarialne (art. 34 pkt 1). Odpowiedzialność dyscyplinarną 
ponosili na odpowiednio zmodyfikowanych zasadach określonych w przepisach o postępo
waniu dyscyplinarnym wobec notariuszy (art. 62 § 2). Zatrudnienie asesorów w kancela
riach odbywało się na zasadzie umów o pracę, zawieranych zgodnie z rozporządzeniem 
Prezydenta RP z 16 marca 1928 roku o pracownikach umysłowych

Wkrótce po ukonstytuowaniu się na początku 1934 roku rady notarialne rozpoznawały 
pierwsze podania o wpis na listę asesorów. Bardzo szybko ustaliła się zasada, że wpis na 
list^ asesora z okręgu innej izby zależy od swobodnego uznania właściwej rady notarial
nej . Rada Notarialna w Warszawie w marcu 1934 roku pozostawiła kilka wniesionych do 
niej przez osoby zatrudnione poprzednio w kancelariach notarialnych (a także przez byłych

A. Oleszko, op.cit., s. 18; red., Nauka o notariacie jako przedmiot studiów akademickich, PN, 1934, nr 6, 
s. 17; M. Allerhand, Wykłady o notariacie na Uniwersytecie Lwowskim, ibidem, nr 7, s. 20; red.. Prawo 
o notariacie na uczelniach akademickich, PN, 1937, nr 2, s. 47.

Red., Nauka o notariacie jako przedmiot..., s. 17.
107 2 marca 1934 r. W. Natanson wygłosił w sali Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie odczyt 

Stanowisko notariusza na tle ustrojowym według polskiego prawa o notariacie, w posiedzeniu 
Towarzystwa uczestniczyli wówczas m.in. prezes krakowskiej Rady S. Stein, prezes Towarzystwa 
Prawniczego i Ekonomicznego S. Gołąb, Odczyt z prawa o notariacie, PN, 1934, nr 5, s. 24.

m Z zebrania Zarządu Zjednoczenia Notariuszów RP, PN, 1935, nr 21, s. 13.
109 Wyciąg z protokołu nr 3 Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych z dnia 24 XI 

1934 r„ APII, sygn. R. Not. 113 (d. 20).
110 Dz. U. RP nr 35, poz. 323.
111 Reguła, jako wskazówka ogólnopolska, zalecona została przez XVI Konferencję Prezesów 

i Wiceprezesów Rad Notarialnych z dnia 23 października 1937 r., Protokół z posiedzenia...-, Z dziedziny 
asesoriatu i aplikacji notarialnej, PN, 1937, nr 24, s. 20. 
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notariuszy zwolnionych w trybie art. 124 § 2) podań bez rozpoznania. Wyjaśniając, że wpis 
na listę asesorów przysługuje tylko osobie, która została wpisana na listę aplikantów za 
zgodą prezesa właściwego sądu apelacyjnego, uznała, że także osoby, które mogły ubiegać 
się o zaliczenie w poczet aplikacji czasu pracy w kancelarii, powinny być wpisane na takie 
listy, a następnie przystąpić do egzaminu notarialnego. Dopiero po jego zdaniu przysługi
wało im prawo wpisu na listę asesorów . Analogiczną zasadę, utrwaloną już w praktyce, 
jako ogólnopolskie zalecenie przyjęła XVI Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad 
Notarialnych w 1937 roku, uznając przy okazji, że nawet emerytowani sędziowie, posiada
jący 5-letni czas służby, mogą być wpisani na listę asesorów jedynie po uprzednim wpisie 
na listę aplikantów i zaliczeniu na mocy przepisów przejściowych czasu aplikacji sędziow
skiej11 .

112 Uchwała Rady Notarialnej w Warszawie z dnia 15 marca 1934 r., Komunikat Rady Notarialnej 
w Warszawie, PN, 1934, nr 6, s. 16.

113 Konferencja uznała, że starając się o wpis na listę asesorów, emerytowani sędziowie nie korzystają 
z dobrodziejstwa art. 8 § 1, adresowanego wyłącznie do osób ubiegających się o mianowanie notariuszem, 
Protokół...-, Z dziedziny.., s. 20.; Wpis na listę asesorów, PN, 1938, nr 7-8, s. 34.

Red., Pierwsi asesorowie w okręgu Izby Notarialnej w Warszawie, PN, 1934, nr 19, s. 23.
115 Ibidem; przeegzaminowany na zasadzie art. 8 § 2 mianowany został zresztą notariuszem w okręgu 

izby^oznańskiej (Kościerzyna), a nie warszawskiej, por. Ruch osobowy, PN, 1934, nr 20, s. 32.
Sprawozdanie Rady Notarialnej w Warszawie..., s. 19.
Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Lublinie..., s. 33.

118 Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Poznaniu ..., s. 23; sprawozdanie z działalności 
Rady Notarialnej w Katowicach..., s. 40; T. Makowski, O prawidłowe zasilanie notariatu, PN, 1935, nr 
23, s. 12.

119 Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej we Lwowie..., s. 26; sprawozdanie z działalności 
Rad^Notarialnej w Krakowie..., s. 30.

20 W 3 wypadkach prezes Sądu Apelacyjnego, korzystając ze swych nadzorczych uprawnień, uchylił 
uchwałę rady o wpisie na listę asesorów przeegzaminowanych aplikantów, po odwołaniu się do ministra 
sprawiedliwości pierwotne uchwały zostały jednak utrzymane w mocy, sprawozdanie z działalności Izby 
Notarialnej we Lwowie...

121 Ibidem.

Pierwsi asesorowie mogli pojawić się w związku z tym w Warszawie dopiero po egza
minie zorganizowanym w dniach 26-27 września 1934 roku . Wśród przeegzaminowa
nych z pozytywnym skutkiem było 6 osób wpisanych na aplikację z zastosowaniem jej 
skróconego trybu, wynikającego z art. 131 § 3, jeden były notariusz oraz 1 osoba ubiegają
ca się o mianowanie w trybie art. 8 § 2 .Do maja 1935 roku warszawska lista obejmo
wała 10 asesorów, tylko 2 z nich mianowanych zostało w tym czasie notariuszami112 113 * 115 116 * 118 119 * 121. 
W izbie lubelskiej było wówczas zaledwie 3 asesorów11 . W tym samym okresie w izbach 
notarialnych w Wilnie i Poznaniu nie było żadnego asesora, zaś w Katowicach tylko 

i 118jeden
Na terenie dawnego zaboru austriackiego sytuacja kształtowała się inaczej, wobec licz

nej grupy dawnych kandydatów notarialnych, którzy w chwili wejścia w życie nowego 
prawa stali się aplikantami bądź asesorami notarialnymi. W izbie lwowskiej do maja 1935 
roku wpisano na listę asesorów 51 osób, zaś w krakowskiej 37 osób . Wśród nich znaj
dowało się aż 9 byłych notariuszy, zwolnionych w czasie reorganizacji, którzy zdecydowali 
się w ten właśnie sposób spróbować wrócić do notariatu, by choćby w charakterze asesora 
uzyskać prawo zastępstwa notariusza . Część asesorów mianowanych zostało notariusza
mi: w obu izbach po 6 osób12 . Do egzaminu notarialnego przystąpiło we Lwowie 8, zaś
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122w Krakowie 5 aplikantów z grona dawnych kandydatów . Pod koniec 1937 roku na liście 
asesorów w izbie w Warszawie było 8 osób, w Lublinie 2, zaś w Poznaniu i Wilnie nie było 
ani jednego asesora, podczas gdy w Krakowie lista obejmowała 61 osób . W maju 1938 
roku izba warszawska miała 12 asesorów, lubelska 3, katowicka 6, poznańska 1, krakowska 
aż 55, zaś wileńska nadal żadnego

Wobec narzekań na małą liczbę asesorów na większej części terytorium kraju w mniej
szym stopniu interesowano się ich sytuacją w apelacji krakowskiej i lwowskiej. Ta zaś 
niewiele zmieniła się w pierwszych latach obowiązywania jednolitego prawa o notariacie 
w porównaniu z okresem poprzednim. Nadal narzekano na zbyt długi okres oczekiwania na 
mianowanie: według obliczeń lwowskich asesorów z 1939 roku, najmłodszy z nich przy 
utrzymaniu dotychczasowej polityki kadrowej mógł liczyć na samodzielność zawodową 
dopiero po 35 latach . Nie wszyscy z wpisanych na listę zatrudnieni byli w kancelariach, 
a zarobki pracujących były niskie 2 . Mimo deklarowanej jednolitości i unifikacji notariatu, 
międzyizbowa translokacja asesorów, wciąż nie była możliwa. Rada we Lwowie, dysponu
jąca największą w Polsce liczbą asesorów, interweniowała w Ministerstwie Sprawiedliwości 
w sprawie możliwości mianowania ich w okręgach innych izb, lecz po przedłożeniu za 
zgodą ministra listy 14 osób, które mogłyby zostać notariuszami w izbie w Poznaniu, nie 
uzyskała w tej sprawie żadnej odpowiedzi . Sytuacji w żaden sposób nie mogły rozwiązać 
doraźne środki w postaci powierzania zastępstwa na czas urlopów w izbach nieposiadają- 
cych zastępców w dostatecznej liczbie122 * * 125 * 127 128 *.

122 Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej we Lwowie..., op.cit., sprawozdanie z działalności 
Rad^Notarialnej w Krakowie..., s. 30.

J Pierwszy asesor pojawił się w Poznaniu - po kilkuletniej przerwie dopiero w 1938 r., Zagadnienie 
aplikacji..., s. 10; Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Izby Notarialnej w Poznaniu w dniu 26 maja 
1938 r. [w:] Izba Notarialna - Poznań, PN, 1938, nr 13-14, s. 15.

Dane liczbowe ze sprawozdań rad notarialnych za okres do maja 1938 r., Rady Notarialne w roku 
1937/38..., op.cit.

125 J. Pawłowski, Położenie asesorów notarialnych w Małopolsce, PN, 1939, nr 2, s. 37.
Przeciętnie ok. 370 złotych miesięcznie, najsłabiej uposażeni ok. 100 złotych, najlepiej - około 

600 złotych, ibidem.
127 Red., Z działalności Rady Notarialnej we Lwowie, PN, 1938, nr 15-16, s. 32-33.
128 Por. Okólnik Rady Notarialnej w Katowicach z dnia 28 maja 1935 r. informujący o możliwości 

zastąpienia na czas wakacji notariuszy katowickich przez krakowskich asesorów, AP II, sygn. R. Not. 453 
(d >

T. Makowski, op.cit.-, W.N., Plenarne zebranie Zarządu Zjednoczenia Notariuszów R.P., PN, 1936, 
nr 11-12, s. 32.

2.4. Zagadnienie przymusu przyjmowania aplikantów

W świetle przedstawionych wyżej statystyk aplikantów i asesorów w poszczególnych 
izbach notarialnych, zrozumiałe stają się obawy, wyrażane przez poszczególne rady nota
rialne, co do przyszłości polskiego notariatu. Dla zachęcenia młodych prawników do podję
cia aplikacji podejmowano rozmaite akcje, nieprzynoszące jednak widocznych rezultatów - 
co tłumaczono niechęcią ministerstwa do mianowania notariuszami asesorów oraz ogólnym 
spadkiem atrakcyjności notariatu wobec obniżenia się zarobków notariuszy. Konieczność 
walki o zmianę tej wysoce niebezpiecznej sytuacji deklarowało powstałe m.in. w tym celu 
Zrzeszenie Asesorów i Aplikantów Notarialnych oraz Zjednoczenie Notariuszy RP
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Zdawano sobie sprawę, że przyczyną małego zainteresowania notariatem wśród młodzieży 
prawniczej jest nie tylko brak rychłych perspektyw na samodzielność zawodową, lecz rów
nież brak obowiązku wynagradzania aplikantów za ich pracę.

Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, zdając sobie sprawę, iż du
żym problemem było również znalezienie patrona, wezwała w 1936 roku wszystkie rady, by 
apelowały do notariuszy o przyjmowanie aplikantów . Podobne zalecenie wydało - za 
pośrednictwem prezesów sądów apelacyjnych - Ministerstwo Sprawiedliwości . Zasto
sowały się do niego wszystkie rady, zaś warszawska poszła nawet dalej, wzywając również 
do wyznaczania im płacy, wzrastającej w miarę zdobywania wiedzy praktycznej i teore
tycznej . Propozycja zmierzała do stopniowego zastępowania pracowników kancelarii 
aplikantami, jako osobami najlepiej przygotowanymi do tego rodzaju czynności, i spowo
dowała, zwłaszcza na terenie apelacji warszawskiej, oburzenie personelu kancelaryjnego, 
obawiającego się - i tak nieuniknionych wobec spadku obrotów kancelarii - redukcji za
trudnienia . Niezmiennie apelowano także o wzrost liczby mianowań notariuszy spośród 
asesorów, licząc, że zmiana polityki personalnej zachęci do poświęcania się notariatowi .

Odzew na apele rad notarialnych nie był duży - w okręgu działania izby w Poznaniu, 
tamtejsza rada zastanawiała się nawet w 1937 roku nad możliwością wprowadzenia przy
musu przyjmowania aplikantów przynajmniej w miastach będących siedzibami sądów ape
lacyjnych i okręgowych13 . XVIII Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych 
w 1938 roku upoważniła rady notarialne do takiego właśnie, przymusowego przydzielania 
aplikantów . Niektóre rady, m.in. krakowska i lubelska, wprowadziły obowiązek zatrud
niania aplikantów i asesorów w kancelariach osiągających odpowiednio duży dochód rocz
ny, nawet w razie braku rzeczywistej potrzeby 130 131 * 133 134 * * 137

130 Red., Sprawy asesorów i aplikantów notarialnych, PN, 1936, nr 9, s. 18.
131 Pismo Ministra Sprawiedliwości do Prezesów Sądów Apelacyjnych, Nr B.P.4780/36, tekst pisma 

PN, 1936, nr 11-12, s. 35.
M.in. minimalna płaca aplikanta (nazywana zasiłkiem) wynosić miała w izbie warszawskiej 

100 złotych, w izbie lwowskiej aplikanci otrzymywali przeciętnie 60-300 złotych miesięcznie, Miejsca dla 
aplikantów notarialnych, PN, 1936, nr 2, s. 39; Komunikat nr 32 Rady Notarialnej w Warszawie, ibidem, 
nr 19, s. 11; Komunikat nr 37 Rady Notarialnej we Lwowie, ibidem', O przypływ aplikantów, PN, 1937, nr 
6, s. 15; Okólnik nr V/36 Rady Notarialnej w Krakowie, AP II, sygn. R. Not. 113 (d. 20); Komunikat Rady 
Notarialnej w Warszawie nr 32/1936, PN, 1936, nr 19, s. 11; O przypływ aplikantów do koancelarii 
notarialnych, PN, 1937, nr 17-18, s. 45; J. Pawłowski, op.cit., s. 37; R.S., Z kart historii notariatu. 
Stypendia notarialne. Regulamin, „Rejent”, 1996, nr 9, s. 198-201.

133 Analogiczne propozycje zatrudniania aplikantów przedstawiła w memoriale złożonym ministrowi 
sprawiedliwości C. Michałowskiemu oraz Dyrektorowi Biura Personalnego Ministerstwa Sprawiedliwości, 
M. Siewierskiemu Rada Naczelna Związku Zrzeszeń Młodych Prawników Rzeczypospolitej Polskiej, 
M. Jabłoński, Asesorzy i aplikanci notarialni na XIV Zjeździe Młodych prawników, PN, 1936, nr 11-12, 
s. 33-34; Zbiorowe wystąpienie asesorów notarialnych, ibidem, nr 21, s. 4.

134 Dotychczasowe zasilanie notariatu, GSW, 1936, nr 42; K. Fleszyński, Szkoła prawa i życia, „Głos 
Sądownictwa”, 1936, nr 9; O zawodowość notariatu, PN, 1936, nr 23, s. 4-5.

Sprawozdanie z Walnego Posiedzenia Izby Notarialnej w Poznaniu w dniu 30 maja 1937 r., PN, 
1937^13-14, s. 19.

0 Uchwała XVIII Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych z dnia 23 kwietnia 1938 
r., PN, 1938, nr 9, s. 11-12; Protokół posiedzenia XVIII Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad 
Notarialnych z dnia 23 czerwca 1938 r., AP II, sygn. R. Not. 704 (d. 33) (nowe oznaczenie R. Not. 105).

137 Rada Lubelska, wprowadzając termin do realizacji obowiązku (1 marca 1939 r.), zagroziła 
opornym notariuszom sankcjami dyscyplinarnymi, zwolnienie z obowiązku mogło nastąpił tylko 
w indywidualnie uzasadnionych wypadkach i w zamian za uiszczanie miesięcznej składki (50 złotych) na
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Do końca okresu międzywojennego nie udało się, mimo przedstawionych wyżej starań, 
wykształcić odpowiednio licznej grupy aplikantów i stworzyć - zgodnie z założeniami 
prawa o notariacie - licznej, dobrze wykwalifikowanej zawodowo grupy asesorów, wy
kształconych choćby w części na nowych zasadach. Stanowiło to nie tylko przedmiot obaw 
o przyszłość notariatu, lecz także wywoływało bieżące problemy praktyczne, zwłaszcza 
z zastępstwem notariuszy.

3. ZASTĘPCY NOTARIUSZY

Na tle przepisów o zastępstwie notariusza, zwłaszcza określających, komu mogło być 
ono powierzone, widoczna była duża rozbieżność między ogólnymi zasadami, pomyślanymi 
jako model docelowy, a regułami o charakterze wyjątkowym, przejściowym, z których 
z uwagi na problemy praktyczne nie udało się w okresie międzywojennym zrezygnować. 
Zagadnienia zastępstwa - wobec ich znaczenia dla zapewnienia stałego, niezakłóconego 
funkcjonowania notariatu - budziły w całym okresie 1934-1939 duże zainteresowanie.

Prawo o notariacie, określając pozycję asesorów notarialnych, zezwoliło na upoważnie
nie ich do zastępowania notariusza (art. 60 § 2). Jednocześnie jako zasadę ogólną wprowa
dziło wyłączność zastępowania notariuszy przez asesorów, dopuszczając do niego inne 
osoby tylko na zasadzie wyjątku, określonego w przepisach przejściowych. Oznaczało to 
w praktyce niemożność powierzenia zastępstwa innemu notariuszowi . Przepisy prawa 
o notariacie przewidywały kilka sytuacji, w których konieczne było ustanowienie zastęp
stwa, określając dla każdej z nich odmienny tryb powoływania zastępcy. Wyróżniano 
w związku z tym dwa rodzaje zastępstwa: spowodowane niemożnością urzędowania lub 
urlopem oraz spowodowane opróżnieniem się stanowiska lub zawieszeniem notariusza 
W pierwszym wypadku zastępstwo dotyczyło osoby i określone było czasem, w drugim 
dotyczyło urzędu i trwało do objęcia urzędowania przez właściwą osobę . Przepisy prawa 
o notariacie przewidywały 3 sposoby ustanawiania zastępstwa: przez notariusza 
(art. 20 § 1), przez prezesa sądu okręgowego (art. 20 § 2 i 3) oraz przez prezesa sądu apela
cyjnego (art. 15 § 2, art. 20 § 4, art. 21 § 1).

Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, wobec niesamoistnego stanowiska zastępców 
ustanawianych w trybie art. 20, zwolnieni byli oni z obowiązku składania przysięgi, 
w przeciwieństwie do zastępców z art. 21 oraz delegowanych do pełnienia czynności nota
riusza sędziów (art. 125) . Ponieważ różnice w interpretowaniu przepisów o zastępstwie
przez rady oraz władze nadzorcze prowadziły do zatargów, proponowano znowelizowanie 
art. 20* 139 140 141 142. Mimo braku wyraźnego ustawowego zakazu, za niedopuszczalne uważano jed

fundusz tworzenia i kształcenia kadr, okólnik Rady Notarialnej w Lublinie: Realizacja przymusu 
przyjmowania aplikantów, PN, 1939, nr 2, s. 39.

38 M. Allerhand, Prawo o..., s. 47.
139 Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 1934 r., 1PA3470/11/6/36, AP II, 

sygn. R. Not. 113 (d. 20).
140 Ibidem', W. Natanson, Prawo o notariacie w zestawieniu systematycznym, PN, 1934, nr 4, s. 11.
141 Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 X 1935 r., IPA3470/42/1/35, PN, 1935, nr 22, s. 16.

S. Stein, Prawo o notariacie w świetle..., s. 6.
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noczesne urzędowanie zastępcy oraz notariusza, gdyż zgodnie z przyjętą powszechnie zasa
dą urząd notariusza był jednoosobowy143 * 145.

143 Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1937 r., Dz. Urz. Min. Spraw, nr 8; uchwała 
XVI Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych z dnia 23 października 1937 r., Protokół 
z XVI Konferencji...; PN, 1937, nr 21, s. 4, tekst uchwały wraz z uzasadnieniem także PN, 1937, nr 6, 
s. 12-13.

M. Rzepecki, Kilka przyczynków do wykładni art. 20 prawa o notariacie, PN, 1937, nr 2, s. 32.
145 S. Stein, op.cit., s. 6.
146 Przerwa w urzędowaniu notariusza, PN, 1935, nr 13-14, s. 14-15.

M.in. prezes Sądu Apelacyjnego we Lwowie zakazał tego rodzaju praktyk, pismo prezesa Sądu 
Apelacyjnego we Lwowie z dnia 18 września 1934 r., prez. 17980/34, AP II, sygn. R. Not. 453 (d. 20) 
(nowe oznaczenie R. Not. 120).

148 Okólnik Rady Notarialnej we Lwowie z dnia 22 września ¡934 r., AP II, sygn. R. Not. 453 (d. 20) 
(nowe oznaczenie R. Not. 120); Z Rad Notarialnych. We Lwowie. Zastępstwo notariusza, PN, 1934, nr 13, 
s. 13-14.

Pierwszy rodzaj zastępstwa dotyczył sytuacji, gdy zastępcę wyznaczał sam notariusz lub 
prezes sądu okręgowego. W wypadkach nagłych, gdy notariusz nie mógł pełnić swych 
obowiązków przez okres do 3 dni, uprawniony był do samodzielnego ustanowienia zastępcy 
spośród asesorów notarialnych swojego okręgu (art. 20 § 1). Obowiązany był przy tym 
zawiadomić zarówno prezesa sądu okręgowego, jak też radę notarialną o przerwie w peł
nieniu obowiązków, ustanowieniu zastępcy, a następnie o powrocie do zajęć. Interpretacja 
prawa przerwania pracy przez notariusza na okres do 3 dni stanowiła przedmiot uchwały 
Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych w 1934 roku Większość rad nota
rialnych uznała wówczas, że notariusz nie musiał w takich wypadkach uzasadniać nagłości 
wypadku, jedynie Rada Notarialna w Krakowie nakazywała w każdym razie wyjaśnienia1 .

W razie niemożności wykonywania czynności, trwającej dłużej niż 3 dni, notariusz mu
siał uzyskać urlop od prezesa sądu okręgowego, który w takim wypadku upoważniał - na 
wniosek zainteresowanego notariusza - jednego z asesorów do zastępowania go. Analo
giczne zasady przewidziane były na wypadek choroby, trwającej dłużej niż 3 dni 
(art. 20 § 2). Jeżeli notariusz nie zostawił w kancelarii zastępcy na czas swej nieobecności 
bądź przejściowej niemożności pełnienia obowiązków, zastępcę spośród asesorów wyzna
czał samodzielnie (na koszt notariusza) właściwy miejscowo prezes sądu okręgowego 
(art. 20 § 3). Zagadnieniem spornym była dopuszczalność ustanowienia zastępcą przez 
prezesa sądu okręgowego asesora zatrudnionego w innej kancelarii . Zgodnie z dokonaną 
w trybie międzyizbowym wykładnią ustalono, że notariuszowi w żadnym wypadku nie 
przysługiwało prawo zamknięcia kancelarii bez pozostawienia zastępcy, zaś gdyby to uczy
nił, ponosić miał odpowiedzialność dyscyplinarną, chyba że w grę wchodziła przyczyna 
z art. 20 § 3146 * 148.

Zastępcy ustanawiani w trybie art. 20 nie działali samoistnie, a jedynie tymczasowo, na 
rachunek notariusza, który ich ustanawiał lub proponował. Nie mogli w związku z tym 
ustanawiać dalszego zastępstwa, np. na czas swej choroby . Ministerstwo Sprawiedliwo
ści nie widziało początkowo powodu do jednoczesnego wykonywania kilku zastępstw tego 
rodzaju, jednak^uż wkrótce prezesi właściwych sądów informowali o niedopuszczalności 
takich praktyk . Rady notarialne, dokonując w 1935 roku międzyizbowej wykładni prze
pisów o zastępstwie, także nie widziały przeszkód w jednoczesnym zastępstwie wielu nota
riuszy na zasadzie art. 20 § 1 i 2, w razie konieczności, o ile nie sprzeciwił się takiej prakty
ce właściwy prezes sądu okręgowego, nie dopuszczały jednak takiej praktyki w wypadku 
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zastępstwa ustanowionego przez prezesa sądu okręgowego (art. 20 § 3)149 150 151 152 153 154 155. Problem miał 
duże praktyczne znaczenie na terenie izby poznańskiej, gdzie wobec braku osób, spełniają
cych kryteria wymagane od zastępców, starano się w miarę elastycznie interpretować prze
pisy prawa o notariacie.

Red., Zastępstwo notariusza, PN, 1935, nr 8, s. 13.
150 Okólnik Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, 1.2721/2/34, AP II, sygn. R. Not. 113 (d. 20); 

okólnik Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 31 maja 1935 r., R. Sztyk, Z kart historii notariatu, 
„Rejent”, 1995, nr 9, s. 94 i n.

151 J. Glass, W. Natanson, op.cit., s. 46.
152 M. Allerhand, op.cit., s. 50.
153 Uchwała XIX Konterencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, PN, 1938, nr 19, s. 13.
154 Okólnik, op.cit.
155 Zastępstwo notariusza, PN, 1935, nr 8, s. 12-14.
156 T. Kostórkiewicz, Stanowisko aplikanta i asesora notarialnego w świetle polskiego prawa 

o notariacie, PN, 1934, nr 17, s. 11.
157 T. Kostórkiewicz, Stanowisko asesora w świetle art. 20-21 prawa o notariacie, PN, 1938, nr 21, 

s. 20; odmienny pogląd - oparty na faktycznej zależności asesorów od swych pracodawców oraz organów 
nadzoru sądowego - traktujący wyznaczenie jako nakaz prawny A. Blok, Prywatno-prawne skutki 
„wyznaczania” asesora, PN, 1938, nr 19, s. 9.

158 K. Chyliński, O praktyczne stosowanie art. 21 prawa o notariacie, PN, 1938, nr 34, s. 36.

Odmienną sytuację przewidziano na wypadek, gdy stanowisko notariusza opróżniło się 
(np. z powodu śmierci, zwolnienia lub przeniesienia) bądź notariusz został zawieszony 
w czynnościach. Wówczas zastępcę do pełnienia obowiązków notariusza wyznaczał prezes 
sądu apelacyjnego, podobnie jak w innych wypadkach zastępstwa - spośród asesorów 
(art. 21 § 1). Odmiennie jednak niż w podanych wyżej sytuacjach, asesor wyznaczony do 
pełnienia obowiązków notariusza działał na własny rachunek i używał własnej pieczęci 
(art. 21 § 2). Ponosił także samodzielnie odpowiedzialność majątkową za szkody wyrzą
dzone przy wykonywaniu obowiązków . Zastępstwo ustanowione w tym trybie mogło być 
w każdej chwili odwołane przez prezesa sądu apelacyjnego, trwało zaś najdłużej do chwili 
objęcia urzędowania przez nowomianowaną osobę ' . Asesor pełniący obowiązki notariu
sza - w razie wystąpienia którejś z przyczyn określonych w art. 20 § 1 - także ustanowić 
musiał zastgjcę na czas swej nieobecności (mógł to uczynić także prezes sądu ok
ręgowego) . Wobec przyznania pełniącym obowiązki na zasadzie art. 21 ograniczonych 
uprawnień korporacyjnych i prowadzenia działalności na własny rachunek, określano ich 
jako ąuasi-notariuszy . Podobnie określało ich charakter prawny Ministerstwo Sprawie
dliwości, twierdząc, że skoro taki zastępca działa jak notariusz, a notariusz nie ma prawa do 
zastępowania innego notariusza, to nie ma go także zastępca . Z tych samych powodów 
niemożliwe było jednoczesne zastępowanie w trybie art. 21 kilku notariuszy. Analogiczne 
wnioski wyciągnęły rady notarialne, dokonując w 1935 roku międzyizbowej wykładni prze
pisów o zastępstwie15 . Z treści przepisów wyciągano wniosek, że sędziowie i prokuratorzy, 
zwolnieni w trybie art. 8 § 1 z aplikacji i egzaminu, nie mogli być ustanowieni zastępcami 
pełniącymi obowiązki notariusza, zapominając jednak o wciąż istniejącym w okresie przej
ściowym prawie do delegowania w takich wypadkach sędziów156 157 158.

W praktyce w każdym wypadku ustanawiania zastępstwa - zarówno pierwszego, jak 
i drugiego rodzaju - konieczne było wyrażenie na nie zgody przez asesora, w formie pi
semnego oświadczenia13 . Najczęściej ustanawiano zastępcami asesorów zatrudnionych 
w danej kancelarii, choć prawo o notariacie nie przewidywało wprost takiego obowiąz
ku 3 . Rady notarialne w obronie ich praw żądały jednak dokładnych wyjaśnień, w razie
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159 gdy zastępstwo powierzone zostało asesorowi zatrudnionemu w innej kancelarii . XVIII 
Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych sugerowała w 1938 roku, by 
upoważnienia do pełnienia obowiązków na zasadzie art. 21 wydawane były na odpowiednio 
długie okresy (co najmniej kilku miesięcy), żeby nie komplikować i tak trudnej sytuacji 
asesorów, zmuszanych de facto do przejściowej zmiany miejsca zatrudnienia i zamieszka
nia, trudnej do zrekompensowania krótką pracą w charakterze p.o. notariusza .

Zastępstwo nie mogło być powierzone w ciągu jednego roku od uprawomocnienia się 
orzeczenia sądu dyscyplinarnego asesorowi, który skazany został na karę grzywny 
(art. 62 § 2 pkt b). Ustanowienie zastępcą wbrew temu zakazowi traktowano wprawdzie 
jako ważne, lecz można je było cofnąć w każdym czasie .

Przepisy o zastępstwie sprawowanym przez asesorów mogły wejść w życie od razu je
dynie na terenach dawnego zaboru austriackiego, tylko tam bowiem istniała grupa tzw. 
substytutów notarialnych, którzy z mocy prawa stali się 1 stycznia 1934 roku asesorami. 
Wobec uproszczonego trybu, przewidzianego dla dotychczasowych kandydatów notarial
nych, grupa tutejszych asesorów rosła szybko (por. wyżej).

Inaczej wyglądała sytuacja w pozostałych częściach kraju. W okresie przejściowym, do 
czasu powstania odpowiednio licznej grupy asesorów, którzy byliby w stanie zapewnić 
praktyczne zastępstwo we wszystkich wymagających tego wypadkach, wprowadzone zo
stały szczególne zasady upoważniania do zastępowania notariuszy, różniące się znacznie 
w zależności od dzielnicy państwa. Osoby upoważnione w tym trybie do zastępstwa stano
wiły kadrę niepowiązaną ustrojowo z nowym notariatem - nie miały nawet prawa obecności 
na posiedzeniach walnych zgromadzeń izb notarialnych .

Zgodnie z art. 131, do zastępowania notariuszy na terenie okręgów Sądów Apelacyjnych 
w Warszawie, Lublinie i Wilnie upoważnione mogły zostać osoby, które co najmniej dzie
sięć lat zatrudnione były w kancelarii notarialnej lub hipotecznej. Listy takich osób miały 
ustalać rady notarialne i przedstawiać je następnie prezesowi sądu apelacyjnego oraz preze
som sądów okręgowych na swoich obszarach działania. Rady uzyskały także prawo do 
skreślania z list osób, które pod względem moralnym bądź zawodowym nie odpowiadały 
warunkom lub godności stanowiska. Zasady te obowiązywać miały aż do ich odwołania 
w drodze rozporządzenia ministra sprawiedliwości. Treść art. 131, czyniąc zadość potrzebie 
okresu przejściowego, była jednocześnie ustępstwem na rzecz pracowników kancelarii, tzw. 
pomocników notariusza, bardzo aktywnie walczących o zachowanie swych praw na etapie 
prac nad prawem o notariacie , a także czasową rezygnacją z rygorystycznej zasady peł
nej zawodowości notariatu. Pracownicy kancelarii - mimo wieloletniego doświadczenia 
praktycznego - nie posiadali często wykształcenia prawniczego, a niekiedy nawet średnie
go- * * * * *

159 Tak m.in. we Lwowie, Z Rady Notarialnej we Lwowie. Zastępstwo notariusza, PN, 1934, nr 20, 
s. 13.

Protokół posiedzenia XVIII Konferencji... ', XVIII Konferencja Prezesów i Wiceprezesów R.N., PN, 
1938, nr 9, s. 12.

161 M. Allerhand, op.cit., s. 94.
162 Stary Zastępca, Los osoby z oficyny, Not.-Hip., 1936, nr 15-16, s. 1-2.

Z równą silą akcja prowadzona była także po 1 stycznia 1934 r., gdy starano się o zapewnienie 
wpisu na listy zastępców jak największej liczbie dawnych pomocników, por. m.in. J.M., W sprawie 
zastępstwa notariusza, Not.-Hip., 1934, nr 10, s. 1-2; T. Wojciechowski, Kilka słów o listach zastępców, 
ibidem, s. 77-78, idem. Czy zastępcom notariuszów przysługują uprawnienia asesorów notarialnych 
żart. 20 Prawa o notariacie, ibidem, nr 12, s. 92; idem, O powagę stanu notarialnego, ibidem, nr 21, 
s. 183-184.
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Wkrótce po ukonstytuowaniu się rady notarialne warszawska, lubelska i wileńska roz
poczęły tworzenie list potencjalnych zastępców, uprawnionych do działania w ich okręgach. 
Problem był bowiem bardzo ważny i wymagał szybkiego działania. W Warszawie, w ciągu 
pierwszych miesięcy 1934 roku, wpłynęło do rady 271 podań, z których większość rozpa
trzono pozytywnie . Na ogłoszonej liście zastępców znalazło się łącznie 201 osób, a rada 
podkreśliła bardzo wyraźnie, że wpis na listę zależy od indywidualnej oceny każdego kan
dydata164 165 166. W okręgu lubelskiej Rady Notarialnej na pierwszej liście zastępców znalazło się 
100 osób, narzekano jednak, że większość zastępców zatrudniona jest w większych mia
stach, zaś na prowincji wciąż odczuwalne są braki kadrowe . Wileńska rada ogłosiła listę 
43 zastępców167 168 169 170 *. Poszczególne rady notarialne interpretowały jednak art. 131 w sposób 
zróżnicowany i zdarzały się wypadki wpisywania na listę osób, które w inne^radzie nota
rialnej zostały zdyskwalifikowane jako kandydaci na zastępców (i odwrotnie)

164 Na 177 rozpatrzonych w pierwszej kolejności podań odmówiono wpisu 35 kandydatom na 
zast^ców, M., Kwalifikowanie zastępców notariuszów, Not.-Hip., 1934, nr 9, s. 68.

“ Początkowo 170 osób, odrzucono 52 podania; w kolejnym roku wpisano dalszych 45 osób, łącznie 
do dnia 30 kwietnia 1935 r. lista zastępców obejmowała 246 osób, por. listy zastępców - załączniki do 
komunikatów Rady Notarialnej w Warszawie, APII, sygn. R. Not. 453 (d. 20) (nowe oznaczenie 
R. Not. 120); Lista zastępców notariuszów w okręgu Izby Notarialnej warszawskiej, zatwierdzona na 
posiedzeniu Rady Notarialnej z dnia 15 i 23 marca 1934 r., Not.-Hip., 1934, nr 11, s. 87-88, 
Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Warszawie, PN, 1934, nr 11, s. 243; Izba Notarialna - 
Warszawa, PN, 1935, nr 11-12, s. 258.

166 Złożono 121 podań, z których 3 definitywnie odrzucono, 18 spraw zawieszono do czasu 
uzupełnienia dowodów, por. listy zastępców - załączniki do komunikatów Rady Notarialnej w Lublinie, 
AP II, R. Not. 453 (d. 20) (nowe oznaczenie R. Not. 120); Wykaz osób wpisanych na listę uprawnionych 
do zastępowania notariuszów okręgu Izby Notarialnej w Lublinie, Not.-Hip., 1934, nr 13-14, s. 111; 
Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Lublinie., PN, 1934, nr 12, s. 4.

167 Na ogółem 58 podań 8 załatwiono odmownie, rozpatrzenie pozostałych odroczono, w maju 1935 r. 
lista obejmowała łącznie 50 osób, Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Wilnie, PN, 1934, 
nr 12, s. 6; Izba Notarialna - Wilno, PN, 1935, nr 11-12, s. 277.

168 Setez., Rada Notarialna wobec art. 131 Prawa o notariacie, Not.-Hip., 1934, nr 20, s. 171.
169 Uchwała XIX Konferencji..., op.cit.', odmienny pogląd M.Allerhand, op.cit., s. 49, podzielała go 

w praktyce do 1938 r. Rada Notarialna w Krakowie, por. pismo do Zarządu Głównego Związku 
Pracowników Notariatu i Hipoteki z dnia 13 lutego 1938 r., 1.332/38, AP II, sygn. R. Not. 113 (d. 20).

170 M.in. uchwały rad notarialnych w Warszawie i Lublinie, Pełnienie zastępstwa przez aplikantów,
PN, 1938, nr 15-16, s. 34.

Osoby wpisane na listy zastępców w trybie art. 131 mogły zostać upoważnione do za
stępstwa jedynie na zasadzie art. 20. W wypadku przewidzianego w art. 21 pełnienia obo
wiązków notariusza, przyjmowano dopuszczalność ustanowienia zastępcą tylko asesora 
W razie wpisania na listę aplikantów osoby upoważnione do zastępowania notariuszy na 
mocy art. 131 nie traciły uprawnień w tym zakresie

Na terenach dawnego zaboru pruskiego także wprowadzone zostały szczególne za
sady przejściowe. Aż do odwołania w drodze rozporządzenia ministra sprawiedliwości, 
rady notarialne mogły udzielać upoważnienia do zastępowania notariuszy także oso
bom posiadającym w świetle obowiązujących poprzednio przepisów kwalifikacje wy
magane od notariuszy, lecz niewykonującym zawodu adwokata (art. 145 § 1). Listy 
ustalane były przez radę notarialną i przedstawiane prezesowi sądu apelacyjnego oraz 
prezesom sądów okręgowych. Tak samo jak w dawnym zaborze rosyjskim, rada mogła 
skreślić z listy zastępców osobę, która pod względem zawodowym lub moralnym nie 
odpowiadała warunkom lub godności swego stanowiska (art. 145 § 2). Wymogi for
malne stawiane osobom ubiegającym się o wpis na listę zastępców były zatem określo
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ne wysoko, art. 145 nie dawał żadnych uprawnień dotychczasowym pracownikom 
kancelarii notarialnych.

Na tych terenach najwcześniej dały o sobie znać problemy, związane z brakiem od
powiedniej liczby zastępców notariuszy - w pierwszej połowie 1934 roku w okręgu 
rady w Poznaniu było ich zaledwie 16 (na potrzeby ok. 110 notariuszy), co spowodo
wało wspólne wystąpienie prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oraz Rady Nota
rialnej, by dopuścić do zastępowania notariuszy asesorów sądowych oraz emerytowa
nych sędziów171. Podobnie wyglądała sytuacja w okręgu izby^ katowickiej, gdzie na 
liście znalazło się zaledwie 4 zastępców (dla 28 notariuszy) . Skłoniło to Związek 
Pracowników Notariatu Ziem Zachodnich do wystąpienia z propozycją nowelizacji 
prawa o notariacie w kierunku ustalenia zastępstwa na tych terenach w sposób taki sam 
jak na terenie izb w Warszawie, Lublinie i Wilnie* 173. Rada Notarialna w Poznaniu 
ogłosiła ostatecznie w 1934 roku listę, obejmującą 41 osób, spośród których część 
zakwalifikowana została z uwagi na dziesięcioletnie zatrudnienie w kancelarii nota
rialnej lub hipotecznej, a zatem w oparciu o zasady art. 131 § 1, choć obowiązywać 
miały one bez wątpienia na innym terenie174. Pretekstem do stosowania przepisu stały 
się zmiany okręgów sądów apelacyjnych: od 1 stycznia 1934 roku Sąd Okręgowy 
w Kaliszu oraz część okręgu zniesionego Sądu Okręgowego we Włocławku weszły 
w skład okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu175. Jednocześnie do zastępowania 
notariuszy upoważniono dalszych 21 osób (w trybie art. 145 § 1), wśród których znala
zło się 19 byłych sędziów176. W sumie, w pierwszym roku działania Rady Notarialnej 
w Poznaniu (do 30 kwietnia 1935 roku), wpłynęło 85 podań o wpisanie na listę zastęp
ców, z czego w trybie art. 131 § 1 prawa o notariacie uwzględniono 45 wniosków, zaś 
29 w trybie art. 145 § l177. Mimo dużych problemów z kadrą nie tylko notariusze, ale 
i sami zastępcy z list przejściowych odrzucili zgłoszoną w 1934 roku przez Dziekana 
Rady Adwokackiej w Poznaniu propozycję upoważniania do zastępstwa adwokatów 
wpisanych na listy adwokatów od co najmniej 5 lat178. Obawa przed przenikaniem 
członków palestry do notariatu okazała się silniejsza.

J.K. Malicki, W obronie zawodu notarialnego, Not.-Hip., 1934, nr 13-14, s. 97-98.
W.N., Zastępstwo notariusza na obszarze Ziem Zachodnich, PN, 1934, nr 11, s. 20; Z.Sz., 

O zastępstwo notariuszów na obszarze Ziem Zachodnich, Not.-Hip., 1934, nr 16, s. 122-123; w połowie 
1935 r. było ich zaledwie 2, Izba Notarialna - Katowice, PN, 1935, nr 11-12, s. 280.

173 Ibidem.
114 Z Rady Notarialnej w Poznaniu. Okólnik nr 6, PN, 1934, nr 15-16, s. 37; S. Karczewski, 

Pracownik notarialny może być zastępcą notariusza na terenie apelacji poznańskiej, Not.-Hip., 1934, 
nr 21, s. 186.

1 5 W.N., Wobec zmiany okręgów Izb Notarialnych, PN, 1934, nr 18, s. 2; Z.Sz., op.cit., s. 122-123.
Z Rady Notarialnej w Poznaniu. Okólnik nr 6, op.cit.
11 wniosków odrzucono, sprawozdanie z działalności Rady notarialnej w Poznaniu za czas od 

1 lutego 1934 r. do 30 kwietnia 1935 r. [w:] Izba Notarialna - Poznań, PN, 1935, nr 11-12, s. 23.
I7g J.K. Malicki, op.cit.

Na listę wpisano wszystkie osoby znajdujące się uprzednio na liście sporządzonej przez Radę 
w Lublinie, w której okręgu działali uprzednio notariusze kieleccy, do maja 1935 r. wpłynęło dodatkowo 
1 podanie, w maju 1937 r. było 26 zastępców, sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Krakowie

Warto zauważyć, iż z problemem list zastępców upoważnionych w trybie art. 131 §1 
borykała się także Rada Notarialna w Krakowie po dokonanej w 1934 roku zmianie okrę
gów sądów apelacyjnych i objęciu przez izbę notariuszy działających na terenie Sądu Okrę
gowego w Kielcach



317

Niewielki dopływ aplikantów i związany z tym słaby wzrost grupy asesorów - przy jed
noczesnym coraz większym bezrobociu wśród młodych prawników - spowodował, że po
jawiły się głosy, domagające się stanowczo zamknięcia listy nieprawników, upoważnionych 
do zastępowania notariuszy, a Rada Naczelna Związku Zrzeszeń Młodych Prawników RP 
przedłożyła nawet w 1936 roku ministrowi sprawiedliwości memoriał z prośbą, by polecił 
wydawanie upoważnień do zastępowania notariuszy jedynie asesorom . Ministerstwo 
przychyliło się do propozycji, wzywając prezesów sądów apelacyjnych do zalecania radom 
powierzania zastępstw asesorom zwłaszcza w tych kancelariach, w których zatrudniani byli 
obok nieprawników wpisanych na listy w trybie art. 131 i 145 . Rady notarialne zaczęły
odmawiać w^su na listę, tłumacząc, że mogą to robić jedynie w miarę rzeczywistego zapo
trzebowania . Dalszym - oczekiwanym zwłaszcza przez asesorów - krokiem było zarzą
dzone przez ministra czasowe zamknięcie list zastępców z art. 131, prowadzonych dla izb 
notarialnych w Warszawie, Wilnie oraz Lublinie, z dniem 1 stycznia 1937 roku . Spowo
dowało to trudności na terenach wschodnich, gdzie, zwłaszcza na prowincji, nie było do
statecznej liczby osób uprawnionych do zastępstwa. Zjednoczenie Notariuszy RP wystąpiło 
w związku z tym z propozycją stworzenia kilku stanowisk objazdowych zastępców . Za
mknięcie list dla izby w Poznaniu i Katowicach nie było jeszcze możliwe: dla okręgów 
działania Sądów Apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu było zaledwie 55, w Katowicach 
7 zastępców* 180 181 * 183 184 185 186.

za rok administracyjny 1934/35 [w:] Izba Notarialna - Kraków, PN, 1935, nr 11-12, s. 30, Prace 
korporacyjne... s. 44.

180 T. Żenczykowski, Palące zagadnienie, „Współczesna Myśl Prawnicza”, 1936, nr 7; M. Jabłoński, 
op.cit., s. 34.

181 Pismo Ministra Sprawiedliwości do Prezesów Sądów Apelacyjnych z dnia 15 maja 1936 r., PN, 
1936 nr 11-12, s. 35.

1 2 Tak. m.in. Rada Notarialna w Krakowie od 1936 r.
183 W maju 1937 r. było na nich: w Warszawie 252 osoby, w Lublinie 106 osób, w Wilnie 55 osób, 

dane według sprawozdań rad notarialnych za okres 1936-1937, Prace korporacyjne..., s. 44.
184 P. Zubowicz, Kilka spostrzeżeń z zakresu spraw zawodowych, PN, 1937, nr 17—18, s. 41.
185 Dane według sprawozdań rad notarialnych, Prace korporacyjne..., op.cit.
186 Por. m.in. oświadczenie Zarządu Głównego Związku Pracowników Notariatu i Hipoteki, Not.-Hip., 

1936, nr 3, s. 1-2; Memoriał Związku Pracowników Notariatu i Hipoteki do Pana Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 1936 r., ibidem, nr 20-21, s. 199-202.

187 Odmienne poglądy, podkreślające czytelność pozycji asesora jako zastępcy notariusza, opierają się 
na ocenie przepisów prawa o notariacie z 1933 r. bez uwzględnienie złożonej sytuacji faktycznej oraz 
zasad przejściowych, por. R. Sztyk, Z kart historii notariatu. Aplikanci i asesorzy notarialni, „Rejent”, 
1996 nr 7-8, s. 214.

188 Por. m.in. red., Rok 1938, GSW, 1939, nr 1-2.

Przepisy art. 131 i art. 145 obowiązywać miały jedynie czasowo - do chwili odwołania 
przez ministra sprawiedliwości udzielonego wpisanym na listy osobom prawa do zastępo
wania notariuszy. Choć starania Związku Pracowników Notariatu i Hipoteki o zapewnienie 
tymczasowym zastępcom praw dożywotnich nie powiodły się , to do wybuchu II wojny 
światowej minister nie mógł z prawa tego skorzystać wobec braku dostatecznej w skali 
całego kraju liczby asesorów. Przepisy zakładające wyłączność asesorów w zakresie zastę
powania notariuszy nie zostały w związku z tym do końca okresu międzywojennego w pełni 
wprowadzone w życie187 188. Nieustanne starania środowiska o ścisłe przestrzeganie, wprowa
dzonej przepisami prawa o notariacie, zasady zawodowości notariatu b^Iy jednak dostrze
gane i oceniane pozytywnie, choć zabrakło czasu na ich pełną realizację





Rozdział XII

ZAKRES CZYNNOŚCI. PRAWA I OBOWIĄZKI 
NOTARIUSZY. KANCELARIE NOTARIALNE (1934-1939)

1. ZAKRES CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

Rozwinięciem ogólnie określonych w art. 1 obowiązków zawodowych notariuszy zajęły 
się przepisy części drugiej rozporządzenia, poświęcone czynnościom notarialnym. Wśród 
czynności wykonywanych przez notariuszy i zleconych im przez prawo, przykładowo wy
mieniono w art. 63 sporządzanie aktów notarialnych, wydawanie wypisów i odpisów, spo
rządzanie poświadczeń, doręczanie oświadczeń stronom, spisywanie protokołów, protesto
wanie weksli i czeków oraz innych dokumentów, a także przyjmowanie na przechowanie 
dokumentów, pieniędzy oraz papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 64 notariuszowi nie wolno było dokonywać czynności sprzecznych 
z prawem, a także naruszających porządek publiczny lub dobre obyczaje. Nie wolno było 
również dokonywać takich, które dotyczyły jego samego, współmałżonka, krewnych lub 
powinowatych w linii prostej bez ograniczenia stopnia, w linii bocznej - krewnych do 
czwartego i powinowatych do trzeciego stopnia włącznie. Zakaz obejmował także osoby 
związane z notariuszem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli oraz spółki i instytucje, 
w których władzach zasiadał (art. 65 § 1). Analogiczne ograniczenia dotyczyły zastępcy 
notariusza (art. 65 § 2). Akt sporządzony z naruszeniem art. 65 nie miał mocy dokumentu 
publicznego'. Rady notarialne w trybie porozumienia międzyizbowego ustaliły, że zakaz 
sporządzania czynności dotyczących spółek i instytucji, w których władzach zasiadał nota
riusz, dotyczył wszystkich bez wyjątku instytucji prawa publicznego i zrzeszeń ^»rawa pry
watnego, lecz pojęcie władz oznaczało w zasadzie tylko organy zarządzające1 2 3. Podobną 
opinię wyraził Sąd Apelacyjny w Poznaniu, dopuszczając możliwość dokonywania czynno
ści, dotyczącej danego miasta, przez notariusza - członka rady miejskiej, będącej organem 
stanowiącym i kontrolującym, a nie wykonawczym . XIX Konferencja Prezesów i Wice
prezesów Rad Notarialnych uznała w 1938 roku, iż zakaz dokonywania czynności z powo
du pokrewieństwa lub powinowactwa należy rozumień szeroko i obejmować nim także te, 

1 J. Glass, W. Natanson, Prawo o notariacie. Warszawa 1934, s. 89.
Zakaz z art. 65 § J p. e) prawa o notariacie, PN, 1935, nr 9, s. 9-10.

3 Wyrok z dnia 13 lutego 1935 r., teza wraz z uzasadnieniem M. Piekarski, Wykładnia art. 65 § 1 pkt E 
pr. o not., PN, 1935, nr 24, s. 10.
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których dokonywały strony dla notariusza obce, lecz za pośrednictwem pełnomocników 
związanych z nim wymienionym węzłem .

Zakres jurysdykcji prewencyjnej, sprawowanej przez notariuszy, obejmować musiał za
tem również wstępną kontrolę dopuszczalności dokonania określonej czynności. W razie 
stwierdzenia okoliczności wymienionych w art. 64 (a także 65) notariusz winien był odmó
wić jej dokonania. Naruszenie zakazów z wymienionych przepisów rodzić mogło odpowie
dzialność cywilną (art. 43), dyscyplinarną za przewinienie służbowe (art. 44), a nawet kamą 
(art. 186 k.k.). Podobna odpowiedzialność groziła w razie bezzasadnej odmowy dokonania 
czynności . Kontrola zasadności odmowy oddana została w ręce sądu okręgowego właści
wego dla miejsca urzędowania notariusza (art. 66 § 1). Zażalenie wnoszone było w ciągu 
tygodnia za pośrednictwem notariusza. Na postanowienie sądu okręgowego stronie służyło 
zażalenie do Sądu Najwyższego (art. 66 § 4). Orzecznictwo nie przyznawało w takim wy
padku prawa do wnoszenia zażalenia notariuszowi, uznając że ratio legis przepisu było 
zapewnienie ochrony stronie i tylko w wypadkach, gdy czynności odmówiono . Kontroli 
sądu nie podlegały odmowy spowodowane nieuiszczeniem przez stronę opłat państwowych 
(stemplowych) lub samorządowych związanych z daną czynnością (art. 66 § 5). Prawo 
odmowy nie obejmowało - zdaniem doktryny - sytuacji, gdy jedynym jej powodem było 
wezwanie do dokonania czynności poza kancelarią . Notariusz mógł jednak odmówić, gdy 
strona nie uiściła z góry należnego wynagrodzenia lub wyłożonych przez notariusza wydat
ków (art. 79 § 2).

Najważniejszym zadaniem notariuszy było sporządzanie aktów notarialnych, będących 
dokumentami publicznymi (art. 81). Prawo o notariacie określało wymogi formalne stawia
ne aktom notarialnym oraz tryb postępowania przy ich sporządzaniu, uściślane następnie 
w drodze orzecznictwa sądowego, poglądów doktryny, a także wykładni poszczególnych 
rad notarialnych i Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych . Mimo wyraź
nych przepisów prawa o notariacie oraz aktywnych starań samego środowiska, nie udało się 
do końca okresu międzywojennego zatrzeć wszystkich dzielnicowych różnic redakcyjnych 
i - jak twierdzono - już po pierwszych zdaniach aktu rozpoznać można było bez wątpliwo
ści, w jakiej części kraju został sporządzony . Konferencje Prezesów i Wiceprezesów sta
rały się od 1934 roku doprowadzić przynajmniej do ujednolicenia początku i zakończenia 

4 Przyczynek do wykładni art. 65 prawa o notariacie, PN, 1938, nr 18, s. 17.
5 J. Glass, W. Natanson, op.cit., s. 88-89.

Zasada prawna, uchwalona w składzie 7 sędziów SN w dniu 22 września 1934 r., C.1.1.494/34, Zbiór 
Urzędowy Orzeczeń SN, 1934, nr 644; PN, 1934, nr 20, s. 2; nr 22, s. 18.

J. Glass, W. Natanson, op.cit., s. 90-91.
Por. m.in. S. Gołąb, Organizacja sądów powszechnych, Kraków 1938, s. 108-109; J. Sławski, 

Forma zewnętrzna aktów notarialnych na podstawie prawa o notariacie, PN, 1934, nr 1, s. 5-6; S. Stein, 
Kilka słów odpowiedzi w sprawie pewnych formalności z prawa o notariacie, ibidem, s. 3-4; M. Drwięga, 
Forma zewnętrzna aktów notarialnych. Uwagi do artykułu Jana Sławskiego, PN, 1934, nr 2, s. 5; J. Glass, 
Jeszcze w sprawie pewnych formalności, ibidem, s. 6; idem. Jeszcze w sprawie formy zewnętrznej aktów 
notarialnych, ibidem, s. 12; Z. Szymkowiak, Forma czynności w świetle prawa o notariacie, Not.-Hip., 
1934, nr 6, s. 43, B. Bazilewicz, Podpis za niepiśmiennego lub nie mogącego pisać w świetle kodeksu 
zobowiązań i prawa o notariacie, Not.-Hip., 1934, nr 11, s. 82-83; S. Jot, Obecność świadków a odciski 
palców na akcie notarialnym, ibidem, s. 83; Z. Sieńko, Art. 75 prawa o notariacie a art. 113 kodeksu 
zobowiązań, Not.-Hip., 1934, nr 16, s. 123; K. Wolny, Wypisy i odpisy w polskim prawie o notariacie, PN, 
1937, nr 19, s. 3-10; M. Allerhand, Wypisy i odpisy aktów notarialnych, PN, 1938, nr 11-12, s.7-21.

Por. m.in. L. Zubrzycki, Ułomności i anachronizmy w redakcji aktów notarialnych, PN, 1935, nr 17, 
s. 10-13; T. Dorożała, Ułomności i anachronizmy w redagowaniu aktów notarialnych, Not.-Hip., 1935, 
nr21.s. 226.
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każdego aktu notarialnego, co udało się ostatecznie uczynić dopiero w 1938 roku10. Rady 
zaleciły notariuszom stosowanie się do ustalonego wzorca, będącego pierwszym krokiem 
w kierunku nadania polskim dokumentom notarialnym jednolitej form^ . W podobnym 
czasie starano się nadać jednolitą formę także czynnościom protestowym .

Por. m.in. materiały Sekretariatu Międzyizbowego, АР II, sygn. R. Not. 667 (d. 13) (nowe 
oznaczenie 110); protokoły XIV-XIX Konferencji, АР II, sygn. R. Not. 704 (d. 33) (nowe oznaczenie 
105); XIV Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, PN, 1937, nr 8, s. 3; S. Stein, 
Ujednolicenie formy początku i końca aktu notarialnego, ibidem, nr 13-14, s. 9-11; XVIII Konferencja 
Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, PN, 1938, nr 9, s. 12; jednolita formuła wzoru aktu 
notarialnego, ustalona przez Sekretariat Międzyizbowy, opublikowana została w PN, Ujednolicenie formy 
czynności notarialnych. Początek i koniec aktu notarialnego w powiązaniu ze sprawą skrótów, PN, 1938, 
nr 17. s. 8-10.

1 Komunikat nr 55/38 Rady Notarialnej w Warszawie, PN, 1938, nr 20, s. 14; okólnik nr VI/38 Rady 
Notarialnej w Krakowie, АР II, sygn. R. Not. 114.

Sprawozdanie o współdziałaniu Izb Notarialnych od 1 maja 1935 r. do 1 kwietnia 1936 г., АР II, 
sygn. R. Not. 667 (d. 13) (nowe oznaczenie 110); Pierwsze pięciolecie współdziałania międzyizbowego 
Rad Notarialnych, PN, 1939, nr 9-10, s. 16.

13 J .Glass, W. Natanson, op.cit., s. 138.
14 M. Allerhand, op.cit., s. 188.
15 M.in. wyraźnie utrzymano w mocy przepisy austriackiej ustawy z 1871 r., wprowadzającej wymóg 

formy notarialnej dla niektórych czynności, por. rozdział V pkt 1.2.
16 Kodeks zobowiązań ogłoszony został w formie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 

27 października 1933 r. wraz z przepisami wprowadzającymi z tej samej daty i wszedł w życie 1 lipca 
1934 r., Dz. U. RP 82, poz. 598, 599; por. także L. Domański, Kodeks zobowiązań w zastosowaniu do 
praktyki notarialnej, PN, 1934, nr 13-14, s. 3-9, nr 15-16, s. 3-12; M. Kurman, Kodeks zobowiązań. 
Skrót szczegółowy, obejmujący całość przedmiotu), ibidem, s. 24-40.

Wobec występującego wcześniej w województwach południowych i zachodnich alter
natywnego sporządzania pewnych czynności przez notariuszy oraz sądy, prawo o notariacie 
wyraźnie wykluczyło właściwość sądów przy dokonywaniu tych, które zgodnie z jego prze
pisami mogli wykonywać notariusze (art. 142, art. 146). Oznaczało to w praktyce uzyskanie 
na terenie Małopolski postulowanej od dawna wyłączności w zakresie sporządzania testa
mentów i dokonywania legalizacji podpisów . Na analogicznej zasadzie ustała właściwość 
sądów do dokonywania uwierzytelnień i innych czynności na terenie dawnego zaboru pru
skiego .

1.1. Problem tzw. przymusu notarialnego

Prawo o notariacie, wyliczając czynności notariusza, nie określało, w jakich sytuacjach 
prawnych mogły lub musiały być sporządzone - poza ogólnym nakazem zgodności z pra
wem, porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Wypadki, w których prawo wymagało 
dla czynności formy aktu notarialnego, określały odpowiednie przepisy prawa materialnego. 
Problemy z kodyfikacją całości prawa cywilnego spowodowały, że w gruncie rzeczy do 
końca okresu międzywojennego rzeczywisty zakres czynności notarialnych uległ tylko 
częściowemu ujednoliceniu . W skali ogólnopolskiej wymóg formy notarialnej wprowa
dzony został m.in. przepisami prawa o zobowiązaniach dla składających oświadczenie stron 
nieumiejących czytać lub pisać (art. 114 k.z.), umów o dożywocie (art. 600 k.z.); oświad
czenia darczyńcy, gdy przysporzenie majątkowe na rzecz obdarowanego nie następuje 
przez samo zawarcie umowy lub równocześnie z nią (art. 358 § 1 k.z.) . W ogłoszonym 
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równocześnie z kodeksem zobowiązań kodeksie handlowym przymus zachowania formy 
notarialnej ad solemnitatem przewidziany został dla powstania spółki komandytowej 
(art. 145 k.h.)'7, a w przepisach prawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością dla 
powstania spółki lub przystąpienia do niej (art. art. 3.1) oraz zbycia bądź zastawienia 
udziału w takiej smółce (art. 17)* 18 19 * 21. Podobne wymogi stawiało prawo o spółkach akcyjnych 
dla statutu spółek

Dz. U. RP nr 82, poz. 600; por. także J. Namitkiewicz, Nowy kodeks handlowy ze stanowiska 
praktyki notarialnej, PN, 1934, nr 13-14, s. 9-15; nr 15-16, s. 15-18; B. Stelmachowski, Praktyka 
notarialna a kodeks zobowiązań i kodeks handlowy na tle ustawodawstwa Ziem Zachodnich, PN, 1935, 
nr 5, s. 2-9.

18 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. Prawo o spółkach 
z ograniczoną odpowiedzialnością, Dz. U. RP nr 82, poz. 602; J. Namitkiewicz, Prawo o spółkach 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Uwagi i komentarze, PN, 1934, nr 2, s. 13-17; nr 5, s. 11-13.

19 Art. 2.1, rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. Prawo o spółkach 
akcyjnych, Dz. U. RP nr 39, poz. 383; por. także M. Kurman, Protokół walnego Zgromadzenia spółki 
akcyjnej, PN, 1934, nr 18, s. 6; idem, O spółkach podług kodeksu zobowiązań i nowego kodeksu 
handlowego. Informacje do zawarcia spółki i do redakcji umowy spółki, ibidem, nr 20, s. 19-31.

Bliżej na ten temat D. Malec, Z dziejów notariatu w Drugiej Rzeczypospolitej. Problem tzw. 
przymusu notarialnego, „Rejent”, 2000, nr 9, s. 195-205.

21 Art. 82 prawa o notariacie. Oświadczenie P. Wiceministra Sprawiedliwości St. Sieczkowskiego, PN, 
1933, nr 11, s. 203; S. Gołąb, op.cit., s. 109; por. także D. Malec, op.cit.

2 „Gazeta Polska”, 1936 z dnia 21 IX 1936 r.; H. Weissberg, Groźba wyłomu w art. 82 pr. o not. 
Podważenie notarialności kontraktów naftowych, PN, 1936, nr 19, s. 409-410.

23 Dz. U. 1936, nr 84, poz. 585.
Kontrakty naftowe wyłączone spod art. 82 pr. o not., PN, 1936, nr 21, s. 475.

25 Nowy paragraf 4 art. ¡29 pr. o not., PN, 1936, nr 22, s. 479.

Wyjątkiem od zasady regulowania formy czynności prawnej w przepisach odpowiedniej 
gałęzi prawa cywilnego był przepis art. 82 prawa o notariacie. Wprowadzał on bezwzględ
ny przymus formy aktu notarialnego dla czynności obejmujących przejście, ograniczenie 
lub obciążenie prawa własności nieruchomości . Sprawa budziła duże emocje w poprzed
nim okresie, a przepis ostatecznie znalazł się w prawie o notariacie - mimo energicznego 
sprzeciwu sfer adwokackich - z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości, a zwłaszcza 
ówczesnego wiceministra, S. Sieczkowskiego .

W postępowaniu sądownym formę notarialną zastępować miały: ugoda, układ lub orze
czenie sądowe (art. 82 § 2). Zgodnie z art. 129 prawa o notariacie przepis art. 82 nie naru
szał uprawnień władz administracyjnych, wynikających z ustaw szczególnych, w mocy 
pozostały także przepisy ustaw, dopuszczające formę aktu prywatnego dla umów, których 
skuteczność była uzależniona od zezwolenia lub zatwierdzenia właściwej władzy ziemskiej.

W 1936 roku zaproponowano wyłączenie stosowania art. 82 prawa o notariacie w sto
sunku do tzw. kontraktów naftowych, dotyczących prawa poszukiwania i wydobywania 
minerałów żywicznych22 23 * 25. W dekrecie Prezydenta RP o formie umów dotyczących praw 
wydobywania minerałów żywicznych zmieniono prawo o notariacie, dodając do art. 129 
nowy § 4, zwalniający od obowiązku zachowania formy notarialnej umowy o przejście, 
ograniczenie lub obciążenie prawa wydobywania minerałów żywicznych . Wprowadzoną 
zmianę krytykowano nie tylko z powodu pominięcia opinii rad notarialnych , kwestiono
wano także prawo prezydenta do regulowania tej materii w drodze dekretu .

Art. 82 prawa o notariacie nie obowiązywał do wybuchu II wojny światowej na terenie 
Zaolzia, zajętego w październiku 1938 roku. Dekret Prezydenta RP z dnia 18 listopada 
1938 roku o rozciągnięciu prawa o notariacie na ziemie odzyskane odroczył bowiem jego 
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wejście w życie do 1 stycznia 1940 roku26 27 28 29 * 31 32 *. Do tego czasu miano stosować dotychczasowe 
zasady, wynikające z obowiązujących na tych terenach austriackich ustaw: notarialnej 
i hipotecznej z 1871 roku oraz kodeksu AB GB .

Dz. U. RP nr 89, poz. 606.
27 Sugerowano, by wyznaczony termin - jako zbyt długi - skrócić o rok, PN, 1938, nr 23-24, s. 517.
28 M.in. Opinia prawna Rady Notarialnej w Krakowie, PN, 1934, nr 12, s. 279-280.
29 S. Guzikowski, Przymus notarialny w Małopolsce wobec obchodzenia § 1 art. 82 pr. o not., PN, 

1934^ nr 18, s. 404-405.
Okólnik prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie nr 3377/34, PN, 1934, nr 5, s. 117; zwracano także 

uwagę na konieczność informowania ludności o nowym przepisie, Okólnik Prezesa Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie, PN, 1934, nr 8, s. 190, Okólnik Ministra Sprawiedliwości nr 1730/1.C./34, Dz. Urz. Min. 
Spraw. 1934; okólniki te krytykowano za naruszanie niezawisłości sędziowskiej, Niezawisłość sędziowska 
na tle okólników, „Głos Prawa”, 1934, nr 4-5.

31 Okólnik Ministra Sprawiedliwości (nr 1730/1 C/34) w sprawie spisywania w postępowaniu 
pojednawczym ugód o prawa rzeczowe na nieruchomościach, PN, 1934, nr 13, s. 331.

32 Okólnik Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie (nr Prez. 10309/34) w sprawie niektórych kwestyj 
z prawa o notariacie, a w szczególności stosowania przez sądy przepisu art. 82 pr. o not., PN, 1934, 
nr 19 s. 436.

3 Opinia Rady Notarialnej w Krakowie, PN, 1936, nr 11-12, s. 271-272.
34 Op.cit., s. 272.
35 Wyrok SN z dnia 23 IV 1936 r., sygn. C.I1.110/36, PN, 1936, nr 11-12, s. 271, możliwość 

zastąpienia aktu notarialnego ugodą sądu polubownego widział również M. Allerhand, jednakże tylko 
w wypadku, gdy zapis na sąd polubowny będzie miał formę aktu notarialnego lub gdy w formie notarialnej 
zapadnie wyrok lub sporządzona zostanie ugoda, M. Allerhand, Prawo o notariacie, Lwów 1934, s. 126- 
127.

36 Zastanawiano się m.in. nad dopuszczalnością jednostronnego wniosku właściciela, niepoprze- 
dzonego umową, o wpis obciążenia lub ograniczenia prawa własności, K. Żuromski, Art. 82 prawa 
o notariacie w praktyce województw zachodnich, PN, 1934, nr 6, s. 129; G. Grafe, Art. 147 w powiązaniu 
z art. 82 prawa o not., PN, 1934, nr 18, s. 410-411; M. Kosała, Art. 147 w powiązaniu z art. 82 prawa

Praktyczne stosowanie przepisu art. 82 prawa o notariacie rodziło liczne wątpliwości, 
zwłaszcza na terenie Małopolski . Możliwość zastąpienia przymusowej formy notarialnej 
ugodą sadową budziła uzasadnione obawy o chęć obejścia w ten sposób wymogów usta
wowych . Zwracano uwagę sędziów na konieczność dokładnego badania intencji stron co 
do powodów wszczęcia postępowania, aby - w razie stwierdzenia chęci obejścia ustawy - 
odmówić spisania ugody i odesłać strony do notariusza . Zawarcie ugody sądowej było 
zatem możliwe jedynie w razie stwierdzenia przez sąd, iż dotyczy ona prawa rzeczywiście 
spornego i ma na celu zapobieżenie wytoczeniu powództwa3 . Formą kontroli nad prawi
dłowością stosowania art. 82 przez sądy miało być comiesięczne sporządzanie osobnych 
wykazów zawartych ugód oraz ich wyrywkowa kontrola przez prezesów

Sporną kwestią była możliwość zastąpienia aktu notarialnego ugodą zawartą w postę
powaniu przed sądem polubownym. W opinii prawnej Rady Notarialnej w Krakowie usta
wodawca miał na myśli jedynie ugody zawierane przed sądami powszechnymi '. Przepis 
art. 501 kodeksu postępowania cywilnego, zrównujący co do mocy prawnej ugodę zawartą 
przed sądem polubownym z wyrokiem sądu państwowego, uznany został tym samym za 
uchylony, jako wydany wcześniej, o ile dotyczył materii objętej art. 82 prawa o notariacie34 35. 
Odmienne stanowisko zajął Sąd Najwyższy, uznając dopuszczalność skutecznego zastąpie
nia formy aktu notarialnego, wymaganej przepisem art. 82 prawa o notariacie, ugodą przed 
sądem polubownym .

Treść art. 82 budziła poważne wątpliwości interpretacyjne także na terenie województw 
zachodnich36. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości, sądy przed dokona
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niem wpisu do księgi gruntowej winny na tych terenach żądać okazania zawartej w formie 
notarialnej umowy co do obciążenia nieruchomości, jedynie gdy z wniosku o wpis wynika
ło, iż została przez strony zawarta . Problem dopuszczalności jednostronnego aktu jako 
podstawy umownego wpisu prawa zastawu na obszarze mocy obowiązującej austriackiego 
kodeksu cywilnego rozstrzygnął w 1935 roku w składzie całej Izby Cywilnej Sąd Najwyż
szy . Zgodnie z uchwaloną wówczas zasadą, prawną podstawę wpisu stanowić mógł jedy
nie akt notarialny, zeznany jednostronnie przez właściciela nieruchomości. Dostrzegano 
w tym potencjalną możliwość odejścia od zasady, iż tylko przez umowę zawartą w całości 
w formie aktu notarialnego można spowodować przejście, ograniczenie lub obciążenie 
prawa własności nieruchomości .

Mimo starań o jednolite stosowanie art. 82, w praktyce zdarzały się często wypadki ob
chodzenia przymusu notarialnego, zwłaszcza na tzw. ziemiach wschodnich, gdzie zgodnie 
z treścią rozporządzenia prezydenta RP z 1927 roku o uchyleniu odrębności stanowych, 
urzędy gminne zostały upoważnione do prowadzenia ksiąg umów . Choć nie mogły one 
obejmować umów, co do których prawo przewidywało wymóg formy notarialnej, oraz 
umów o wartości powyżej 2 tysięcy złotych, to w praktyce umowy takie często sporządzali 
nawet sołtysi, wójtowie, sekretarze gminni oraz duchowni* 38 * 40 41 42 *. Podobna praktyka występo
wała na terenie Małopolski Wschodniej. Skierowane przez Radę Notarialną we Lwowie do 
starostów wezwanie z prośbą o informowanie ludności o nieważności takich umów spowo
dowało m.in. wydanie przez ordynariat greckokatolicki we Lwowie zakazu sporządzania ich 
przez proboszczów . Zdając sobie sprawę z ograniczonego zasięgu takich akcji, apelowa
no do Ministerstwa Sprawiedliwości o spowodowanie zajęcia się przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych sprawą wykraczania poza ustawowe kompetencje przez organy i urzędni
ków gminnych . Podobne wypadki zdarzały się jednak również i na terenie województw 
zachodnich44.

o not., PN, 1934, nr 18, s. 411-412; W. Radajewski, W sprawie art. ¡47 prawa o notariacie. Dalszy 
przyczynek dyskusyjny, PN, 1934, nr 20, s. 456; W. Prądzyński, Art. 82 i 147 prawa o notariacie 
w praktyce Ziem Zachodnich, s. 558; B. Stelmachowski, Praktyka notarialna a kodeks zobowiązań 
i kodeks handlowy na tle ustawodawstwa Ziem Zachodnich, PN, 1935, nr 5, s. 100-101; E. Sommer, 
Testament obcojęzyczny na Ziemiach Zachodnich, PN, 1935, nr 19, s. 10-11.

Okólnik Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania art. 147 prawa o notariacie 
(Nr 1736/I.C./34), Dz. Urz. Min.Spraw. 1934, nr 23, o dopuszczalności przedłożenia na terenie dawnego 
zaboru pruskiego zezwolenia na wpis (nie będącego umową, lecz jednostronnym oświadczeniem 
abstrakcyjnym) w formie dokumentu publicznie uwierzytelnionego wypowiedział się także Sąd Apelacyjny 
w Poznaniu w orzeczeniu z dnia 14 II 1936 r., sygn. II Cz/x/3/36, PN, 1936, nr 11-12, s. 273-279.

38 Uchwała Izby Cywilnej SN z dnia 9 III 1935 r., sygn. C. Prez.64/34, PN, 1935, nr 7, s. 146.
T. Kostórkiewicz, Wnioski praktyczne z orzeczenia co do art. 82 prawa o notariacie, PN, 1935, 

nr 13-14, s. 307-308; polemicznie wobec takiej możliwości A. Blok, Praktyka art. 82 prawa o notariacie 
w województwach południowych, PN, 1935, nr 19, s. 419-420.

40 Dz. U. RP 1927, nr 92, poz. 824.
O.P., Dziwy na ziemiach wschodnich: sołtysi w roli notariuszów, PN, 1936, nr 1, s. 9; J. Podgórski, 

Osobliwe stosunki na ziemiach wschodnich, PN, 1936, nr 9, s. 199.
42 Osobliwe stosunki na ziemiach wschodnich, PN, 1936, nr 9, s. 199, podkreślano jednak, iż choć 

umowy takie nie wywołują - jako nieważne z mocy prawa - żadnych skutków, to podlegają obowiązkowej 
opłacie stemplowej, Zarządzenie starosty powiatu lwowskiego, PN, 1936, nr 13-14, s. 310.

O porządek prawny w stosunkach majątkowych, PN, 1936, nr 15-16, s. 341.
W latach 1933-1936 zarząd jednego z miast powiatowych na terenie b. zaboru pruskiego sprzedawał 

z pominięciem formy aktu notarialnego nieruchomości komunalne, Z nieprawdziwego zdarzenia... 
Burmistrz w roli notariusza, PN, 1937, nr 6, s. 125.
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Treść art. 82 prawa o notariacie doprowadziła do ponownego zaognienia stosunków 
notariat - adwokatura. Z kręgów palestry wyszły także w 1935 roku pierwsze propozycje 
zniesienia lub ograniczenia zakresu wprowadzonego przymusu notarialnego w wypadku 
nieruchomości mniejszej wartości, ponawiane w kolejnych latach . Propozycja odczytana 
została przez notariat małopolski jako zamach na istotę czynności notarialnych, podważają
cy byt większości kancelarii . Przy okazji sejmowej debaty nad opracowanym w 1936 roku 
projektem zmiany rozporządzenia o zniesieniu odrębności stanowych przedstawiono 
rezolucję uchwaloną przez Komisję Prawniczą, wzywającą rząd do opracowania ustawy 
zwalniającej spod przymusu notarialnego nieruchomości o powierzchni do 5 hektarów . 
W toku dyskusji wyrażono jednak wątpliwości wobec takiego rozwiązania, sugerując raczej 
wyraźne obniżenie taksy notarialnej w stosunku do tzw. małej własności, co ostatecznie 
Sejm zaaprobował . Ostatecznie Sejm uznał za środek wystarczający dla usunięcia niefor
malnego obrotu nieruchomościami znaczne obniżenie opłat stemplowych oraz taksy nota
rialnej3 . Po raz ostatni w okresie międzywojennym wniosek - tym razem postulujący wy
łączenie spod art. 82 prawa o notariacie nieruchomości rolnych lub leśnych o powierzchni 
do 5 hektarów, a także ustanowienie hipoteki do wysokości 3 tysięcy złotych - zgłoszono 
w Sejmie w 1939 roku45 46 * 48 * 50 51.

45 M.in. Uchwała Zarządu Głównego Związku Adwokatów Polskich z dnia 2 VI 1935 r., „Czasopismo 
Adwokatów Polskich”, 1935, nr 3-4; Wystąpienie Związku Adwokatów Polskich w sprawie zmiany art. 34 
i 82 pr. o not., PN, 1936, nrl, s. 11; Memoriał Rady Adwokackiej we Lwowie do Naczelnej Rady 
Adwokackiej w sprawie postulatów palestry małopolskiej, „Nowa Palestra”, 1936, nr 6, s. 273; Akcja 
przeciwko przymusowi notarialnemu, PN, 1936, nr 21, s. 458-459.

46 M.in. M. Rzepecki, notariusz z Nowego Targu obliczył, że na 979 wpisanych w 1934 r. do 
repertorium jego kancelarii spraw 607 stanowiły podlegające przepisowi art. 82 prawa o notariacie, wśród 
nich aż 518 dotyczyło nieruchomości o wartości poniżej 3 tysięcy złotych, w 1935 r. na ogólną liczbę 958 
spraw w 621 obowiązek zachowania formy notarialnej wynikał z art. 82, wśród nich 542 dotyczyło spraw 
w wartości poniżej 3 tysięcy złotych, Przeciwko reminiscencjom z „austriackich" czasów i obyczajów, PN, 
1936^ nr 6, s. 118-122.

Druki sejmowe nr 288, 363.
48 Wystąpienie posła - sprawozdawcy Smoczkiewicza na 47 posiedzeniu Sejmu RP w dniu 25 II 1937

r. , Sprawozdanie stenograficzne z 47 posiedzenia Sejmu RP, przymus notarialny atakowany był również 
podczas wcześniejszych posiedzeń Sejmu, m.in. wystąpienia posłów Lubelskiego, Wolańskiego, Hyli, 
Morawskiego i innych w dniu 16 II 1937 r„ Sprawozdanie stenograficzne z 40 posiedzenia Sejmu RP-, 
analogiczny wniosek wniósł wkrótce poseł Terszakowiec, O podważenie § 1 art. 82, PN, 1937, nr 6,
s. 121; oceniano, iż w praktyce wniosek dotyczył 95% transakcji zawieranych na prowincji, K. Chyliński, 
Na marginesie nieprzemyślanego wniosku, PN, 1937, nr 17-18, s. 372, Forma notarialna, PN, 1937, 
nr 23) s. 519-526.

Wystąpienia posłów Szeteli oraz Olszewskiego, op.cit.
50 Por. niżej pkt 4.
51 Wniosek posła S. Barana w sprawie zmiany prawa o notariacie, Druk Sejmu nr 79; podobny postulat 

- podczas dyskusji w Komisji Budżetowej Sejmu w 1939 r. - zgłosił poseł Pełeński, a w Senacie senator 
Hordyński, W izbach ustawodawczych, PN, 1939, nr 3-4, s. 50-51; Z rozprawy budżetowej w Senacie, PN, 
1939, nr 6, s. 122.

Mimo podnoszonych zarzutów i propozycji ograniczenia zakresu stosowania art. 82, 
liczba notarialnych umów o zbycie nieruchomości systematycznie się zwiększała. Wymow
nie świadczyły o tym dane z terenu Małopolski Wschodniej, gdzie szczególnie występował 
przed 1934 rokiem problem tzw. pokątnych pisarzy. Zwiększenie liczby umów notarialnych 
przy wyraźnym spadku liczby umów nieformalnych świadczyło nie tylko o poprawie sytu
acji gospodarczej, lecz także o skuteczności działań, uświadamiających tamtejszej ludności 
skutki prawne nieprzestrzegania wymogów formalnych, wynikających z art. 82 prawa
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52o notariacie . Wobec przeciągających się prac nad ogólnopolskim prawem rzeczowym, 
art. 82 odegrał istotną rolę w procesie ujednolicania także zasad prawa materialnego' .

1.2. Inne czynności notarialne. Odrębności dzielnicowe

Do zakresu czynności notariuszy należało także wydawanie wypisów ze sporządzonych 
aktów notarialnych, mających również charakter dokumentu publicznego (art. 89) . Wypi
sy wydawane były w zasadzie w 1 egzemplarzu stronom zawierającym czynność albo oso
bom, dla których wydanie wypisu zastrzeżono w akcie notarialnym, lub ich następcom 
prawnym (art. 90). Inne osoby mogły otrzymać wypis jedynie za zgodą stron lub na pod
stawie postanowienia właściwego ze względu na siedzibę notariusza sądu okręgowego 
(art. 90) . Odpisy aktów wydawane były na podobnej zasadzie, jednak z reguły w dowol
nej liczbie egzemplarzy (art. 92). Choć przepisy nie wymagały tego wprost, rady notarialne 
nakazywały notariuszom odnotowywanie wszystkich wydawanych wypisów i odpisów 
w repertoriach30. Poświadczenia, możliwe jedynie w wypadkach przewidzianych przez 
prawo o notariacie, obejmowały własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, czas okazania 
dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu, stawiennictwo lub niestawiennictwo (art. 94)57. 
Kolejne artykuły regulowały konieczne w każdym wypadku wymogi formalne dokonywania 
poświadczeń. Orzecznictwo sądów dyscyplinarnych nie traktowało sporządzenia poświad
czenia ptjdpisu dopiero po pewnym czasie od jego złożenia lub uznania za przewinienie 
służbowe .

52 W 1934 r. na terenie lwowskiej Izby Notarialnej sporządzono 48 555 umów notarialnych w zakresie 
objętym przymusem z art. 82, w roku 1935: 50 967, w roku 1936: 69 969, w 1937 roku: 84 527, w 1938 
roku: 85 119, dane cyt. za J. Pawłowicz, Małopolska wschodnia pod rządem art. 82 pr. o not., s. 128.

Problemy kodyfikacji prawa rzeczowego m.in. L. Górnicki, Prawo cywilne w pracach Komisji 
Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939, s. 312-396; por. także D. Malec, op.cit., 
s. 203-204.

54 S. Gołąb, op.cit., s. 111.
55 Por. także M. Allerhand, Wypisy i odpisy aktów notarialnych, PN, 1938, nr 11-12, s. 7-21.

Uchwała Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych z 1936 r., uchwała Rady 
Notarialnej w Krakowie, Odnotowywanie wypisów w repertorium, PN, 1936, nr 13-14, s. 35.

M.Allerhand, Prawo o notariacie, s. 139-141.
Uchwała Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Poznaniu, sygn. akt P.D.8/35; J. Sławski, 

Późniejsze poświadczenie podpisu, PN, 1935, nr 10, s. 11.
J. Glass, W. Natanson, op.cit., s. 117; W.D. Paszkowski, Jeszcze o protokole Walnego 

Zgromadzenia Spółki Akcyjnej, PN, 1934, nr 20, s. 6-7; 1. Sławski, Do dyskusji nad protokołem walnego 
zgromadzenia spółki akcyjnej, PN, 1935, nr 5, s. 9 i n.

Por. m.in. Orzecznictwo sądowe. Wymogi materialne ważności protestu wekslowego. Podpis 
głównego dłużnika wekslowego, PN, 1934, nr 6, s. 21-22.

Prawo o notariacie upoważniało notariuszy do spisywania w formie aktów notarialnych 
protokołów walnych zgromadzeń spółek akcyjnych oraz innych, członków spółdzielni 
i innych stowarzyszeń, a także dla stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i rzeczywi
stych wydarzeń pociągających za sobą skutki prawne (art. 103-105). Protokoły te stanowiły 
samoistną czynność notarialną, odmienną od protokołów sporządzanych w związku z inny
mi czynnościami notarialnymi3 . Notariusze, tak jak w poprzednim okresie, dokonywali 
również protestów weksli i czeków00. W świetle nowych zasad ustało jednak dotychczaso- 52 * 54 55 * * * * * 
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we prawo sądów na terenie Małopolski do dokonywania protestów wekslowych61 62 63 64. Przy 
czynnościach protestowych dochodziło niekiedy także do współdziałania notariuszy 
w ramach spółek notarialnych; rady notarialne starały się opracowywać zasady równego ich 
podziału między notariuszy . Jednocześnie piętnowano, uznawane za naruszające powagę 
i godność urzędu, wypadki dzielenia się wpływami z czynności protestowych z instytucjami 
kredytowymi i bankami.

61 Okólnik Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie Nr Prez. 10309/34, AP II, sygn. R. Not. 113 
(d. 20).

62 Z Rad Notarialnych. W Warszawie. Równomierny podział protestów, PN, 1934, nr 7, s. 17; 
Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Wilnie za czas od dnia 1 lutego 1934 r. do dnia 26 maja 
1934 r. [w:] Izba Notarialna - Wilno, PN, 1934, nr 12, s. 6.

63 Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Wilnie..., op.cit.
64 J. Glass, W. Natanson, op.cit., s. 119.
65 Pismo Ministra Sprawiedliwości do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, 1.1C/2721/1/35/1/37, 

Czynności depozytowe, PN, 1937, nr 17-18, s. 46.
66 Por. m.in. A. Rosenkranz, Notariusz jako poborca opłat stemplowych, PN, 1934, nr 6, s. 2-5; 

Opłaty stemplowe od kaucji hipotecznych. Opinia Rady Notarialnej w Warszawie uchwalona na 
podstawie referatu wice-prezesa Rady p. Mariana Kurmana, PN, 1934, nr 10, s. 13-14.

A.R., Nowelizacja rozporządzenia wykonawczego do ustawy o opłatach stemplowych, PN, 1934, 
nr 1, s. 19-20; K. Żuromski, Jeszcze o opłacie stemplowej przy ofertach co do nieruchomości w świetle 
wykładni NTA, PN, 1934, nr 9, s. 6-8.

68 Ustawa o opłatach stemplowych z 1926, tekst jednolity Dz. U. RP 1932, nr 41, poz. 413.
69 § 64 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 października 1932 r., Dz. U. RP nr 99, poz. 842 

z późn. zmianami.
70 Tak m.in. Izba Skarbowa we Lwowie, odmawiając - z powodu swej niewłaściwości - rozpoznania 

wniosku strony o zwolnienie od opłat stemplowych, red., Prawo ubogich w postępowaniu notarialnym, 
PN, 1938, nr 7-8, s. 29.

Przepisy o depozytach notarialnych zobowiązywały notariuszy do przyjmowania wszel
kiego rodzaju dokumentów, nawet w zamkniętych kopertach, i do wydania ich osobie 
wskazanej przez stronę lub jej następcy prawnemu (art. 107-108). Decyzję o przyjęciu 
pieniędzy lub papierów wartościowych podejmował według samodzielnej oceny notariusz 
w wypadkach, gdy pozostawało to w związku z czynnością dokonywaną w jego kancelarii 
(art. 109). Prawo nie nakładało zatem na notariuszy obowiązku przyjmowania takich depo
zytów, uważano także, iż bezwzględnie nie mogli ich przyjmować, gdy nie pozostawały 
w związku z dokonywanymi w ich kancelariach czynnościami . Minister sprawiedliwości 
przypominał, że przepisy o depozytach pieniężnych winny być interpretowane ściśle, zaś 
umieszczanie ich w instytucjach kredytowych i bankach dopuszczalne było tylko na koncie 
odbiorcy, a w żadnym razie notariusza, który nie miał prawa pobierania z tego tytułu odse
tek65 66 * 68 69 70.

Przepisy prawa o notariacie utrzymały, wprowadzony poprzednio ustawą o opłatach 
stemplowych z 1926 roku, obowiązek pobierania przez notariuszy stosownych należności 
państwowych i komunalnych (art. 79 § 1) . Jednocześnie zmieniono niektóre przepisy 
ustawy stemplowej, a w konsekwencji także wydanych do niej rozporządzeń wykonaw
czych . Notariusze wymierzali opłaty od sporządzanych u nich aktów, przedstawionych im 
celem dokonania czynności pism oraz ich kopii, a także od dokonanej przed nimi sprzedaży 
poprzez licytację . Opłatę należało uiścić gotówką, a notariusze mieli obowiązek uzależ
niać dokonanie czynności od dokonania stosownej wpłaty. Pobrane kwoty notariusze od
prowadzali do kas urzędów skarbowych . Zwolnienia od opłat stemplowych przyznawali 
samodzielnie notariusze, jako ich poborcy . Na tle pobierania opłat stemplowych i komu
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nalnych dochodziło - tak jak w poprzednim okresie - do nieporozumień z izbami skarbo
wymi, zarzucającymi notariuszom nie dość skrupulatne stosowanie przepisów, a zwłaszcza 
nieregularne dokonywanie wpłat71 * 73 * 75. Ordynacja podatkowa z dnia 15 marca 1934 roku nakła
dała na notariuszy także obowiązek bezpłatnego udzielania - na wezwanie stosownych 
władz skarbowych - wszelkich danych i informacji potrzebnych do wymiaru podatków 
(art. 60 § 1 ordynacji podatkowej). Danych takich nie obejmowały przepisy o tajemnicy 
notarialnej .

71 Por. m.in. Odpowiedzialność notariusza jako poborcy opłat stemplowych, PN, 1935, nr 19, s. 7; 
Tezy z orzeczeń notarialnych Sądów Dyscyplinarnych. Izba Notarialna - Lublin, PN, 1938, nr 19, s. 16.

W. Runcewicz, Obowiązki notariusza według ordynacji podatkowej, PN, 1934, nr 20, s. 10.
73 Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 1936 r. nr IIA1634/36, AP II, sygn. R. Not. 113 

(d. 20); pismo prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ibidem; W. Jabłoński, Czynności notariusza jako 
komisarza sądowego a prawo o notariacie, PN, 1934, nr 6, s. 7; tę samą opinię wyraziła Rada Notarialna 
w Krakowie, Z opinii prawnych Rady Notarialnej w Krakowie, ibidem, nr 12, s. 15-16; por. także 
S. Guzikowski, Notariusz jako funkcjonariusz publiczny i jako komisarz sądowy na tle art. 82 prawa 
o notariacie, ¡patentu niespornego z 1854 r., PN, 1935, nr 8, s. 6-9.

Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie, 1.8584/36, PN, 1936, nr 13-14, s. 36; okólnik 
Prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie, Nr Prez. 10534/38 w sprawie egzekwowania należności notariuszy 
jako komisarzy sądowych, PN, 1938, nr 19, s. 14.

75 Reskrypt Prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie Nr Prez. 13637/36, PN, 1936, nr 13-14, s. 36.

Choć zamiarem ustawodawcy było wprowadzenie jednolitych zasad co do zakresu 
czynności dokonywanych przez notariuszy, to wobec reguł przejściowych utrzymano czę
ściowo dotychczasowe zróżnicowanie. Na terenie działania sądów apelacyjnych w Warsza
wie, Lublinie i Wilnie pozostały dotychczasowe obowiązki notariuszy w postępowaniu 
hipotecznym, z tym, że wnioski hipoteczne sporządzane mogły być jedynie przez pisarza 
hipotecznego, zaś notariusz mógł to uczynić celem ujawnienia w hipotece sporządzonego 
przez niego aktu notarialnego (art. 136). Do 1 lipca 1934 roku, tj. do chwili wejścia w życie 
kodeksu zobowiązań, na terenach, gdzie obowiązywał t. X cz. 1 Zwodu Praw, notariusze na 
żądanie stron musieli dokonywać poświadczenia zgłoszenia do obiaty m.in. pełnomocnictw, 
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, umów o pracę, o przedsiębiorstwo robót, dostawę 
(art. 135 prawa o notariacie). Na obszarze obowiązywania Kodeksu Napoleona notariusze, 
po złożeniu im odpisu aktu zgonu testatora, zobowiązani zostali do przedkładania prezesom 
sądów okręgowych złożonych u nich testamentów własnoręcznych lub tzw. mistycznych 
(art. 134).

W okręgach Sądów Apelacyjnych w Krakowie, Lwowie oraz Sądu Okręgowego w Cie
szynie utrzymane zostały w mocy niektóre przepisy austriackiej ustawy notarialnej z 1855 
roku oraz ustawy z roku 1871 o konieczności nadawania niektórym czynnościom prawnym 
formy aktu notarialnego. Oznaczało to pozostawienie dotychczasowych zasad powierzania 
notariuszom tzw. komisariatu sądowego w ramach czynności w postępowaniu spadkowym, 
oszacowań w postępowaniach spornych i niespornych, sprzedaży ruchomości oraz nieru
chomości. Sposób wykonywania czynności komisarza sądowego określały nadal przepisy 
austriackiego patentu niespornego, precyzowane przez ministra sprawiedliwości i prezesów 
sądów apelacyjnych . Należności notariuszy z tytułu komisariatu sadowego podlegały 
zasadom egzekucji przewidzianym dla wszystkich kosztów sądowych . Wobec kłopotów 
z zapewnieniem właściwej pomocy prawnej w prowincjonalnych miejscowościach Mało
polski Wschodniej, notariuszom powierzano w praktyce także sporządzanie tzw. aktów 
zejścia i innych, wymaganych w postępowaniach spadkowych . Wymóg formy notarialnej 
utrzymany został na niezmienionych zasadach dla m.in. majątkowych umów małżeńskich, 
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darowizny bez rzeczywistego oddania, poświadczenia odbioru posagu76 * 78 *. Prawo o notariacie 
powtórzyło w niezmienionej formie reguły austriackiej ustawy notarialnej z 1871 roku co 
do rozporządzeń ostatniej woli (art. 141). Nadano im moc sądowych rozporządzeń ostatniej 
woli, o ile sporządzone zostały z zachowaniem odpowiednich przepisów ogólnych o czyn
nościach notariuszy oraz zasad austriackiego kodeksu cywilnego z 1811 roku, przed dwoma 
notariuszami albo jednym notariuszem i dwoma świadkami, zarówno w formie ustnego 
zeznania, jak i na piśmie. Art. 141 był jedynym przepisem prawa o notariacie, wymagającym 
dla osiągnięcia skutku prawnego współdziałania dwóch notariuszy . W wypadku takim, 
zgodnie z przepisami ABGB, należało sporządzić protokół co do treści wręczonego pisem
nego testamentu lub treści oświadczenia złożonego ustnie . Również na tych terenach 
notariusze uprawnieni byli do przygotowywania i wnoszenia podań hipotecznych, a także 
podań o wpisy do rejestru handlowego na podstawie sporządzanych przez siebie aktów 
notarialnych. Sprzeciwiali się temu adwokaci, uznający, że prawo o notariacie nie zawiera 
przepisów analogicznych do ustawy austriackiej z 1871 roku, zezwalającej notariuszom na 
spisywanie i wnoszenie podań i wniosków w imieniu stron .

Por. rozdział V, pkt 1.2.
Ewentualnie notariusza i asesora, pełniącego obowiązki notariusza, M. Allerhand, op.cit., s. 183.

78 M. Allerhand, op.cit., s. 183-184; 1. Rosenblatt, Przepisy wprowadzające prawo o notariacie, PN, 
1934^ nr 1, s. 9-10.

Pogląd Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 września 1934 r. oraz 
24 kwietnia 1937 r., domagającego się zakazania notariuszom podobnych czynności jako naruszających 
ustawowy zakres ich działania, nie został podzielony przez Prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie 
i Krakowie oraz przez Ministra Sprawiedliwości, okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 kwietnia 
1935 r., IPA 3470/31/3/35, APII, sygn. R. Not. 113 (d. 20); Udział notariuszy w postępowaniu 
hipotecznym, PN, 1937, nr 17-18, s. 7-9.

80 Por. rozdział III pkt 6.
81 Ustawa z dnia 7 sierpnia 1937 r., Dz. U. RP nr 60, poz. 473; K. Wolny, Język urzędowania na 

Górnym Śląsku. PN, 1937, nr 17-18, s. 2-3.
8 M. Allerhand, op.cit., s. 22.

1.3. Język urzędowy w notariacie

Prawo o notariacie wprowadziło język polski jako urzędowy w notariacie (art. 4 § 1). 
Dopuszczalność używania innych języków określały przepisy szczególne (art. 4 § 2). Ozna
czało to dalsze stosowanie norm ustawy z dnia 31 lipca 1924 roku o języku urzędowania 
sądów, urzędów prokuratorskich i notariatu, zezwalających w niektórych okręgach sądo
wych na używanie jako tzw. języka macierzystego języka ruskiego (rusińskiego), białoru
skiego i litewskiego80 81. Zgodnie z analogiczną ustawą z dnia 31 marca 1925 roku dla okrę
gów ówczesnych sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu dopuszczone nadal było także 
używanie języka niemieckiego. W związku z wygaśnięciem 15 lipca 1937 roku polsko- 
-niemieckiej konwencji górnośląskiej z 1922 roku przepisy wymienionej ustawy rozcią
gnięte zostały na teren Górnego Śląska .

Przyjmowano, iż w razie sporządzania aktów między stroną uprawnioną do korzystania 
z języka macierzystego a stroną języka tego nieznającą, akt należało sporządzić w języku 
polskim . Jednocześnie, wobec treści art. 130 prawa o notariacie, przewidującego dla 
umów dziedziczenia i sporządzania lub przyjmowania rozporządzeń ostatniej woli stosowa
nie dzielnicowych przepisów ustaw cywilnych, uznawano, iż w wypadku spadkodawców
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83 nieznających języka polskiego należało wezwać tłumacza przysięgłego . Dopuszczalność 
spisywania oświadczeń w języku obcym wynikała także z art. 68, oraz 73-74 prawa o nota
riacie* 83 84 * *. Jeśli notariusz znał język, w którym składano oświadczenie, nie było potrzebne 
wzywanie tłumacza przysięgłego . Sposób stosowania przepisów o języku urzędowania 
powodował niezadowolenie ludności ukraińskiej, skarżącej się na niemożność sporządzania 
aktów w języku macierzystym oraz stawiany |rzez notariuszy Małopolski Wschodniej 
wymóg także podpisywania się w języku polskim .

83 K. Wolny, Przepisy językowe w notariacie, PN, 1934, nr 15-16, s. 21; odmienny pogląd 
B. Stelmachowski, op.cit., s. 8-9; por. także K. Żuromski, Przyczynek do wykładni art. 68 i 130 prawa 
o notariacie. W związku z §§2244 i 2245 niem. Kod. Cyw., PN, 1935, nr 6, s. 9-11; J. Glass, Jeszcze 
w sprawie przepisów językowych w notariacie, PN, 1938, nr 10, s. 10-11.

M Bliżej na ten temat K. Wolny, op.cit., s. 22-24.
83 Op.cit., s. 23.

Notar szczo ne znaje zakona, „Narodnia Sprawa”, 1935, cyt. za L. Wajda, Kwestia językowa
w Malopolsce Wschodniej, PN, 1936, nr 17-18, s. 34-35.

W. Natanson, Prawo o notariacie w zestawieniu systematycznym, PN, 1934, nr 4, s. 9.

Prawo o notariacie, zawierając szczegółowe, ogólnopolskie normy co do rodzaju czyn
ności notarialnych, określiło ściśle podstawowe reguły postępowania notarialnego. Treść 
sporządzanych aktów i innych czynności różniła się jednak znacznie: istotna część przepi
sów określających współdziałanie notariusza przy dochodzeniu do skutku czynności praw
nych oraz norm zawierających wymóg formy notarialnej mieściła się we wciąż obowiązują
cym pozaborczym ustawodawstwie prawa cywilnego. Rzeczywisty zakres czynności doko
nywanych przez notariuszy w poszczególnych dzielnicach kraju był w związku z tym 
w praktyce istotnie zróżnicowany.

2. PRAWA I OBOWIĄZKI NOTARIUSZY. PROBLEM 
DOPUSZCZALNOŚCI WYKONYWANIA INNYCH ZAJĘĆ

Prawo o notariacie określało w rozdziale III podstawowe prawa i obowiązki notariuszy. 
Wymieniono w nim zarówno prawa i obowiązki zawodowe, jak też korporacyjne notariusza 
- członka samorządu zawodowego. Uzupełnieniem tych przepisów były normy zawarte 
w innych częściach prawa o notariacie, a także zasady ogólne, nakładające obowiązki 
i tworzące prawa notariusza.

W pierwszym okresie po wejściu w życie prawa o notariacie starano się dokonać w mia
rę ścisłego wyliczenia obowiązków i odpowiadających im praw, choć zdawano sobie spra
wę, iż katalog ów może ulec poszerzeniu w miarę rozwoju orzecznictwa, w tym zwłaszcza 
sądów dyscyplinarnych. Do podstawowych obowiązków zawodowych zaliczano m.in. obo
wiązek dokonywania czynności w ramach właściwości terytorialnej, prowadzenie kancelarii 
zgodnie z prawem, obowiązek dokonywania czynności na żądanie stron, przestrzeganie 
zakazu dokonywania czynności sprzecznych z prawem, moralnością lub porządkiem pu
blicznym, obowiązek przestrzegania przepisów formalnych prawa o notariacie, przestrzega
nie przepisów o języku urzędowym oraz o wynagrodzeniu za dokonywane czynności . Do 
podstawowych obowiązków korporacyjnych zaliczano m.in. obowiązek płacenia składek, 
uczestnictwo w walnych zgromadzeniach, obowiązek pracy na rzecz korporacji (zakaz 
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odmowy przyjęcia mandatu członka rady, rewidenta, członka komisji egzaminacyjnej), 
obowiązek zastosowania się do poleceń i zarządzeń organów korporacji oraz organów 
nadzoru sądowego i ministerialnego . W dalszej części przedstawione zostaną wybrane, 
najważniejsze obowiązki i prawa, zwłaszcza wynikające z przepisów ogólnych oraz zawar
tych w rozdziale III, istotne z punktu widzenia praktycznego funkcjonowania notariatu 
(m.in. prowadzenie kancelarii), a także te, których wprowadzenie stanowiło nowość na 
części terenów Drugiej Rzeczypospolitej (zakaz łączenia notariatu i adwokatury).

Zgodnie z art. 13, notariusze obowiązani byli nie tylko spełniać swe obowiązki zgodnie 
z prawem i sumieniem, lecz także strzec powagi i godności swego stanowiska. Ciążył na 
nich obowiązek zachowania w tajemnicy okoliczności, o których dowiedzieli się ze wzglę
du na swe stanowisko (art. 14 § 1). Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczył wypadku 
składania zeznań przed sądem w charakterze świadka oraz innych sytuacji przewidzianych 
prawem (art. 14 § 2).

Ogólny zakres podstawowych obowiązków zawodowych wynikał z art. 1 prawa o nota
riacie, wymieniającego wśród zadań powierzonych notariuszom sporządzanie aktów i do
kumentów, którym strony chciały lub musiały nadać znamię wiary publicznej, a także speł
nianie innych czynności zleconych przepisami prawa. Sankcją za niespełnienie lub nienale
żyte wykonanie obowiązków była możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności dyscypli
narnej, a w sytuacjach, gdy nienależyte działanie spowodowało szkodę - odpowiedzialność 
majątkowa (art. 43). Ogólne określenie obowiązków notariusza odpowiadało treści składa
nej przy obejmowaniu urzędu przysięgi, zgodnie z którą ślubował, że spełniać będzie obo
wiązki zgodnie z prawem i słusznością, a w postępowaniu kierować się zasadami honoru 
i uczciwości (art. 10 § 1).

Obowiązek zachowania tajemnicy rozumiano zarówno jako zakaz wyjawiania treści 
czynności, jak też samego faktu, że została ona lub nie została dokonana . Informacji 
o swych działaniach notariusz mógł udzielić jedynie osobom, które miały prawo otrzymać 
odpisy obejmujących je dokumentów (art. 67) . Obowiązek ów, podobnie jak obecnie, 
rozumiany był jako rodzaj tajemnicy służbowej .

Prawo o notariacie stało na gruncie tzw. czystego notariatu, zakazując notariuszom wyko
nywania innych zajęć, poza wyraźnie dopuszczonymi. Zgodnie z art. 15 § 1 notariuszowi nie 
wolno było zajmować żadnego urzędu państwowego, z wyjątkiem stanowisk profesora, do
centa lub lektora w szkołach akademickich, o ile wszakże zajmowanie takiego stanowiska nie 
przeszkadzało mu w pełnieniu obowiązków służbowych. Szczególną regulację przewidziano 
na wypadek piastowania mandatu poselskiego lub senatorskiego. Notariusz uzyskiwał na czas 
jego trwania urlop od prezesa sądu apelacyjnego, zaś jeden z asesorów notarialnych okręgu 
sądu apelacyjnego upoważnienie do zastępowania go w tym czasie (art. 15 § 2). Zgodnie 
z orzecznictwem Sądu Najwyższego przyjmowano, że mandat poselski nie wygasał w wypad
ku powtórnego mianowania notariusza-posła w dawnej dzielnicy pruskiej88 89 * * 92.

88 Ibidem.
89 M. Allerhand, Prawo o notariacie, s. 37.

Odmienne zasady - wobec jawności ksiąg hipotecznych - dotyczyły czynności wykonywanych 
w postępowaniu hipotecznym, M. Allerhand, op.cit., s. 91.

A. Oleszko, Ustrój polskiego notariatu, s. 184, R. Sztyk, Tajemnica zawodowa notariusza, 
„Regent”, 1998, nr 9, s. 54-69.

2 Na innych terenach problem nie miał znaczenia praktycznego - notariusze z okresu przed unifikacją 
zachowywali swe stanowiska bez powtórnego aktu mianowania, uchwała Izby Cywilnej SN - zasada 
prawna z dnia 4 maja 1935 r., C.Prez. 15/34, PN, 1935, nr 13-14, s. 27-30.
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Stojąc na gruncie zasady wyłączności notariatu, rozporządzenie z 1933 roku zakazywało 
także wykonywania zajęć ubocznych, które przeszkadzałyby w pełnieniu urzędowych obo
wiązków albo nie licowały z powagą lub godnością stanowiska notariusza (art. 16). Wśród 
zajęć tego rodzaju wyliczono przykładowo trudnienie się handlem, przemysłem lub pośred
niczenie w interesach. O zamiarze oddania się zajęciu ubocznemu notariusz musiał zawia
domić prezesa sądu okręgowego, który po zasięgnięciu opinii rady notarialnej rozstrzygał 
ostatecznie, czy dane zajęcie podpadało pod zakaz art. 15 lub 16 (art. 17). Kontrola do
puszczalności dodatkowej działalności notariuszy oddana została zatem całkowicie w ręce 
nadzoru sądowego, rady notarialne spełniały - na ich żądanie - jedynie funkcję opiniodaw
czą .

Art. 15-17 odpowiadały zasadom określonym wobec sędziów w prawie o ustroju sądów 
powszechnych z 1928 roku, co czyniło zbędnym - tak mocno podkreślany w toku prac nad 
prawem o notariacie - przepis wykluczający dopuszczalność łączenia notariatu i adwokatu
ry . Przepisy wprowadzające dla ziem dawnego zaboru pruskiego nakazywały dotychcza
sowym notariuszom-adwokatom, którzy zamierzali pozostać w notariacie, dokonanie opcji 
na jego rzecz (art. 144). Od dnia 1 stycznia 1934 roku, bez zachowania jakiegokolwiek 
okresu przejściowego, wykluczona została tym samym możliwość jednoczesnego wykony
wania obu zawodów, a jeden z najważniejszych postulatów organizacji notariatu z lat 
1918-1933 został w pełni zrealizowany także w praktyce.

Przyjmowano, że z chwilą objęcia urzędu państwowego notariusz tracił swoje stanowi
sko93 * 95. Zgoda ustawodawcy na wykonywanie funkcji dydaktyczno-naukowych rozumiana 
była szeroko, nie ograniczano jej wyłącznie do nauk prawnych ani szkół państwowych, 
przyjmowano również dopuszczalność objęcia stanowiska zastępcy profesora, asystenta, 
a także prowadzenia wykładów zleconych. O tym, czy dane stanowisko nie przeszkadza 
w pełnieniu obowiązków notariusza, winien był rozstrzygnąć w pierwszej kolejności on 
sam, istnienie w konkretnym wypadku przeszkody stwierdzić mógł także z własnej inicja
tywy prezes sądu okręgowego . O objęciu stanowiska w szkole akademickiej notariusz nie 
musiał zawiadamiać prezesa sądu, obowiązek ten dotyczył tylko tzw. zajęć ubocznych, 
określonych w art. 16 .

93 Por. art. 19 prawa o notariacie z 1991 r. - przy analogicznych zasadach kontrola oddana w ręce 
organów samorządu; A. Oleszko, op.cit., s. 192-193.

Art. 124-126 prawa o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. RP 1928, nr 12, poz. 93.

Ocenę dopuszczalności tego rodzaju działań opierano na dotychczasowej praktyce; M. Allerhand,

Zakaz zajmowania się handlem i przemysłem rozumiany był jako zakaz figurowania 
w rejestrze handlowym oraz faktycznego udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem czy to 
osobiście, czy też przez podstawione osoby . Notariusze mogli natomiast nie tylko posia
dać udziały lub akcje w spółkach, lecz także uczestniczyć w walnych zgromadzeniach 
wspólników oraz radach nadzorczych i komisjach rewizyjnych . Ocena zakazu zajmowa
nia się pośrednictwem nastręczała więcej problemów teoretycznych: zdawano sobie sprawę, 
że charakter pracy notariusza, wymagający niekiedy zbliżania do siebie stron o sprzecznych 
interesach, może rodzić w pewnych sytuacjach podejrzenie o pośrednictwo . Sprawa 

96

97

98

99

M. Allerhand, op.cit., s. 38.
Op.cit.
Op.cit., s. 41-42; odmienny pogląd J. Glass, W. Natanson, op.cit., s. 42. 
J. Glass, W. Natanson, op.cit., s. 42.

op.citj s. 42.
J. Glass, W. Natanson, op.cit., s. 42-43.
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budziła emocje także w związku z podejmowanymi przez rady notarialne w całym okresie 
po wejściu w życie rozporządzenia staraniami o zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Bezwzględny zakaz obejmował zajmowanie urzędów państwowych, nie dotyczył nato
miast - obok wprost wymienionego w art. 15 § 2 sprawowania mandatów parlamentarnych 
- stanowisk i funkcji samorządowych, często piastowanych przez polskich notariuszy. Jed
nak w sytuacji, gdy w danej miejscowości był tylko jeden notariusz, jego udział we wła
dzach miejskich tej miejscowości uznawano początkowo za niedopuszczalny

Po wejściu w życie nowej konstytucji Rzeczypospolitej coraz silniejsze były nawoływa
nia o intensyfikację pracy na rzecz społeczeństwa i państwa . Zwracano wręcz uwagę na 
obowiązek kierowania przez notariuszy całym życiem lokalnym, zwłaszcza w mniejszych 
miejscowościach. Silny nacisk na konieczność odgrywania znaczącej roli w życiu narodu 
i państwa kładło Zjednoczenie Notariuszów Rzeczypospolitej, wzywając do podejmowania 
kolejnych obowiązków społecznych, zwłaszcza pracy samorządowej, traktowanej jako 
druga dziedzina pracy dla notariusza . Kolejnym krokiem było przystępowanie poszcze
gólnych oddziałów terenowych Zjednoczenia, a następnie całej organizacji do Obozu Zjed
noczenia Narodowego . Zachęcały do tego także rady notarialne . W Małopolsce 
Wschodniej, jak podkreślano z dumą, niemal wszyscy notariusze byli aktywnymi działa
czami „Sokoła” oraz „Związku Strzeleckiego” . Przed wyborami samorządowymi w 1938 
roku nie dostrzegano już w zasadzie problemów w uczestniczeniu notariuszy we władzach 
miejskich nawet w tych miejscowościach, gdzie wyznaczona była tylko jedna siedziba u . 
Rady notarialne w większości wypadków pozytywnie opiniowały chęć podjęcia przez nota
riuszy dodatkowych zajęć .

Prawo o notariacie wprost zezwalało na piastowania mandatów poselskich i senator
skich. W pierwszych po jego wejściu w życie wyborach parlamentarnych, odbytych w 1935 
roku już według przepisów ordynacji wyborczych uchwalonych zgodnie z przepisami Kon
stytucji kwietniowej, do parlamentu weszli także notariusze . W Sejmie znaleźli się

101 Komunikat Rady Notarialnej w Warszawie z dnia 6 listopada 1934 r., AP II, sygn. R. Not. 453 
(d. 20^ (nowe oznaczenie R. Not. 121); ZRady Notarialnej w Warszawie, PN, 1934, nr 22, s. 17.

Por. m.in. A. Rżewski, O pracy społecznej. Uwagi i refleksje, PN, 1936, nr 10, s. 6-7; 
przemówienie W. Jeszke, prezesa poznańskiej Rady Notarialnej podczas walnego zgromadzenia izby 
w dniu 17 maja 1936 r., Izba Notarialna - Poznań, PN, 1936, nr 11-12, s. 23; S. Dobrowolski, Jeszcze 
o pracv społecznej notariusza, PN, 1936, nr 19, s. 13,

S. Dobrowolski, op.cit.
Wytyczne organizacji pracy społecznej notariuszy, uchwalone przez Zarząd Zjednoczenia, Ze 

Zjednoczenia Notariuszów, PN, 1936, nr 19, s. 14; A. Rżewski, Zadania społeczne notariusza w Polsce, 
Not.-Hip., 1936, nr 6-7, s. 61-64.

Ze Zjednoczenia Notariuszów w okręgu łódzkim, PN, 1937, nr 7, s. 23; Posiedzenie Zarządu 
Zjednoczenia Notariuszów RP, PN, 1937, nr 8, s. 20; A. Rżewski, Ideologia państwa a notariat, Not.-Hip., 
1936^nr 7-8, s. 82-83.

Por. przemówienie prezesa Rady w Poznaniu na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu izby 
w dniu 14 marca 1937 r., Nadzwyczajne walne Zgromadzenie poznańskiej Izby Notarialnej, PN, 1937, 
nr 7, s. 152.

107 Notariat w społeczeństwie Małopolski Wschodniej, PN, 1937, nr 17-18, s. 49.
108 Uprawnienia notariusza jako członka Rady Miejskiej, PN, 1938, nr 22, s. 6.
109 M.in. w okresie 1934—1935 Rada w Poznaniu na 20 wniosków tylko 1 oceniła negatywnie, 

sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Poznaniu za czas od 1 lutego 1934 r. do 30 kwietnia 
1935 r. [w:] Izba Notarialna - Poznań, PN, 1935, nr 11-12, s. 23-24.

110 15 notariuszy powołanych zostało na komisarzy wyborczych, zaś 2 powierzono stanowiska 
przewodniczących kolegiów wyborczych, red., Notariusze jako komisarze wyborczy, PN, 1935, nr 15-16, 
s. 3.



334

C. Gauza, notariusz w Nowem (I. Poznańska), wybrany z okręgu w Chojnicach11^, 
A. Kroebl, notariusz w Tomaszowie Lubelskim (I. Lubelska), wybrany w Zamościu ", 
L. Zakrocki, notariusz w Białej (I. Krakowska), wybrany w 1935 roku w Bielsku '. W tym 
samym roku w Sejmie Śląskim zasiedli W. Dąbrowski, notariusz w Katowicach i prezes 
tutejszej Rady Notarialnej oraz J. Kotas, notariusz w Cieszynie . W wyborach 
w 1938 roku mandaty poselskie uzyskali A. Rostek, notariusz w Katowicach i wiceprezes 
tamtejszej Rady Notarialnej111 * 113 114 115 116 117 * 119 120 121, F. Górski, notariusz w Rawje Ruskiej, członek Rady we 
Lwowie oraz M. Kwapisiewicz, notariusz w Kozienicach

111 Wcześniej wiceburmistrz Nowego, uczestnik powstania wielkopolskiego, członek Rady 
Komunalnej Kasy Oszczędności, zamordowany w Katyniu, Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, s. 281; 
por. także PN, 1935, nr 18, s. 2.

W 1918 r. pierwszy polski starosta Wieliczki, od 1924 r. wicewojewoda kielecki, a następnie 
w Białymstoku, członek rad miejskich i powiatowych w Tomaszowie i Lublinie, poseł BBWR, 
wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Prawniczej i Komisji Administracyjno-Samorządowej, Kto był 
kim..., s. 331; PN, 1935, nr 18, s. 2.

113 Uczestnik Legionów, działacz Związku Legionistów, w sejmie wiceprzewodniczący Komisji 
Regulaminowej, Kto był kim..., s. 483, PN, 1935, nr 18, s. 2.

114 PN, 1935, nr 18, s. 2.
115 Członek POW, uczestnik powstań śląskich, radny w Katowicach i prezes tamtejszego Oddziału 

OZN, Kto był...,s. 415.
116 Legionista m.in. w I Brygadzie Legionów, działacz Związku Legionistów i przewodniczący 

Obwodu OZN, członek rady powiatowej i wiceburmistrz Rawy Ruskiej, op.cit., s. 286.
117 Członek POW, działacz licznych organizacji i stowarzyszeń społecznych, w Sejmie sekretarz 

Komisji Prawniczej i członek Komisji Skarbowej, op.cit., s. 340-341.
Uczestnik powstania wielkopolskiego, dziekan Izby Adwokackiej (1921-1926), poprzednio 

(III kadencja) był posłem z ramienia BBWR, w czasie II wojny światowej walczył w Samodzielnej 
Brygadzie Strzelców Karpackich, op.cit., s. 518.

119 PN, 1936, nr 11-12, s. 47.
120 W 1935 r. znalazło się wśród nich zaledwie 3 prawników: m.in. S. Wróblewski, profesor UJ, 

członek Komisji Kodyfikacyjnej i prezes PAU, PN, 1935, nr 18, s. 2.
121 W 1914 r. organizator oddziału legionistów we Frysztacie, jeden z założycieli i aktywnych 

działaczy Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918-1920), działacz polski w Czechosłowacji, 
dwukrotnie zasiadał w Zgromadzeniu Narodowym w Pradze, po wojnie był notariuszem w Bielsku, zmarł 
w 1968 r. w Cieszynie, Kto był kim..., s. 559.

W Senacie notariuszy reprezentowali: W. Jeszke, notariusz z Poznania, prezes poznań
skiej Rady Notarialnej , a od 1936 roku T. Żenczykowski, notariusz w Przasnyszu 
Wśród senatorów powołanych^rzez prezydenta RP na mocy prerogatyw nie znalazł się 
w 1935 roku żaden notariusz12 . Dopiero po przyłączeniu do Polski Zaolzia do senatu 
wszedł z nominacji prezydenckiej L. Wolf, wcześniej adwokat we Frysztacie

3. KANCELARIE NOTARIALNE

Ciążący na notariuszu podstawowy obowiązek sporządzania aktów i dokumentów, któ
rym strony chciały lub musiały nadać znamię wiary publicznej, oraz innych zleconych przez 
prawo czynności (art. 1), wiązał się z obowiązkiem uruchomienia i prowadzenia kancelarii 
notarialnej. Zasadą miało być bowiem wykonywanie czynności służbowych w kancelarii, 
zaś poza nią wyjątkowo, tylko w wypadkach, gdy prawo na to zezwalało.
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Notariusz powinien - pod rygorem unieważnienia nominacji - zgłosić się w ciągu 
14 dni od otrzymania zawiadomienia o mianowaniu do prezesa właściwego sądu okręgowe
go, by objąć stanowisko ' . Oznaczało to również obowiązek uruchomienia w tym czasie 
kancelarii, która mogła działać skutecznie dopiero od chwili formalnego objęcia stano
wiska .

Zgodnie z art. 3 prawa o notariacie notariusz pełnił swe czynności w okręgu sądu okrę
gowego, w którym wyznaczono mu siedzibę, bez względu na miejsce zamieszkania osób 
i położenie miejscowości, których dotyczyła dana czynność. Siedziby wyznaczał minister 
sprawiedliwości z reguły w miejscowościach, w których znajdował się sąd okręgowy lub 
grodzki . Reguły określone w przepisie nie pozbawiały ważności czynności dokonanych 
w miejscowości innej niż ta, w której wyznaczono siedzibę, byle notariusze nie wykraczali 
poza teren właściwości odpowiedniego dla nich sądu okręgowego. Czynności takie - choć 
ważne - były jednak niedozwolone . Inne przepisy prawa o notariacie, w tym zwłaszcza 
art. 19 zobowiązywał do dokonywania czynności przede wszystkim we własnych kancela
riach, a tylko w miarę potrzeby i w wypadkach niecierpiących zwłoki poza nimi i poza 
godzinami urzędowymi.

Dokonanie czynności i sporządzenie aktu poza okręgiem właściwego sądu okręgowego 
pozbawiało go ważności, w razie gdy chodziło o czynność, dla której forma notarialna 
zastrzeżona była pod rygorem nieważności . W innych wypadkach akt miał charakter 
dokumentu prywatnego, choć zdaniem M. Allerhanda należało wówczas przyjąć, że data 
umieszczona na takim dokumencie^ mimo stwierdzenia jej przez nieuprawnionego notariu
sza, miała znaczenie daty pewnej

Notariusz mógł mieć tylko jedną kancelarię, mieszczącą się wyłącznie w miejscowości 
wyznaczonej jako siedziba urzędowa^(art. 18 § 1). Siedzibą było miejsce stałego urzędowa
nia, oznaczone w akcie mianowania . Rozporządzenie z 1933 roku wprowadziło także 
instytucję tzw. roków notarialnych, znaną poprzednio także ustawie austriackiej 
z 1871 roku, polegających na prawie dokonywania czynności w miejscowości innej niż ta, 
w której wyznaczono mu siedzibę (art. 18 § 2). Odbywanie ich możliwe było tylko na za
rządzenie prezesa właściwego sądu okręgowego, wydane z jego własnej inicjatywy lub na 
wniosek notariusza, po zasięgnięciu opinii rady notarialnej, a w zarządzeniu określone były 
ściśle dni, w których notariusz uprawniony był do działania poza swą siedzibą. Rady nota
rialne starały się uregulować bliżej zasady starania się o delegację, zakazując ich podejmo
wania i składania jakichkolwiek próśb i wniosków przed uzyskaniem zgody właściwej 
rady . Miejscowość, której dotyczyło zarządzenie prezesa sądu okręgowego, musiała się 
znajdować w obrębie działania tego sądu okręgowego, w którym wyznaczono notariuszowi 
siedzibę (art. 3). Z możliwości delegowania do innych miejscowości korzystano częściej * * * * * * * * 

Por. rozdział X pkt 3.
123 Por. A. Oleszko, Ustrój..., s. 156-157.
124 M. Allerhand, op.cit., s. 18-19.
125 Okólnik Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie IC2721/2/34, AP II, sygn. R. Not. 113 (d. 20);

M. Moczulski, O właściwości terytorialnej notariusza.(Art. 3 w związku z art. 18 i 19 prawa o not.), PN, 
1934^nr 19, s. 10.

6 Por. m.in. K. Wolny, Zagadnienie nieważności czynności notarialnej, PN, 1934, nr 5, s. 2.
127 Ibidem.
128 J. Glass, W. Natanson, op.cit., s. 32.
129 rUchwała Rady Notarialnej w Lublinie z 1937 r., Z Rad Notarialnych. Z dziedziny etyki zawodowej, 

PN, 1937, nr 24, s. 21.
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w rejonach kraju pozbawionych większej liczby notariuszy130 * 132 133 134 * * *. Na terenach dawnego zaboru 
rosyjskiego praktykowano - wbrew zakazom prezesów sądów apelacyjnych oraz rad nota
rialnych - wysyłanie do czynności na prowincji zastępców, podczas gdy notariusz nadal 
wykonywał czynności w swej siedzibie urzędowej

130 Por. m.in. dane z izby poznańskiej, gdzie nie było także odpowiedniej liczby zastępców: do maja 
1935 r. na 21 wniosków o zgodę na pełnienie czynności w innej miejscowości odmówiono tylko 
w 2 wypadkach, sprawozdanie Rady Notarialnej w Poznaniu..., op.cit., s. 24.

Okólniki z 1934 r.: nr 6 Rady Notarialnej w Lublinie, nr 8 Rady Notarialnej w Wilnie, AP II, 
sygn. R. Not. 453 (d.20).

132 M. Allerhand, op.cit., s. 44.
133 Okólnik Rady Notarialnej w Krakowie nr VII/34,1.2237, 2320/34, AP II, sygn. R. Not. 113 (d. 20).
134 Wyjątkowo - osobne księgi prowadził zastępca ustanowiony na zasadzie art. 21 jako p.o. 

notariusza, Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1937 r. nr 1847/1PA/37, Dziennik 
Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości, 1937, nr 8.

35 Pismo Ministra Sprawiedliwości do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 grudnia 
1933 r. Pismo Ministra Sprawiedliwości do Rady Notarialnej w Warszawie z dnia 9 stycznia 1936 r., cyt. 
za PN^ 1937, nr 17-18, s. 46-^7.

Protokół posiedzenia XVI Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, AP II, 
sygn. R. Not. 704 (d. 33) (nowe oznaczenie 105); uzasadnienie Równoczesność urzędowania notariusza 
i zast^tcy, PN, 1938, nr 6, s. 12.

Reskrypt Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 lutego 1934 r., Prez. 3050/34, AP II, 
sygn. R. Not. 113 (d. 20); ustalenie godzin zgodne było całkowicie z opinią Rady Notarialnej w Krakowie, 
Z Rady Notarialnej w Krakowie, PN, 1934, nr3, s. 9; podobna zgodność w Warszawie, por. Z Rady 
Notarialnej w Warszawie, ibidem, nr 5, s. 19-20; w izbach wileńskiej i poznańskiej kancelarie czynne były 
od 8.30 do 15.30, Okólnik nr 6 Rady Notarialnej w Poznaniu, PN, 1934, nr 15-16, s. 36-37.

Art. 18 § 2 osłabiał nieco działanie zasady, zezwalającej na prowadzenie tylko jednej 
kancelarii. Doktryna interpretowała go bowiem początkowo w ten sposób, że notariuszowi 
wolno było w wyznaczonej miejscowości utrzymywać biuro i zatrudniać personel, który 
także pod nieobecność notariusza uprawniony był do dokonywania czynności przygoto
wawczych, w tym projektów aktów notarialnych ’ . Rady notarialne wyrażały inną opinię, 
stojąc na stanowisku, że utrzymywanie dodatkowego biura, zwłaszcza w miejscowościach, 
gdzie było dwóch lub więcej notariuszy, nosiło znamiona nieuczciwej konkurencji i groziło 
postępowaniem dyscyplinarnym . Takie samo stanowisko zajmowało Ministerstwo Spra
wiedliwości, stwierdzając wyraźnie w okólniku z 1937 roku, że pełnienie czynności w innej 
miejscowości nie było równoznaczne z posiadaniem drugiej kancelarii, tym bardziej że 
prawo nie dopuszczało prowadzenia ksiąg notarialnych w dwóch egzemplarzach13 . Już 
poprzednio ministerstwo zwracało uwagę na wyjątkowość art. 18, którego celem było wy
łącznie umożliwienie skorzystania z pomocy notariusza w miejscowościach^gdzie nie wy
znaczono siedzib, i to jedynie przejściowo, np. w czasie targów, odpustów . Zakazywano 
w takich sytuacjach także ustanawiania zastępstwa, uznając, że mogłoby to doprowadzić do 
jednoczesnego urzędowania dwóch osób13 .

Zgodnie z podstawowymi założeniami działania notariatu, wyrażonymi w rozporządze
niu z 1933 roku, przyjęta została zasada ciągłości pracy kancelarii notarialnych. Co więcej, 
art. 19 § 1 zobowiązywał notariusza do tego, by był czynny w kancelarii w dni powszednie 
przez przynajmniej 7 godzin dziennie. Godziny, w których kancelarie miały być czynne dla 
stron, wyznaczał, po wysłuchaniu opinii rady notarialnej, samodzielnie prezes sądu apela
cyjnego. Dla notariuszy krakowskiej Izby Notarialnej ustalone zostały już na początku 1934 
roku godziny urzędowania od 8 do 15, łącznie z sobotami, dla Izby warszawskiej od 
godz. 9 do 16 3 . W razie niemożności sprawowania obowiązków przez notariusza ustano-
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138wionę musiało być zastępstwo . Informacja o godzinach urzędowych powinna być 
umieszczona w widocznym miejscu, przy wejściu do kancelarii* 139 * * * * 144 145. Wobec zdarzających się 
wypadków naruszania ustalonych terminów urzędowania rady notarialne systematycznie 
przypominały o niedopuszczalności działania kancelarii w innych godzinach*

Por. rozdział XI pkt 3.
139 rPor. m.in. reskrypt Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, op.cit.

M.in. w Warszawie ustalił się sprzeczny z ustalonym czasem pracy kancelarii zwyczaj działania do 
godz.18, co wytknięte zostało przez Radę Notarialną jako niedopuszczalne, Komunikat nr 30 Rady 
Notarialnej w Warszawie, PN, 1936, nr 15-16, s. 22.

A. Blok, Godziny urzędowe notariusza. Przyczynki do wykładni art. 19 prawa o notariacie, PN, 
1934, nr 6, s. 8; Dr.B., Stanowisko Rady Notarialnej wobec godzin urzędowania, Not.-Hip., 1934, nr 16, 
s. 130.

Okólnik Rady Notarialnej w Krakowie, op.cit.', reskrypt Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, 
op.cit.; Komunikat nr 3 Rady Notarialnej w Warszawie z dnia 22 marca 1934 r., AP II, sygn. R. Not. 453 
(d. 20^ (nowe oznaczenie 120); Okólnik Rady Notarialnej w Warszawie, PN, 1934, nr 7, s. 17-18.

Okólnik nr 5 Rady Notarialnej w Poznaniu z dnia 2 września 1934 r., PN, 1934, nr 18, s. 19.
144 Okólnik Rady Notarialnej we Lwowie z dnia 11 czerwca 1934 r., 1.2197/34, AP II, 

sygn. R. Not. 453 (d. 20) (nowe oznaczenie 120); okólnik Rady Notarialnej we Lwowie z dnia 
8 października 1934 r., 1.4398/34, ibidem'. We Lwowie. Właściwość terytorialna notariusza, PN, 1934, 
nr 20, s. 13.

145 Dz. U. RP nr 99, poz. 764.

Z przepisów prawa o notariacie wyciągano ogólny wniosek o obowiązku dokonywania 
czynności w zasadzie tylko w kancelarii. Art. 19 § 2 zezwalał bowiem jedynie w miarę po
trzeby na wykonywanie obowiązków poza nią, choć w godzinach urzędowych. Z kolei 
w sytuacjach nie cierpiących zwłoki notariusz uprawniony był do działania także w innych 
niż urzędowe godzinach, w tym także w niedziele i święta (art. 19 § 3). Naruszenie przepi
sów o godzinach urzędowych nie miało wpływu na ważność dokonanej czynności lub spo
rządzonego aktu, o ile nie został naruszony także przepis o zasięgu działania, w pełni re
spektowano bowiem także zasadę działania dla dobra stron1 . Rady notarialne oraz organy 
nadzoru sądowego wzywały notariuszy do ścisłego respektowania przepisów o czasie pracy 
kancelarii, ostrzegając, że ich naruszanie interpretowane będzie^ako nielojalna konkurencja 
i podlegać będzie ukaraniu w postępowaniu dyscyplinarnym . Wobec powstających na 
tym tle konfliktów, rady wyznaczały niekiedy także ściślejsze reguły dokonywania czynno
ści poza miejscem siedziby urzędowej, m.in. w izbie poznańskiej było to możliwe tylko 
wtedy, gdy w miejscowości, w której miała być dokonana czynność, nie miał siedziby ża
den notariusz bądź gdy wszyscy odmówili jej dokonania lub byli nieosiągalni, albo też gdy 
wyrazili na to zgodę notariusze z danej miejscowości lub rada notarialna . Rada lwowska 
nałożyła na notariuszy izby obowiązek przyjmowania klientów tylko z okręgu tego sądu 
grodzkiego, w którym mieściła się ich siedziba, a także informowania izby o każdym klien
cie z innego okręgu14 .

Zasady prawidłowego prowadzenia kancelarii notarialnych stały się wkrótce po wejściu 
w życie prawa o notariacie przedmiotem dużego zainteresowania, wobec nowych reguł 
postępowania przy czynnościach notarialnych i odmiennych zasad dokumentacji prowadzo
nej działalności. W kancelariach przechowywane były oryginały aktów i protokołów oraz 
odpisy dokonanych protestów (art. 111 § 1). Zgodnie z art. 116 notariusze obowiązani byli 
do prowadzenia repertoriów, ksiąg protestów, skorowidzów alfabetycznych, ksiąg depozy
tów oraz przychodów i rozchodów. Zasady ich prowadzenia według jednolitych wzorów 
określone zostały w rozporządzeniu ministerialnym z grudnia 1933 roku . Po ustaniu
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urzędowania akta notariusza miały być oddane do archiwum notarialnego, mieszczącego się
przy archiwum hipotecznym i wspólnie z nim zarządzanego, za i papiery warto
ściowe do depozytu sądowego (art. 112 w zw. z art. 113 §1) . Na terenie Małopolski
i okręgu działania Sądu Okręgowego w Cieszynie - do czasu ujednolicenia prawa hipotecz
nego - archiwa notarialne prowadzone były przy sądach okręgowych (art. 143). Do likwi
dowania zasobów dokumentów kancelarii rady notarialne delegować mogły jednego z nota- 147 y ° o j o

riuszy lub asesorów swego okręgu . Z praktycznym egzekwowaniem tych przepisów były 
jednak problemy, zwłaszcza że art. 115 wprowadzał możliwość vania akt po
przednika przez następcę, o ile wyraził na to zgodę prezes sądu okręgowego1'*0.

146 Por. m.in. R. Sztyk, Z kart historii notariatu. Archiwum notarialne, „Rejent”, 1996, nr 6, s. 187- 
192; M. Balicki, O archiwach notarialno-hipotecznych, Not.-Hip., 1934, nr 20, s. 170.

Zgodnie z okólnikiem Ministra Sprawiedliwości 1.IPA3470/34/1/34 przekazaniu do archiwum nie 
podlegała jedynie prywatna korespondencja notariusza, o ile nie była związana z jego urzędowaniem; por. 
także M. Balicki, O archiwach notarialno-hipotecznych, Not.-Hip., 1934, nr 20, s. 17; nr 21, s. 190.

M.in. J.Z., Sukcesja po dawnym notariacie, Not.-Hip., 1934, nr 17, s. 141; A. Dąbrowski, Akta po 
dawnym notariuszu, ibidem, nr 19, s. 164.

149 Już samo stanowisko notariusza wymaga, by lokal kancelarii był odpowiednio umieszczony, i tak 
na zewnątrz, jak i wewnątrz odpowiadał powadze urzędu. Kancelaria powinna się składać przynajmniej 
z dwóch pokoi - jeden dla personelu i stron, drugi dla szefa i stron. Na ścianie pokoju w kancelariach 
katolickich umieszczone są Obrazy Święte, a we wszystkich kancelariach są umieszczone: Godło 
Państwowe, portret Prezydenta i portret Marszałka Polski (...), A.K. Limanowski, O praktycznym 
sposobie prowadzenia kancelarii notarialnych, PN, 1934, nr 15-16, s. 26-28; por. także m.in. 
kwestionariusz rewizyjny Rady Notarialnej w Warszawie z 1934 r. i z 1936 r., PN, 1934, nr 8, s. 18; PN,

Uzasadnienie wyroku NTA z dnia 12 czerwca 1933 r., 1. rej. 5044/30, GSW, 1934, nr 16, s. 250-

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 1931 r. w przedmiocie oznak urzędów 
i organów pomocniczych w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości, Dz. U. RP nr 74, poz. 601; zmiana: 
rozporządzenie z dnia 21 lipca 1939 r., Dz. U. RP nr 75, poz. 505.

152 M.in. w Warszawie i Lublinie, Osobliwy podatek od szyldu notarialnego, PN, 1934, nr 17, s. 24; 
W sprawie podatku od szyldu notarialnego, ibidem, nr 18, s. 24.

153 Por. m.in. Komunikat nr 14 Rady Notarialnej w Warszawie, zakazujący umieszczania więcej niż 
jednego szyldu na zewnątrz domu mieszczącego kancelarię, oraz popierający go Komunikat nr 5 Rady 
Notarialnej w Wilnie, AP II, sygn. R. Not. 453 (d. 20); Z Rady Notarialnej w Warszawie. Zewnętrzne 
oznakowanie kancelarii notarialnej, PN, 1935, nr 2, s. 47.

Starano się ustalić pewne minimalne wymagania także co wyglądu i wyposażenia biur, 
których ocena dokonywana była podczas rewizji . Obowiązek urządzenia i utrzymania 
kancelarii oraz zapewnienia im odpowiednich środków materialnych, a także personelu 
spoczywał na notariuszach . Zasady oznaczania m.in. kancelarii notarialnych określone 
zostały w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 1931 roku . Na tle tablic urzędo
wych dochodziło niekiedy do nieporozumień z lokalnymi władzami, usiłującymi obciążyć 
notariuszy podatkami od szyldów, choć szyldy urzędów i instytucji publicznych były od 
niego zwolnione . Jak wynika z treści okólników rad notarialnych, sprawa była nie tylko 
rezultatem niewiedzy władz komunalnych: niekiedy tablice znacznie przekraczały dopusz
czalne rozmiary i liczbę, co traktowano jako nieuczciwą konkurencję146 * * 149 * * 152 153. Z obowiązku
umieszczania na budynkach tablic o określonej w rozporządzeniu treści i wielkości zwol
nieni byli notariusze prowadzący kancelarie przy wydziałach hipotecznych, na terenie obo
wiązywania prawa o hipotekach z 1818 roku. Wciąż bowiem - wobec utrzymania dawnego 
podziału notariuszy na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego - część notariuszy pozbawio
na była swobody przy wyborze lokalu na kancelarię. Notariusze, których siedziby wyzna

1936, nr 23, s. 12.

251.
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czono przy odpowiednich wydziałach hipotecznych sądów grodzkich lub okręgowych, 
w nich właśnie urzędowali (art. 132 prawa o notariacie). Mimo to, administracja budynków 
zajmowanych przez sądy nie miała obowiązku nieodpłatnego oddawania notariuszom po
mieszczeń na potrzeby kancelarii, uznawano bowiem, że podstawą prawną była w takich 
wypadkach cywilnoprawna umowa najmu lokalu

Notariusz, prowadząc kancelarię, zatrudniał personel pomocniczy i biurowy na podsta
wie umów o pracę . Zgodnie z jedną podstawowych idei prawa o notariacie, w kancela
riach zatrudnieni mieli być aplikanci - podstawę aplikacji notarialnej stanowiło zdobywanie 
praktyki zawodowej pod kierunkiem notariusza - patrona. Zakładano także, iż notariusze 
zatrudniać będą jako wykwalifikowanych pracowników asesorów, którzy w razie potrzeby 
będą sprawować zastępstwo i dzięki pracy w kancelarii, oczekując na nominację, nie stracą 
kontaktu z zawodem. Rosnące bezrobocie i trudna sytuacja młodych prawników skłaniała 
do wysuwania wniosków o wymianę dotychczasowego personelu biurowego i zastępowania 
go wyłącznie asesorami lub aplikantami notarialnymi. Propozycje te doprowadziły m.in. do 
konfliktu między Zrzeszeniem Aplikantów i Asesorów Notarialnych a broniącym interesów 
personelu kancelaryjnego Związkiem Pracowników Notariatu i Hipoteki . Ministerstwo 
Sprawiedliwości zaleciło w 1936 roku radom notarialnym, by te wezwały notariuszy 
w swych okr^ach działania do powierzania funkcji kierowników kancelarii tylko asesorom 
notarialnym 3 . Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w 1935 roku przez Związek Pra
cowników Notariatu i Hipoteki, wśród personelu kancelaryjnego, często o wieloletnim stażu 
zawodowym, znajdowały się osoby o zróżnicowanym wykształceniu: obok prawników 
także nauczyciele, księgowi, byli zawodowi wojskowi oraz policjanci, kolejarze, a nawet 
artyści malarze154 * 156 157 158. Pracownicy kancelarii podlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu w myśl 
przepisów ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o ubezpieczeniu społecznym oraz rozporzą
dzenia Prezydenta RP z dnia 24 listopada 1927 roku o ubezpieczeniu pracowników umy
słowych159. Zarobki były bardzo zróżnicowane, zależne od dochodów poszczególnych 
kancelarii, i wynosiły od 40 złotych miesięcznie do ponad 1 tysiąca złotych w największych 
kancelariach warszawskich; niemal połowa (48%) zarabiała 100-200 złotych160. W niektó
rych kancelariach stosowano zamiast stałej pensji procentowe wynagrodzenie, zależne od 

154 Uzasadnienie wyroku NTA z dnia 25 marca 1937 r., 1. rej. 6457/34, Zbiór Wyroków NTA 1937, 
nr 1330 A.

Związek Pracowników Notariatu i Hipoteki podejmował bez powodzenia starania o zawarcie 
układu zbiorowego pracy, W. Dąbrowski, O poprawą bytu, Not.-Hip., 1938, nr 9-10, s. 101-103.

156 Por. m.in. T. Wojciechowski, O powagą stanu notarialnego, Not.-Hip., 1934, nr 21, s. 183-184; 
S. Karczewski, Sekretarz czy aplikant notarialny, Not.-Hip., 1936, nr 6-7, s. 73—74; K. Werkowski, Kilka 
słów na temat fachowości. Odpowiedź na wystąpienia w prasie niektórych asesorów notarialnych, ibidem, 
nr 17-18, s. 167-168; Memoriał do Pana Ministra Sprawiedliwości, ibidem nr 20-21, s. 199-202; 
F. Renner, Odpowiedź „niefachowego" zastąpcy „fachowemu" prawnikowi, Not.-Hip., 1937, nr 17-19, 
s. 233-235; T. Wojciechowski, O typie przyszłego pracownika notariatu, Not.-Hip., 1938, nr 3-4, s. 33- 
34; idem Społeczeństwo a notariat i Jego pracownicy, ibidem, nr 11-12, s. 133-136.

157 Pismo Ministra Sprawiedliwości do PP Prezesów Sądów Apelacyjnych z dnia 15 maja 1936 r., 
BP4780/36, PN, 1936, nr 11-2, s. 35.

158 W ankiecie wzięło jednak udział zaledwie 20% pracowników notariatu, W. Dąbrowski, Jak żyjemy, 
Not.-Hip., 1935, nr 12-13, s. 140-142; W.D., W sprawie ankiety, ibidem, nr 14, s. 157.

159 Dz. U. RP 1933, nr 51; Dz. U.RP 1927, nr 106, poz. 911; ustawa regulowała zasady ubezpieczenia 
na wypadek choroby i macierzyństwa oraz niezdolności do zarobkowania lub śmierci, wywołanej 
wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową; rozporządzenie obejmowało ubezpieczenie na wypadek 
brakupracy, niezdolności do wykonywania zawodu i na wypadek starości i śmierci.

1 W. Dąbrowski, op.cit., s. 140.
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obrotów w danym mięsku161 162 163. Wprowadzenia zakazu takiej praktyki domagali się w 1935 
roku notariusze łódzcy . Średnia zarobków personelu była nieco niższa od przeciętnego 
wynagrodzenia polskich pracowników umysłowych

161 Op.cit., s. 142; Sekretarz Notarialny, Wymowne fakty, Not.-Hip., 1936, nr 10, s. 110; Związek 
Pracowników Notariatu i Hipoteki wysunął propozycję przeznaczania na wynagrodzenie pracowników co 
najmniej 50-60% dochodu kancelarii brutto, W. Dąbrowski, Ku lepszemu jutru. Warunki pracy i płacy, 
Not.-Hip., 1938, nr 11-12, s. 144.

162 Wniosek z dnia 6 maja 1935 r. do Rady Notarialnej w Warszawie, AP II, sygn. R. Not. 453 (d. 20) 
(nowe oznaczenie 120).

163 16,6% do 120 złotych, 20% do 180 złotych, 22,8% do 260 złotych, Mały Rocznik Statystyczny 
1935', W. Dąbrowski, Ratujmy się, Not.-Hip., 1935, nr 21, s. 230.

164 W razie pozostawienia pracowników należało zawrzeć z nimi nowe umowy o pracę, wyrok Sądu 
Pracy w Warszawie z dnia 22 marca 1934 r., 1.C1248/34, Przejęcie personelu kancelarii notarialnej. 
Wyrok Sądu Pracy w Warszawie, PN, 1934, nr 7, s. 22; Przejęcie personelu kancelarii notarialnej. 
Uzasadnienie wyroku Sądu Pracy w Warszawie, ibidem, nr 10, s. 24.

W. Dąbrowski, W sprawie pośrednictwa pracy, Not.-Hip., 1935, nr 24, s. 265.
166 Por. m.in. okólnik Rady Notarialnej w Warszawie nr 46 z 1937 r., PN, 1937, nr 24, s. 22; 

W sprawie Komunikatu Rady nr 46, Not.-Hip., 1937, nr 20-24, s. 258-259.
167 Okólnik Rady Notarialnej w Lublinie z 1938 r., cyt. za Z dziedziny spraw pracowników 

notarialnych, PN, 1938, nr 6, s. 13-14.
168 Wyrok Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Warszawie, Tezy z orzeczeń notarialnych sądów 

dyscyplinarnych, PN, 1938, nr 19, s. 15.
M.in. we Lwowie w wykazie pracowników należało podać dane obejmujące imię i nazwisko, wiek, 

religię, wykształcenie, rodzaj zajęcia przed zatrudnieniem w kancelarii oraz czas pracy w niej, okólnik 
Rady Notarialnej we Lwowie z dnia 8 października 1934 r., cyt. za PN, 1934, nr 20, s. 14.

70 Okólnik Rady Notarialnej w Wilnie z 1937 r., Z Rady Notarialnej w Wilnie, PN, 1937, nr 13-14, 
s. 23.

Dokonana w czasie reorganizacji, związanej z wprowadzaniem w życie prawa o notaria
cie, wymiana znacznej liczby notariuszy spowodowała także zmianę sytuacji zatrudnianych 
przez niech pracowników. Nowi notariusze, przejmując kancelarie, nie byli zobowiązani do 
dalszego zatrudniania dotychczasowych pracowników, nie istniał także po ich stronie obo
wiązek wypłaty zaległych świadczeń (np. za niewykorzystany urlop) oraz odszkodowania 
za utratę pracy164 * 166 167 168. Działająca przy Związku Pracowników Notariatu i Hipoteki Komisja 
Pośrednictwa Pracy usiłowała szukać dla zwolnionych nowych posad

W rozporządzeniu z 1933 roku zabrakło proponowanego uprzednio przepisu, zobowią
zującego notariuszy do czuwania nad prawidłowością postępowania i moralną oraz etyczną 
poprawnością pracowników. Zakazywano jednak pracownikom - analogicznie do notariu
szy - zajmowania się pośrednictwem w interesach oraz dokonywania jakichkolwiek czyn
ności nieprzewidzianych przez prawo o notariacie . W wypadku osób uprawnionych do 
zastępstwa wymagano uzyskania zgody na wszelkie zajęcia uboczne - zarówno ze strony 
notariusza - pracodawcy, jak i właściwej rady notarialnej . Brak nadzoru nad personelem 
traktowany był także - gdy doprowadziło to do powstania szkody materialnej u strony - 
jako przewinienie służbowe, skutkujące odpowiedzialnością dyscyplinarną . Rady nota
rialne podjęły próbę zewidencjonowania pracowników notarialnych, domagając się szcze
gółowych informacji o wszystkich zatrudnionych osobach . Uznawały się także za kom
petentne do żądania, by usunąć pracownika, którego działalność i obecność w kancelarii 
godziły w powagę urzędu, uchylały się jednak od roli mediatora w sporach między notariu
szami - pracodawcami a ich personelem
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Lokale, w których prowadzone były kancelarie notarialne, podlegały podatkowi od lo
kali, określonemu przepisami ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 roku . W tym wypadku Mini
sterstwo Skarbu nie dostrzegało w działalności notariuszy cech charakterystycznych dla 
urzędu lub instytucji państwowej i nie przyznawało w związku z tym zwolnienia od po
datku NTA, rozpoznając w 1936 roku podobną sprawę, także nie dostrzegł podstaw do 
zwolnienia od podatku, odmiennie jednak określił notariuszy, same zaś kancelarie zdefi
niował jako miejsce spełniania czynności zawodowych

Przedstawiony osobno nadzór nad czynnościami notariuszy oraz w praktyce kancela
riami notarialnymi przepisy powierzały radom notarialnym oraz prezesom sądów (art. 37- 
39). Rewizje kancelarii, dokonywane przez rady bądź ich delegatów, odbywały się zgodnie 
z ustalanymi przez nie zasadami, których ujednolicenie przyniosło zarządzenie ministra 
sprawiedliwości z 1936 roku

Mimo nadrzędnej zasady jednoosobowości, przejawiającej się w obowiązku samodziel
nego prowadzenia kancelarii notarialnej, wkrótce po wejściu w życie prawa o notariacie 
pojawiła się tendencja do zawiązywania spółek notarialnych przez część lub wszystkich 
urzędujących w danej miejscowości notariuszy . Zjawisko występowało zwłaszcza na 
terenie apelacji lwowskiej, a wszyscy lwowscy notariusze wyrazili poparcie dla spółek 
Rozwiązanie było jednak krytykowane, jako odbierające notariatowi część jego publiczne
go charakteru poprzez traktowanie go wyłącznie w kategoriach przynoszonych dochodów, 
groziło także, zdaniem przeciwników, zepchnięciem notariuszy do roli zwykłych urzędni
ków, obniżeniem ogólnego poziomu intelektualnego notariuszy, pozbawiając ich motywacji 
do intensywnej pracy . Przeciwnikiem nowych form działania był m.in. Związek Pracow
ników Notariatu i Hipoteki . Rady notarialne zajmowały wobec nowych form działania 
stanowisko nieufne . Argumenty obrońców spółek notarialnych koncentrowały się głów
nie wokół potrzeby zwalczania nieuczciwej konkurencji, niszczącej notariat moralnie 
i materialnie . Spółki ułatwiały stronom, zdaniem ich zwolenników, uzyskanie właściwej 
i szybkiej pomocy prawnej, nie uniemożliwiając jednocześnie dostępu do wybranego nota-

171 Dz. U. RP, nr 94, poz. 550.
172 Okólnik Ministra Skarbu, LDV48378/3/33, Dz.Urz. Min. Skarbu 1934, nr 3, poz. 18.
173 Notariuszy uznano za posiadających charakter urzędnika państwowego ad personom, wyrok NTA 

z dnia 15 września 1936 r., 1.rej. 1426/34, PN, 1936, nr 20, s. 24.
Ministerialny schemat rewizji kancelarii adresowany był wprawdzie do prezesów sądów 

okręgowych w województwach centralnych i wschodnich, traktowano go jednak jako ogólnopolską 
wskazówkę co do prawidłowych zasad prowadzenia kancelarii, Schemat rewizji kancelarii notarialnych, 
PN, 1936, nr 15-16, s. 20.

175 Pierwsza spółka notarialna powstała we Lwowie jeszcze pod rządami austriackiej ustawy z 1871 r., 
P. Zubowicz, „Spółki" czy samodzielny notariusz?, PN, 1935, nr 13-14, s. 13-14; por. także A. Oleszko, 
Ustró^polskiego notariatu, s. 161-162; B. Trzos, Odpowiedź notariatu lwowskiego, PN, 1935, nr 23, s. 5.

B. Trzos, op.cit., s. 8.
177 Ibidem; H. Wardęski, Głos przeciwko kolektywizacji, PN, 1935, nr 17, s. 14; J. Glass, O spółkach 

notarialnych, PB, 1935, nr 2, s. 11-12; W. Nowiński, O spółkach notarialnych, ibidem, s. 36-37.
178 Uchwała Zjazdu Delegatów Związku, odbytego w maju 1937 r., uznawała kartelizowanie 

kancelaryj za zjawisko niepożądane z punktu widzenia interesów pracowniczych, jak i ze względu na 
dobro instytucji notariatu, W.D., Ze Zjazdu Delegatów, Not.-Hip., 1937, nr 11-14, s. 143.

179 Rada w Warszawie, uznając spółki za formę obrony przed nieuczciwą konkurencją, wyraziła jednak 
swe wątpliwości, Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Warszawie za czas od 1 lutego 1934 r. 
do 30 kwietnia 1935 r., Warszawa 1935.

180 n TB. Trzos, op.cit.
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181riusza, gdyby strona wyraziła taką wolę . Istnienie spółek nie zapobiegło negatywnym 
zjawiskom, m.in. podczas debaty budżetowej w sejmie w 1936 roku jeden z posłów skarżył 
się na kartel we Lwowie, dyktujący zawyżone opłaty i zmuszający do korzystania z usług 
notariuszy z innych miejscowości 8 . Działanie w tej formie - mimo wątpliwości - nie było 
wyraźnie sprzeczne z żadnym z obowiązujących przepisów, co pośrednio potwierdził także 
Sąd Najwyższy, zwracając tylko uwagę na indywidualną - nawet w razie istnienia spółki 
prawa handlowego - odpowiedzialność każdego notariusza . Działalność spółek na tere
nie Wschodniej Małopolski popierał prezes Sądu Apelacyjnego we Lwowie .

4. WYNAGRODZENIE NOTARIUSZY. PROBLEM DOCHODOWO
ŚCI NOTARIATU

Notariusze pobierali za dokonywane przez siebie czynności wynagrodzenie, obowiązani 
byli również do pobierania odpowiednich opłat państwowych i komunalnych (art. 79 § 1). 
Prawo o notariacie przewidywało uiszczanie opłat lub składanie odpowiedniego zabezpie
czenia wynagrodzenia z góry, zezwalając notariuszom na odmowę dokonania czynności 
w ich braku (art. 79 § 2). Zapłaty należnego wynagrodzenia notariusz mógł dochodzić 
w zwyczajnym postępowaniu sądowym ’ . Odmienne zasady dotyczyły jedynie czynności 
w ramach komisariatu sądowego, wykonywanych na terenie dawnego zaboru austriackiego, 
wynagrodzenie z tego tytułu podlegało egzekucji na zasadach określonych dla kosztów 
sądowych . Zakres opłat, których notariusze mogli się domagać przy czynnościach zleco
nych przez sądy, nie podlegał, zgodnie z opinią ministra sprawiedliwości, wykładni rozsze
rzającej1 . Dochody uzyskiwane przez notariuszy stanowiły w całym okresie międzywo
jennym przedmiot zainteresowania i zazdrości innych grup prawniczych. Dochodziło na 
tym tle do konfliktów, a sami notariusze starali się wykazać bezpodstawność twierdzeń 
o ich znacznych zarobkach .

Mimo skarg na dewaluację wysokości taks notarialnych, następne lata przyniosły dalsze 
obniżenie dochodów na prowincji, wobec redukcji stawek wynagrodzenia za czynności 
notarialne. Choć jednolitość ustrojowa - przynajmniej formalnie - nastąpiła od 1 stycznia

181 Op.cit., s. 7; idem. Urojony „kartel" na tle rzeczywistości lwowskiej, PN, 1936, nr 9, s. 13-14; 
skarżono się jednak na skrupulatność w zamykaniu kancelarii dokładnie o wyznaczonej porze i niemożność 
korzystania z usług notariuszy poza godzinami urzędowymi, Kartel notariuszy, „Gazeta Polska” z dnia 
22 marca 1936.

Sprawy notarialne w obradach nad budżetem Ministerstwa Sprawiedliwości, PN, 1936, nr 3-4, 
s. 50.

183 Wyrok Sądu Najwyższego z 1936 r., CII904/35, cyt. za red., Zasada odpowiedzialności 
indywidualnej - odpowiedzialność za urzędowego zastępcę, PN, 1936, nr 8, s. 176.

Oświadczenie Pana Prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie [w:] Współczesny notariat polski, PN, 
1937, nr 3-4, s. 5-6.

185 M. Allerhand, op.cit., s. 120-121.
186 Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie, 1.8584/36, PN, 1936, nr 13-14, s. 36.
187 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lutego 1937 r. nr IIA 853/37, PN, 1937, nr 9-10, 

s. 23.
188 M.in. J.K. Malicki, Problemy notariatu, Not.-Hip., 1934, nr 11, s. 81-82; Z.K.N., Ku uwadze 

P. Ministra Sprawiedliwości, ibidem, nr 27-28, s. 259-260.
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1934 roku, to dopiero w 1935 roku wydane zostało pierwsze ogólnopolskie rozporządzenie 
o wynagrodzeniu notariuszy , uznawane za kolejny ważny krok na drodze pełnej unifika
cji189 190. Do tej pory obowiązywały wcześniejsze, zróżnicowane przepisy191 192. Rozporządzenie 
z 1935 roku weszło w życie od 1 stycznia 1936. Podwyższając stawki procentowe za spo
rządzenie aktów o większej wartości, rozporządzenie jednocześnie w znaczny sposób 
zmniejszyło opłaty za czynności drobniejsze, co dotknęło notariuszy w małych miejscowo
ściach J . Zgodnie ze znaną z poprzednich przepisów o wynagrodzeniu zasadą notariuszo
wi i zatrudnionym w kancelarii pracownikom nie wolno było pobierać żadnych opłat poza 
wynagrodzeniem przewidzianym w rozporządzeniu (§ 5 rozporządzenia). Od zasady bez
względnej reglamentacji opłat wprowadzony został wyjątek - dla czynności nieprzewidzia
nych w rozporządzeniu - w postaci prawa do umownego określania wysokości wynagro
dzenia (§ 26 rozporządzenia)193 194 195 196. Wzorując się na zasadach znanych z praktyki ziem za
chodnich, rozporządzenie ustalało w takich wypadkach na wypadek braku umowy - mi
nimalne i maksymalne stawki wynagrodzenia (§ 26 rozporządzenia) . Pewną elastyczność 
w określaniu wysokości wynagrodzenia dopuszczał § 27 rozporządzenia, uprawniający 
w wypadkach wymagających szczególnego nakładu pracy i czasu do podwyższenia wyna
grodzenia, jednak do wysokości nieprzekraczającej dwukrotnej kwoty wynikającej ze sta
wek. Uściśleniem zasad stosowania rozporządzenia zajęła się Konferencja Prezesów i Wi
ceprezesów Rad Notarialnych w 1935 roku, ustalając mi|dzyizbową jego wykładnię, która 
jednak nie usunęła wszystkich praktycznych wątpliwości .

189 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1935 r. o wynagrodzeniu 
notariuszów, Dz. U. RP, nr 84, poz. 517.

190 Red., Nowa karta bytowa notariatu, PN, 1935, nr 22, s. 2-3.
191 Nieuchronnym opracowaniem jednolitej, nowej taksy notarialnej interesowano się od chwili wejścia 

w życie prawa o notariacie, por. m.in. Kilka ustaleń i założeń w sprawie taksy notarialnej, PN, 1934, nr 8, 
s. 2-6.

192 Np. przy aktach o wartości poniżej 2 tysięcy złotych z 30 złotych na 20 złotych, przy aktach do 500 
złotych nawet o 50%: z 2 złotych do 1 złotego; obniżce uległy także opłaty za poświadczenia podpisów, 
Zestawienie porównawcze stawek nowego rozporządzenia i dotychczasowych taks, PN, 1935, nr 22, s. 12; 
T.Woiciechowski, Nowa taksa notarialna, Not.-Hip., 1936, nr 1, s. 1-5.

3 W.N., Zasady przewodnie rozporządzenia o wynagrodzeniu notariuszów, PN, 1935, nr 22, s. 13.
194 W wysokości od 10 do 200 złotych.
195 Przepisy o wynagrodzeniu notariuszów w jednolitej wykładni między izbowej, PN, 1936, nr 7, 

s. 13-15; PN, 1937, nr 8, s. 17-19; W. Prądzyński, Uwagi do przepisów o wynagrodzeniu notariuszów, 
PN, 1936, nr 8, s. 3-6; B. Kołaczyński, W sprawie nowej taksy notarialnej, Not.-Hip., 1936, nr 2, s. 20; 
K. Werkowski, Kilka uwag w związku z nową taksą notarialną, ibidem, nr 3, s. 31.

196 Sprawozdanie stenograficzne z 40 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej w dniu 16 lutego 1937 r.; 
Sprawozdanie stenograficzne z 47 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej w dniu 25 lutego 1937 r.

197 T. Wojciechowski, Notariat na pochyłej równi..., Not.-Hip., 1937, nr 17-19, s. 206-210; 
B. Głowacki, W7 sprawie projektowanej obniżki taksy notarialnej, ibidem, s. 211-212; Sprawa obniżenia 
taksy notarialnej, PN, 1938, nr 9, s. 2-3.

Nowe stawki, zaniżone w opinii notariuszy, uznawane były przez społeczeństwo za zbyt 
wysokie. Podczas debaty budżetowej w sejmie w lutym 1937 roku przegłosowana została 
rezolucja żądająca dalszego obniżenia opłat, m.in. za sporządzanie aktów sprzedaży grun
tów rolniczych niewielkiej wartości, uwierzytelnianie podpisów oraz wydawanie odpisów 
aktów notarialnych . Mimo dobrze zorganizowanej akcji rad notarialnych, w tym wspól
nego memoriału do ministra sprawiedliwości, sprawa redukcji wynagrodzenia notariuszy 
była przesądzona197. Gdy w 1938 roku obniżone zostały przejściowo (do 31 grudnia 1940 
roku) opłaty stemplowe i sądowe, związane z przeniesieniem własności nieruchomości, 
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ministerstwo opracowało projekt rozporządzenia o zmniejszeniu odpowiednich stawek 
notarialnych19 . Rozporządzenie zmniejszyło opłaty alienacyjne nawet do 50%. co w pew
nym stopniu wpłynęło na ożywienie obrotu ziemią i zwiększenie liczby sporządzanych 
aktów198 199 * * * * 204 *.

198 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1938 r. o opłatach stemplowych i sądowych, związanych 
z przeniesieniem własności nieruchomości, Dz. U. RP, nr 32, poz. 276; rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 1938 r. o wynagrodzeniu notariuszów i pisarzy hipotecznych za niektóre 
czynności w związku z przeniesieniem własności nieruchomości i przebudową ustroju rolnego, Dz. U. RP, 
nr, 41, poz. 343.

M.in. W obronie przymusu notarialnego (w związku z atakami w Małopolsce Wschodniej), PN, 
1938, nr 15-16, s. 6-8, O wyplenienie „dzikiego" obrotu (w związku z ustawą z 28.IV. 1938 r.), ibidem, 
s. 9; S. Karczewski, W sprawie obniżenia opłat notarialnych, Not.-Hip., 1938, nr 13-22, s. 191-193.

K. Kraushar, Postulat zmiany taksy notarialnej od aktów redagowanych przez adwokatów, 
„Palestra”, 1935, nr 1, s. 62-64; idem. Jeszcze w sprawie taksy notarialnej od projektów aktów, 
redagowanych przez adwokatów, ibidem, nr 2, s,148.

A. Glasner, Redagowanie aktów a taryfa notarialna, „Głos Adwokatów”, 1935, nr 11, s. 325; 
w 1936 r. zaproponowano nawet stosowną nowelizację prawa o adwokaturze, zgodnie z którą adwokaci 
mieli być upoważnieni do redagowania dokumentów i aktów prawnych przeznaczonych do nadawania im 
znamienia aktów publicznych, Art. 16 ust. i prawa o ustroju adwokatury, PN, 1936, nr 23, s. 3.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów, „Głos Sądownictwa”, 
1939 nr 2.

2 3 C. Znamierowski, Postulaty, „Gazeta Polska”, 1939, nr 173.
204 M.in. Okólnik nr 10 Rady Notarialnej w Poznaniu z dnia 2 czerwca 1935 r., 1.916/35, 

Sprawozdanie Rady Notarialnej w Poznaniu..., op.cit., s. 24; Statystyka notarialna. Komunikat zbiorowy 
Rad Notarialnych, PN, 1935, nr 8, s. 12; wykazy statystyczne obejmować miały dane kwartalne, od 1936 r. 
tylko roczne, Statystyka zawodowa notariatu, PN, 1936, nr 9, s. 17; Konferencje Prezesów i Wiceprezesów 
Rad Notarialnych. Protokoły obrad, AP II, sygn. R. Not. 704 (d. 33) (nowe oznaczenie R. Not. 105).

Rzetelność podawania danych budziła w niektórych wypadkach wątpliwości, a zdarzające się 
niekiedy ukrywanie dochodów traktowane było jako przewinienie dyscyplinarne, Tezy z orzeczeń 
notarialnych Sądów Dyscyplinarnych. Izba Notarialna - Warszawa, PN, 1938, nr 19, s. 15.

Obawa spadku dochodów powodowała negatywne zjawiska: m.in. nasilenie się praktyk 
nieuczciwej konkurencji, przeciwko którym występowały rady notarialne, strzegące zasad 
etyki wykonywania zawodu notariusza. Wobec trudnej sytuacji finansowej państwa zarobki 
uzyskiwane przez notariuszy stanowiły przedmiot dużego zainteresowania. W kręgach 
adwokackich dyskutowano koncepcję wprowadzenia podziału wynagrodzenia między ad
wokatów i notariuszy w wypadku aktów obejmujących czynności, dla których prawo wpro
wadzało wymóg formy notarialnej ad solemnitatem . Podkreślano, iż propozycja ma 
uzasadnienie w istniejącej na terenie Małopolski tradycji korzystania przez strony - przed 
udaniem się do notariusza - z pomocy adwokata . Pojawiały się także jeszcze dalej idące 
propozycje wprowadzenia obowiązku przelewania ich odpowiedniej części na specjalny 
fundusz, umożliwiający np. zwiększenie uposażeń sędziów . Analogiczną propozycję - 
utworzenia z nadwyżek dochodów notariuszy funduszu na rzecz podwyżki pensji pracowni
ków naukowych, zgłoszono w 1939 roku . Żaden z wymienionych pomysłów nie został 
zrealizowany.

Wkrótce po wejściu w życie rozporządzenia o notariacie rady podjęły starania dla uzy
skania danych statystycznych o rzeczywistych dochodach członków poszczególnych izb 
notarialnych, a Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych ustaliła wspólne, 
ujednolicone zasady zbierania danych . Ukazywały one dysproporcję między poszczegól
nymi okręgami . Dane te nie były z reguły publikowane w całości, zwykle ujawniano 
z nich informacje o dochodach najniższych i starano się nie eksponować dochodów znacz
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nie przekraczających średnią krajową w notariacie. Mimo dominujących w całym okresie 
1934-1939 roku narzekań środowiska na pauperyzację, przeciętny notariusz uzyskiwał 
wysokie dochody miesięczne i roczne. Zgoła inaczej przedstawiała się sytuacja na prowin
cji, zwłaszcza we wschodniej części kraju.

W pierwszym roku obowiązywania nowego prawa dochód miesięczny poniżej 1 tysiąca 
złotych miesięcznie uzyskało 20% notariuszy^zby warszawskiej, 32% w izbie krakowskiej, 
35% w lubelskiej oraz aż 50% w lwowskiej . W niektórych kancelariach nie przekroczył 
on 500 złotych 7. Największa grupa notariuszy uzyskiwała miesięczny dochód w prze
dziale 1-2 tysiące złotych: ok. 25% w izbie warszawskiej, ok. 30% w lwowskiej, ok. 38% 
w krakowskiej i 49% w lubelskiej' . Najwyższy dochód - powyżej 3 tysięcy złotych mie
sięcznie - miały kancelarie w dużych miastach: z 14,5% kancelarii z takim dochodem 
w izbie warszawskiej wszystkie znajdowały się w Warszawie (27) i Łodzi (7)' . W izbie 
krakowskiej dochód powyżej podanej kwoty deklarowało ok. 4,5% notariuszy (5 kancelarii 
w Krakowie)2 . W izbie lubelskiej dochód taki uzyskało zaledwie ok. 2% notariuszy 
(2 kancelarie w Lublinie)' , ok. 3% w izbie lwowskiej (z 5 takich kancelarii 4 mieściły się 
w samym Lwowie). W izbie wileńskiej przeciętny dochód miesięczny notariusza wynosił 
około 300 złotych l2.

206 Tabela statystyki zawodowej notariatu Rzeczypospolitej Polskiej za rok 1935, AP II, R. Not. 667 
(d. 13) (nowe oznaczenie R. Not. 110); Położenie notariatu w świetle kilku założeń i cyfr, PN, 1935, nr 3- 
4, s. 53.

207 W 2 kancelariach izby warszawskiej, w 5 - lubelskiej i krakowskiej oraz w 7 - lwowskiej, ibidem. 
Ibidem', Sprawozdanie Rady Notarialnej w Lublinie za okres od dnia 30 maja 1934 r. do dnia 

1 maja 1935 r„ PN, 1935, nr 11-12, s. 34.
Położenie notariatu..., op.cit.

210 Dochodowość notariatu, AP II, sygn. R. Not. 60.
211 J °Sprawozdanie Rady Notarialnej w Lublinie..., op.cit.

2 Tzw. czysty dochód, po odliczeniu wszelkich kosztów, Drobne czynności podstawowe na ziemiach 
wschodnich, PN, 1935, nr 18, s. 2.

213 Tabela statystyki...
214 Ibidem.
215 Tabela statystyki zawodowej notariatu Rzeczypospolitej Polskiej za rok 1937, AP II, R. Not. 667 

(d. 13) (nowe oznaczenie R. Not. 110).

Według danych statystycznych, opracowanych przez Sekretariat Międzyizbowy w 1935 
roku, wszystkie kancelarie w kraju uzyskały łącznie dochód 29 465 tysięcy złotych, zaś 
przeciętnie w kancelarii 38 tysięcy . Czysty dochód całego notariatu wyniósł 15 695 
tysięcy złotych, a przeciętnie w kancelarii 20 tysięcy złotych. Dochód powyżej tej średniej 
uzyskano w izbie katowickiej (29 tysięcy na kancelarię), warszawskiej (25 tysięcy złotych 
na kancelarię) oraz poznańskiej (23 tysiące złotych na kancelarię). Dochód poniżej krajo
wej średniej uzyskano w izbach: krakowskiej i lubelskiej (19 tysięcy złotych na kancelarię) 
oraz lwowskiej (16 tysięcy złotych na kancelarię). Znacznie odbiegała od przeciętnej do
chodowość w izbie wileńskiej - 11 tysięcy złotych na kancelarię206 207 * * 210 211 * 213 214 215.

W 1937 roku roczny dochód brutto polskiego notariatu wyniósł 34 230 tysięcy złotych, 
przeciętnie 44 tysiące złotych na kancelarię . Łączny dochód netto wyniósł 18 740 tysięcy 
złotych, przeciętnie 24 tysiące na kancelarię. Tak jak w całym okresie przeciętny dochód 
kancelarii powyżej średniej krajowej odnotowano w izbach: katowickiej (34 tysiące zło
tych), warszawskiej (29 tysięcy złotych), lubelskiej (28 tysięcy złotych). W izbie poznań
skiej wyniósł on 24 tysiące złotych na kancelarię, zaś poniżej średniej krajowej w lwow
skiej i krakowskiej (21 tysięcy złotych) oraz wileńskiej (15 tysięcy złotych). W tym czasie 
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przeciętny roczny dochód poniżej 24 tysięcy łącznie osiągnęło ok. 65% kancelarii, zaś 35% 
odnotowało wyższe zyski. Dochód powyżej 36 tysięcy złotych rocznie osiągnęło 10% kan
celarii w kraju, w tym najwięcej w izbach: warszawskiej (37 kancelarii), poznańskiej 
(22 kancelarie) oraz lwowskiej (11 kancelarii). Dane ogólnopolskie nie dostarczają pełnej 
informacji o zyskach, poszczególne izby - wbrew ustaleniom - dostarczały informacji 
według kryteriów odmiennych od zaleconych, np. izby lubelska i katowicka tylko w dwóch 
grupach: do i powyżej 24 tysięcy złotych

W 1939 roku tylko jeden notariusz w skali kraju uzyskał miesięczny dochód powyżej 
10 tysięcy złotych, przeciętne dochody w poszczególnych izbach wynosiły: Poznań - 1,75 
tysiąca złotych, Lwów - 1,7 tysiąca złotych, Kraków - 1,8 tysiąca złotych, Wilno - 1,3 
tysiąca złotych, Katowice i Lublin - ponad 2 tysiące złotych . Około 4% notariuszy osią
gało miesięczny dochód poniżej 500 złotych, ok. 14% poniżej 1 tysiąca złotych, a najwięk
sza grupa - ok. 60% poniżej 2 tysięcy złotych .

Dla porównania, zarobki w wymiarze sprawiedliwości w latach 1934—1939 nie ulegały 
zmianie i wynosiły bez dodatków, w zależności od rangi sędziego, w pierwszych latach 
zatrudnienia na stanowisku od 425 (sędzia sądu grodzkiego) do 1100 złotych (sędzia Sądu 
Najwyższego) .

W całym okresie widoczna była duża dysproporcja między dochodami uzyskiwanymi 
przez notariuszy w dużych miastach, głównie w regionach gospodarczo lepiej rozwiniętych, 
a dochodami notariuszy na prowincji, w tym zwłaszcza we wschodniej części kraju. Od
czuwalny w porównaniu z poprzednimi latami spadek czynności na prowincji spowodowa
ny był ciężką sytuacją gospodarczą w rolnictwie, które w normalnych warunkach dostar
czało w mniejszych miejscowościach dużej liczby czynności*"2 . Próby oddłużenia rolnic
twa wraz z wprowadzonym moratorium hipotecznym dodatkowo obniżyły wpływy notariu
szy . Ubożenie społeczeństwa spowodowało wzrost liczby osób korzystających ztzw. 
prawa ubogich . Art. 34 pkt 6 przewidywał przyznanie stronie, która stwierdziła swą 
niezamożność, prawa do dokonania czynności bez stosownych opłat lub z ich obniżeniem. 
Notariusza obowiązanego dokonać w takim wypadku czynności wskazywała rada notarial
na. Na tle stosowania prawa ubogich dochodziło do bezpodstawnego zaniżania opłat 
w ramach nieuczciwej konkurencji między notariuszami, w związku z tym rady notarialne 
przypominały, że tylko one uprawnione są do przyznawania zwolnień od kosztów, nie mo
gli tego czynić sami notariusze22 . * 21

Ibidem.
217 Komunikat Rady Notarialnej w Warszawie, „Gazeta Polska”, 1939, nr 177; por. także Tabele 

statystyki zawodowej... za lata 1935-1939, op.cit.
21 Ibidem.
219 Mały Rocznik Statystyki RP za lata 1934-1939; por. także rozdział V pkt 3.
220 Rok 1934, GSW, 1935, nr 7; W.D., Co piszą, Not.-Hip., 1935, nr 5, s. 59; S. Breyer, Z dziejów 

notariatu w okresie międzywojennym, „Zeszyty Problemowo-Analityczne”, 1972, nr 23, s. 74.
Por. m.in. Projekt prawa o oddłużeniu rolnictwa, PN, 1934, nr 17, s. 15-16; B. Diaków, Ulgi 

oddłużeniowe dla rolników ciężarem dla wolnych zawodów, ibidem, nr 18, s. 13-14; red., Oddłużenie 
rolnictwa. Próba zestawienia przepisów, ibidem, nr 22, s. 22-23.

Por. m.in. dane ze sprawozdań rad notarialnych za okres 1934-37, PN, 1935, nr 11-12, s. 17-40; 
PN, 1937, nr 17-18, s. 45.

Nie zawsze stosowano się do tych nakazów, co traktowano jako nieuczciwe zaniżania stawek, por. 
m.in. okólnik Rady Notarialnej w Lublinie z 1936 r., Z Rad Notarialnych. Tryb stosowania art. 34 p. 6 
prawa o notariacie, PN, 1936, nr 6, s. 15; Sprawozdanie z III Walnego Zgromadzenia Notariuszów
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Winą za nienajlepszą sytuację w notariacie obarczano także Ministerstwo Sprawie
dliwości, które zamiast zmniejszać - zwiększało liczbę notariuszy* 224. Dalszy spadek 
liczby czynności w niektórych rejonach kraju, a tym samym dochodów, spowodowały 
ograniczenia wprowadzone w zakresie obrotu nieruchomościami w pasie granicznym, 
a także - w mniejszym zakresie - nieruchomościami powstałymi z parcelacji225. Posze
rzony pas graniczny, w którym wprowadzone zostały wkrótce ograniczenia, obejmo
wał łącznie ok. 1/4 terytorium państwa, co dotknęło ok. 150 kancelarii2*'6. Interwencje 
w tej sprawie, podejmowane m.in. na forum parlamentarnym, nie dały rezultatu wobec 
nadrzędnych potrzeb obronności kraju227.

Krakowskiej Izby Notarialnej w dniu 24 maja 1936 r., AP II, sygn. R. Nol. 7; por. także M. Moczulski, 
Prawo ubogich w notariacie. Uwagi do art. 34 p.6 prawa o notariacie, PN, 1934, nr 17, s. 9.

224 Rady występowały niekiedy z wnioskami do Ministra o likwidowanie zwolnionych stanowisk, por. 
m.in. sprawozdanie Rady Notarialnej w Wilnie za okres od 27 maja 1934 r. do 25 maja 1935 r. [w:] Izba 
Notarialna - Wilno, PN, 1935, nr 11-12, s. 36; Sprawozdanie Rady Notarialnej w Lublinie..., s. 33.

225 Ustawa z dnia 9 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o granicach Państwa, Dz. U. RP, 
nr 55, poz. 397; ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o ograniczeniu obrotu nieruchomościami powstałymi 
z parcelacji, Dz. U. RP, nr 36, poz. 272; XIV Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych 
podjęła w maju 1937 r. uchwalę w sprawie wystąpienia zbiorowego rad w sprawie pasa granicznego, 
sprawę dyskutowano także podczas XVI Konferencji w październiku 1937 r., XIV Konferencja Prezesów 
i Wiceprezesów R.N., PN, 1937, nr 8, s. 3; XVI Konferencja Prezesów i Wiceprezesów R.N., PN, 1937, 
nr 21^s. 4; protokoły obrad Konferencji, AP II, sygn. R. Nol. 106.

Tragedia pasa granicznego. Stan prawny - rzeczywistość...rzeczywista - szukanie wyjścia 
z rozpaczliwej sytuacji, PN, 1937, nr 22, s. 3-10; Notariusze na terenach pogranicznych popadają 
w skrajną nędzę, „Czas”, 1937, nr 311; S. Karczewski, Pas graniczny, Not.-Hip., 1937, nr 15-16, s. 199- 
200; S. Ląkowski, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o granicach państwa w praktyce 
notarialnej i hipotecznej, Not.-Hip., 1937, nr 20-24, s. 248-251.

227 W lutym 1938 r. na posiedzeniu Komisji Budżetowej Senatu premier Slawoj-Składkowski 
w odpowiedzi na wystąpienie senatora Jeszke, prezesa Rady w Poznaniu, odpowiedział, że przygotowanie 
Państwa do obrony musi pozostać na pierwszym miejscu. Obrót nieruchomościami w ptasie granicznym, 
PN, 1938, nr 5, s. 4.





Rozdział XIII

SAMORZĄD NOTARIALNY. ORGANIZACJE 
I STOWARZYSZENIA (1934-1939)

1. IZBY NOTARIALNE

Prawo o notariacie wprowadziło w całym kraju instytucję samorządu notarialnego. 
Przepisy określające jego organizację i zakres działania umieszczone zostały w rozdziale IV 
rozporządzenia z 1933 roku pt. Izby notarialne. Wyposażenie notariuszy w pewien zakres 
autonomii zawodowej było jednym z naczelnych postulatów przyszłego ustroju notariatu, 
zgłaszanych w całym okresie 1918-1933. Choć postulat ten nie został zrealizowany całko
wicie zgodnie z oczekiwaniami środowiska, przepisy o samorządzie notarialnym dały 
w skali ogólnopolskiej początek nowym formom działania, w tym - mimo braku podstaw 
prawnych - ogólnopolskiej współpracy notariuszy, która umożliwiła wypracowanie wspól
nych zasad, ułatwiających i przyspieszających rzeczywiste ujednolicenie polskiego nota
riatu*.

W pierwszych opiniach po ogłoszeniu prawa o notariacie dominował ton zadowolenia 
z faktu jego - od dawna oczekiwanego - wprowadzania w życie, bez większych emocji 
relacjonowano także treść zasad organizacji samorządu korporacyjnego . Jedyne w zasa
dzie głosy krytyki dochodziły z terenu Małopolski: zdaniem tamtejszych notariuszy, upraw
nienia i zakres kompetencji organów samorządu zostały uszczuplone w porównaniu z do
tychczasowymi zasadami ustawy austriackiej z 1871 roku'. Pozytywną stronę nowej regula
cji zauważano we wprowadzeniu do sądownictwa dyscyplinarnego czynnika notarialnego 
i stworzeniu jednolitego systemu kar, a także w nowych zasadach działania komisji egzami
nacyjnych . Krytykowano odebranie radom notarialnym nawet tego niewielkiego zakresu 
wpływu na politykę nominacyjną, jaki miały izby małopolskie, opiniując i klasyfikując 
kandydatów do mianowania* 5. Nieśmiałą krytykę i rozczarowanie nowymi rozwiązaniami 

1 O wpływie rozwiązań z 1933 r. na obecny kształt samorządu notarialnego m.in. R. Sztyk, Zasady 
modelowe i ustrojowe notariatu [w:] I Kongres Notariuszy RP, s. 292.

Por. m.in. analizę dokonaną przez J. Glassa, którego wcześniejsze koncepcje zostały w wielu 
wypadkach odrzucone w projekcie ministerialnym, J. Glass, Rzut oka na polską ustawę notarialną, PN, 
1933, nr 10, s. 25-26; J.K. Malicki, Samorząd notarialny, Not.-Hip., 1933, nr 29, s. 2; idem. Rada 
Notarialna, Not.-Hip., 1934, nr 3, s. 18.

S. Stein, Ogólna charakterystyka nowej ustawy notarialnej, PN, 1933, nr 12, s. 4.
Op.cit., s. 5, por. także rozdział VI pkt 1.
Ibidem.
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wyrażano także przez akcentowanie poddania notariuszy ścisłemu i wszechstronnemu nad
zorowi i to tak Pana Ministra Sprawiedliwości i PP. Prezesów Sądów Apelacyjnych 
i Okręgowych . Zadowolenie z nowej zdobyczy - autonomii zawodowej - wyrażano na 
terenach pozbawionych dotychczas tego rodzaju instytucji .

Zgodnie z prawem o notariacie, w siedzibie każdego sądu apelacyjnego w kraju istnieć 
miała izba notarialna, obejmująca terytorialnie okręg całego sądu apelacyjnego (art. 25 § 1). 
Przynależność do izb, jako form zrzeszenia zawodowego, była obowiązkowa: ich członka
mi z mocy prawa byli wszyscy notariusze, których siedziby wyznaczono na terenie działa
nia danego sądu apelacyjnego . Siedziby izb znajdowały się w miastach, w których miały 
swe siedziby sądy apelacyjne. Izby notarialne posiadały osobowość prawną (art. 25 § 2). 
Organami izb o charakterze uchwalającym i stanowiącym były walne zgromadzenia nota
riuszy, zaś rady notarialne miały charakter organów zarządzających i wykonawczych 
(art. 26). Prawo o notariacie nie przewidywało istnienia organów samorządu notarialnego 
na szczeblu centralnym, ograniczając jego organizację do izb notarialnych. Nie uwzględ
niono zatem istotnego elementu, proponowanego w większości projektów ustaw notarial
nych, opracowanych przez środowisko w poprzednich latach . O dużej, rzeczywistej po
trzebie istnienia nadrzędnego, ogólnopolskiego organu świadczyła dobitnie praktyka na
stępnych lat i stworzenie instytucji pozaustawowej w postaci regularnie obradującej Konfe
rencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych oraz Sekretariatu Międzyizbowego, jako 
rodzaju jej organu wykonawaczego . Ich działalność miała duże znaczenie unifikacyjne, 
pozwoliła na stopniowe tworzenie ogólnopolskich zasad w miejsce partykularyzmu, którym 
groziło samodzielne, regionalne podejmowanie określonych decyzji i ustaleń przez po
szczególne rady notarialne.

W chwili pełnego wejścia w życie przepisów prawa o notariacie, 1 stycznia 1934 roku, 
rozpoczęło działalność 7 izb notarialnych, w okręgach sądów apelacyjnych w: Warszawie, 
Lublinie, Wilnie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Lwowie. Dla notariuszy z ziem daw
nych zaborów rosyjskiego i pruskiego istnienie samorządu było istotną nowością. Liczeb
ność poszczególnych izb była zróżnicowana, podobnie jak różny był zasięg terytorialny ich 
działania . Sąd Apelacyjny w Warszawie, którego teren obejmowała swym zasięgiem izba 
warszawska, obejmował okręgi sądów okręgowych w Białymstoku, Łomży, Łodzi, Piotr
kowie, Płocku, Siedlcach, Sosnowcu i Warszawie. Sąd Apelacyjny w Lublinie tworzyły 
w styczniu 1934 roku sądy okręgowe w Kielcach, Lublinie, Łucku, Radomiu, Równem 
i Zamościu. W okręgu Sądu Apelacyjnego w Wilnie znajdowały się sądy okręgowe 
w Grodnie, Nowogródku, Pińsku i Wilnie.

Niezmieniony pozostał w dniu wejścia w życie prawa o notariacie zasięg działania po
przednio istniejącego kolegium notarialnego w Krakowie, odpowiadający powstałej w jego

6 T. Kostórkiewicz, Konstytucja notariatu polskiego, PN, 1934, nr 13, s. 4.
M.in. L. Sumorok, Rzut oka na prawo o notariacie, „Wileński Przegląd Prawniczy”, 1934, nr 2.
J. Glass, W. Natanson, Prawo o notariacie. Warszawa 1934, s. 49.9
Por. m.in. T. Grajner, Wpływ projektów ustawy notarialnej powstałych w Drugiej Rzeczypospolitej 

na ostateczny kształt prawa o notariacie z 1933 r., „Rejent”, 1999, nr 6-7, s. 202; por. także rozdział VIII.
Por. m.in. Konferencje Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych. Protokoły obrad (1934-1939) 

(dalej; protokoły obrad Konferencji), AP II, sygn. R. Not. 704 (d. 33) (nowe oznaczenie R. Not. 105); 
Sekretariat Międzyizbowy Przeglądu Notarialnego, AP II, sygn. R. Not. 667 (d. 13) (nowe oznaczenie 
R. Not. 110); Konferencje Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych i Sekretariatu Międzyizbowego 
(1938-1939. 1945-1951.), AP II, sygn. R. Not. 54 (nowe oznaczenie R. Not. 106).

Podane niżej informacje wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 
1933 r. o ustaleniu ilości stanowisk notariuszów i ich siedzib urzędowych, Dz. U. RP, nr 88, poz. 685. 
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miejsce Izbie Notarialnej i obejmujący w ramach tutejszego Sądu Apelacyjnego sądy okrę
gowe w Jaśle, Krakowie, Nowym Sączu, Rzeszowie, Tarnowie oraz Wadowicach. Zmiany 
nastąpiły na terenie apelacji lwowskiej, wobec objęcia przez nowo utworzoną Izbę Nota
rialną we Lwowie terenów działania poprzednio istniejących kolegiów notarialnych we 
Lwowie i Przemyślu, na które składały się okręgi sądowe w Brzeżanach, Czortkowie, Ko
łomyi, Lwowie, Przemyślu, Samborze, Sanoku, Stanisławowie, Stryju, Tarnopolu oraz 
Złoczowie.

Na terenie apelacji poznańskiej działała izba w Poznaniu, która wobec zlikwidowania 
z dniem 1 stycznia 1934 roku Sądu Apelacyjnego w Toruniu objęła również jego dawny 
okręg . Na Sąd Apelacyjny w Poznaniu składały się w styczniu 1934 roku sądy okręgowe 
w Bydgoszczy, Chojnicach, Gdyni, Grudziądzu, Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Pozna
niu oraz Toruniu. Najmniejsza Izba Notarialna w Katowicach obejmowała odpowiadający 
apelacji katowickiej obszar sądów okręgowych w Cieszynie i Katowicach.

Zmiany w zasięgu terytorialnym części izb notarialnych nastąpiły już w 1934 roku, 
w ramach kolejnego etapu zacierania dawnych granic zaborczych poprzez tworzenie no
wych jednostek podziału specjalnego na potrzeby wymiaru sprawiedliwości . Nowy po
dział, przewidziany rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 
roku, wprowadzony został w życie z dniem 1 października 1934 roku . Z terenu apelacji 
lwowskiej, a tym samym tamtejszej Izby Notarialnej odpadła część okręgu sądowego zli
kwidowanego Sądu Okręgowego w Sanoku: większość jego terytorium włączona została do 
sądów okręgowych w Jaśle i Rzeszowie, a zatem przeszła do apelacji krakowskiej. Sąd 
Apelacyjny w Krakowie, tym samym także Izba Notarialna w Krakowie objęły zasięgiem 
również Sąd Okręgowy w Kielcach, do tej pory należący do Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Kolejna zmiana, polegająca na utworzeniu na nowo Sądu Apelacyjnego w Toruniu, po
winna zgodnie z przepisami prawa o notariacie spowodować jednoczesne utworzenie Izby 
Notarialnej w Toruniu . Termin i tryb ukonstytuowania się nowej izby określić miał - na 
mocy rozporządzenia - minister sprawiedliwości. Do końca okresu międzywojennego izba 
ta nie została jednak powołana, a funkcje samorządowe dla notariuszy z siedzibami wyzna
czonymi w apelacji toruńskiej spełniała nadal Izba Notarialna w Poznaniu.

Liczebność poszczególnych izb miała wpływ na wielkość rad notarialnych, składających 
się z 9 do 13 członków w zależności od rozmiarów izby (art. 31). W całym okresie 1934— 
1939 największą pozostawała niezmiennie izba w Warszawie, zaś najmniejszą izba 
w Katowicach .

Dzieje każdej z izb i działających w nich rad zasługują na osobne, szczegółowe opraco
wanie, wykraczające poza ramy wytyczone niniejszej pracy, podejmującej próbę syntetycz
nego przedstawienia dorobku całego notariatu i jego samorządu .

12 Dz. U. RP, 1933, nr 85, poz. 634.
13 Pierwszym etapem było przesunięcie Sądu Okręgowego w Kaliszu i części zlikwidowanego sądu we 

Włocławku do apelacji poznańskiej, właśnie z dniem 1 stycznia 1934 r., PN, 1933, nr 11, s. 2.
14 Dz. U. RP, 86, poz. 784.
15 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o utworzeniu Sądu Apelacyjnego w Toruniu, Dz. U. RP, nr 26, 

poz. 230.
Por. dane liczbowe - tabela, także rozdział X pkt 2.

17 Dotychczasowe nieliczne opracowania ukazują historię poszczególnych izb w skróconej formie, por. 
m.in. J. Florkowski, J. Rzączyński, Historia Izby Notarialnej w Lublinie, „Rejent”, 2001, nr 5, s. 13-25.
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1.1. Walne zgromadzenia notariuszy

Zgodnie z prawem o notariacie, organem uchwalającym izby notarialnej było walne 
zgromadzenie jej członków (art. 26 pkt 1). Choć pełne członkostwo izb przysługiwało wy
łącznie notariuszom, to prawo udziału w zgromadzeniach posiadali także asesorzy 
i aplikanci notarialni, jednak bez prawa głosu (art. 61) .W praktyce zdarzało si^że udział 
w nich brali zaproszeni goście, z reguły prezes lub wiceprezes sądu apelacyjnego .

Walne zgromadzenia odbywały się zawsze w siedzibach izby i miały charakter zwyczaj
nych oraz nadzwyczajnych (art. 27 § 1). Poza wymienionym podziałem, przewidzianym na 
okres normalnego funkcjonowania samorządu notarialnego, prawo o notariacie wymieniło 
także trzeci rodzaj walnych zgromadzeń - o charakterze organizacyjnym - zwoływanych 
w każdej izbie tylko raz, dla wprowadzenia ustroju korporacyjnego w terminie miesięcznym 
od wejścia jego przepisów w życie (art. 126). Z wyjątkiem izby lwowskiej, gdzie zgroma
dzenie odbyło się dopiero w marcu 1934 roku, pozostałe izby zmieściły się w ustawowym 
terminie* .

Zgromadzenia zwyczajne odbywać się miały raz do roku, w maju, zaś zgromadzenia 
nadzwyczajne zwoływane miały być w miarę potrzeby, w ciągu miesiąca od polecenia pre
zesa sądu apelacyjnego, uchwały rady notarialnej lub wniosku co najmniej 1/5 notariuszy, 
wchodzących w skład izby (art. 27 § 2). Charakter zgromadzenia nadzwyczajnego miało 
również to, które zwoływane miało być dla wyborów nowej rady w miejsce rozwiązanej 
w trybie nadzoru przez ministra sprawiedliwości (art. 42 § 3). Z zasad określonych tym 
przepisem nigdy nie skorzystano do wybuchu II wojny światowej. W praktyce zwoływanie 
nadzwyczajnych walnych zgromadzeń należało do rzadkości, jednym z nielicznych było 
zwołane w marcu 1937 roku w izbie w Poznaniu, poświęcone sprawom statutu zapomogo
wego, oraz w 1938 roku w Lublinie, w związku z uroczystościami dla uczczenia zmarłego 
prezesa S. Smólskiego, obejmującymi przekazanie armii samolotu ufundowanego przez 
notariuszy .

Udział w walnych zgromadzeniach był obowiązkiem korporacyjnym każdego członka 
izby, który winien być o jego terminie indywidualnie zawiadomiony (art. 27 § 3). Brak 
dostatecznego usprawiedliwienie nieobecności w ciągu najdalej 8 dni po terminie zgroma
dzenia, powodował pociągnięcie do odpowiedzialności porządkowej i ukaranie grzywną 
w wysokości do 100 złotych (art. 27 § 4).

Walne zgromadzenia jako organy uchwalające uprawnione były do wyboru członków 
rad notarialnych, zatwierdzania sprawozdań rocznych i zamknięć rachunkowych, przedkła
danych przez rady, oraz uchwalania budżetu i wysokości składki rocznej na potrzeby izby 
(art. 28 pkt. 1-3). Zgromadzenia mogły także tworzyć fundusz zapomogowy oraz ubezpie
czenia przymusowego na wypadek śmierci lub niezdolności do pracy członków izby (art. 28 
pkt 4). Pozostałe kompetencje dotyczyły spraw ogólnych z zakresu działania notariatu, 
przedstawianych do rozpatrzenia przez rady, oraz załatwiania wniosków członków izb 
w takich sprawach (art. 28 pkt. 5-6). Wnioski dotyczące spraw ogólnych z zakresu działa-

18 Nie istniał w związku z tym obowiązek zawiadamiania ich o terminie zgromadzeń, M. Allerhand, 
Prawo o notariacie, s. 55.

19 M.in. w Poznaniu w 1939 r., sprawozdanie z przebiegu zgromadzenia, red.. Izba Notarialna - 
Poznań, PN, 1939, nr 11-14, s. 58.

20 Por. rozdział IX pkt 5.
Red., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Poznańskiej Izby Notarialnej, PN, 1937, nr 7, s. 16-17; 

Dni Lublina: 10-11 grudnia 1938 r., PN, 1938, nr 22, s. 3. 
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nia notariatu mogły składać grupy co najmniej 10 notariuszy za pośrednictwem rady nota
rialnej w terminie przynajmniej 14 dni przed planowanym walnym zgromadzeniem. Prawo 
składania wniosków ogólnych przez pojedynczych notariuszy zostało zatem wykluczone, 
nie mogli tego czynić ani przed zgromadzeniem, ani podczas jego obrad . Do uprawnień 
walnego zgromadzenia należało także uchwalanie swego regulaminu obrad, na podstawie 
wniosku rady notarialnej (art. 30 § 2). Zgromadzenie nie mogło zatem samodzielnie - bez 
wniosku rady - uchwalić nie tylko swego regulaminu, lecz także jego zmiany . Regulami
ny walnych zgromadzeń w sposób szczegółowy unormować miały sposób działania, uzu
pełniając ogólne normy zawarte w prawie o notariacie.

Z powyższego zestawienia kompetencji walnych zgromadzeń wyciągano wniosek, że 
pełną samodzielność i wyłączność rzeczową posiadały jedynie w sprawach finansowych, 
związanych z obciążeniem notariuszy na rzecz izby2 . Uchwały zgromadzenia były ważne 
bez względu na liczbę obecnych i zapadały zwykłą większością głosów, zaś w razie równo
ści głosów przeważał głos przewodniczącego (art. 29 § l)* 23 24 25. Te same reguły głosowania 
obowiązywały podczas wyborów, z tym, że w razie nieuzyskania przez żadnego z kandy
datów zwyczajnej większości dalszy wybór miał następować między osobami, które uzy
skały największą liczbę głosów (art. 29 § 2). Wybory członków rady notarialnej miały się 
odbywać w głosowaniu tajnym (art. 29). Wykonywaniem uchwał walnych zgromadzeń 
zajmowały się rady notarialne (art. 34 pkt 8).

M. Allerhand, op.cit., s. 57.
23 Op.cit., s. 59.
24 W. Natanson, Prawo o notariacie w zestawieniu systematycznym. 4. Walne Zgromadzenie 

Notariuszów. 5. Zasady ustroju izby notarialnej, PN, 1933, nr 13, s. 8.
25 W zależności od rodzaju walnego zgromadzenia podwójny głos mógł zatem przysługiwać innej 

osobie, podczas pierwszych, organizacyjnych zgromadzeń izb na terenie dawnych zaborów rosyjskiego 
i pruskiego był to prezes sądu apelacyjnego, w izbach lwowskiej i krakowskiej prezesi kończących swe 
istnienie izb notarialnych; por. art. 126 prawa o notariacie.

Pierwsze Walne Zgromadzenia Izb Notarialnych, PN, 1934, nr 1, s. 2.

Walne zgromadzenia otwierał prezes rady lub jego zastępca, potem następować miał 
wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, odpowiedniej liczby asesorów i sekreta
rzy posiedzenia (art. 30 § 1). Porządek zgromadzenia wynikał z regulaminu oraz ustalonego 
zgodnie z nim przez radę programu konkretnego posiedzenia. Z przebiegu każdego walnego 
zgromadzenia sporządzany był protokół, przedstawiany następnie przez radę prezesowi 
sądu apelacyjnego (art. 40). Na jego wniosek uchwała walnego zgromadzenia, sprzeczna 
z prawem lub ustalonym zakresem kompetencji, mogła być uchylona przez kolegium admi
nistracyjne sądu apelacyjnego (art. 41 § 1). Zgromadzenia zwoływane w razie rozwiązania 
w trybie nadzorczym rady notarialnej otwierać miał jeden z członków kolegium administra
cyjnego sądu apelacyjnego (art. 42 § 3).

W izbach pozbawionych dotychczas samorządu - w Warszawie, Lublinie, Wilnie, Po
znaniu i Katowicach pierwsze, organizacyjne walne zgromadzenia zwoływali prezesi sądów 
apelacyjnych, w izbach krakowskiej i lwowskiej - dotychczasowi prezesi dawnych izb 
notarialnych (art. 126 § 2). Podstawowym zadaniem pierwszych walnych zgromadzeń był 
wynikający z art. 126 § 3 obowiązek wyboru organu wykonawczego izby, tj. rady notarial
nej. Przed ich zwołaniem zastanawiano się, czy zgromadzenia nie powinny od razu ustalić 
wysokości tymczasowych składek organizacyjnych oraz budżetu na czas do zwołania kolej
nych walnych zgromadzeń, tj. do maja tego samego roku .
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Porządek wszystkich zgromadzeń organizacyjnych był zatem podobny: po ich otwarciu 
przez prezesów sądów apelacyjnych lub izby notarialnej i okolicznościowych przemówie
niach przystępowano do wyborów rad notarialnych, ustalano tymczasowy budżet i składki, 
wszystkie zgromadzenia wysłały także depesze hołdownicze do prezydenta, marszałka 
Piłsudskiego, premiera i ministra sprawiedliwości .

W Poznaniu, po stwierdzeniu, że podany w prawie o notariacie termin 1 lutego 1934 ro
ku dla ukonstytuowania się nowych rad ma charakter prekluzyjny, uznano, iż nie ma prze
szkód do natychmiastowego rozpoczęcia działań przez nową radę, której pierwszą czynno
ścią było umieszczenie na liście zastępców notariuszy kilku osób (art. 145 § 1). Podobnie, 
natychmiast przystąpiła do działania kolejna rada notarialna, wybrana podczas walnego 
zgromadzenia w Lublinie, w dniu 21 stycznia 1934 roku w sali Sądu Apelacyjnego . Wal
ne zgromadzenie izby w Wilnie, odbyte po raz pierwszy także 28 stycznia 1934 roku pod 
przewodnictwem wiceprezesa Sądu Apelacyjnego, ograniczyło porządek posiedzenia do 
wyboru 9-osobowej rady oraz ustalenia preliminarza budżetowego i uchwalenia wysokości 
składki na potrzeby izby oraz na urządzenie biura Rady Notarialnej. Podobny, krótki porzą
dek obrad, miało odbyte dzień wcześniej, 27 stycznia 1934 roku zgromadzenie w Katowi
cach . Walne zgromadzenie izby warszawskiej, odbyte w dniu 28 stycznia 1934 roku w 
sali Sądu Okręgowego w Warszawie, włączyło do programu - obok wyborów rady i ustale
nia budżetu oraz składek - także sprawę utworzenia funduszu zapomogowego na wypadek 
śmierci .

Na odbytym w tym samym dniu zgromadzeniu izby w Krakowie, wobec dobrego przy
gotowania do wejścia w życie nowego prawa o notariacie i wieloletniej tradycji aktywnego 
działania samorządu notarialnego, możliwe było objęcie programem spotkania także innych 
zagadnień - w tym porządku zwyczajnego, majowego walnego zgromadzenia. Opracowany 
już wcześniej regulamin walnego zgromadzenia został uchwalony, udzielono absolutorium 
ustępującej Izbie Notarialnej, przyjęto budżet aż do dnia 1 czerwca 1935 roku, co ozna
czało, iż kolejne zwyczajne zgromadzenie odbędzie się dopiero w maju następnego roku. 
Ustalono również wysokość składek i zadecydowano o utrzymaniu dotychczasowego fun
duszu zapomogowego, a także wybrano 9-osobową Radę Notarialną3 .

Najpóźniej, dopiero 25 marca 1934 roku, a zatem ze znacznym przekroczeniem usta
wowego terminu wynikającego z prawa o notariacie, odbyło się walne zgromadzenie Izby 
Notarialnej we Lwowie . Jego pierwszą część stanowiło ostatnie zgromadzenie kolegiów 
notarialnych w Przemyślu i Lwowie27 28 29 30 31 * 33. W części drugiej posiedzenia uchwalono opracowa
ny wcześniej regulamin walnego zgromadzenia, wybrano 11 -osobową Radę Notarialną oraz 
ustalono budżet do końca maja 1934 oraz na rok administracyjny 1934/1935. Walne zgro
madzenie we Lwowie wyczerpało zatem, podobnie jak w Krakowie, porządek zwyczajnego 

27 Por. m.in. Pierwsze Walne Zgromadzenia Izb Notarialnych. Rady Notarialne w Poznaniu i Lublinie, 
PN, 1934, nr 2, s. 2-4.

28 Ibidem.
29 W Katowicach, PN, 1934, nr 3, s. 5.
30 Pierwsze Walne Zgromadzenia Izb Notarialnych. Rady Notarialne w Warszawie, Krakowie, Wilnie 

i Katowicach, PN, 1934, nr 3, s. 3.
31 Protokół I Walnego Zgromadzenia Izby Notarialnej w Krakowie [w:] Księga protokołów Walnego 

Zgromadzenia Notariuszów, APII, sygn. R. Not. 103; Protokoły obrad Walnego Zgromadzenia 
Notariuszów (1934—1939), ibidem, sygn. R. Not. 102; W Krakowie, PN, 1934, nr 3, s. 5.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Izby Notarialnej we Lwowie, PN, 1934, nr 7, s. 2-3.
33 Por. rozdział VI pkt 1.
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zgromadzenia majowego, uchwalono także wysokość składek na rzecz izby oraz funduszów 
zapomogowych .

Kolejne - już zwyczajne walne zgromadzenia - odbyły się w maju 1934 roku tylko 
w izbach, które nie wyczerpały ich porządku w styczniu 1934 roku. Dopiero wówczas 
uchwalone zostały regulaminy ich obrad oraz określone budżety i składki członkowskie na 
następny rok administracyjny, czyli do kolejnych zwyczajnych walnych zgromadzeń 
w 1935 roku . Przyjęto również sprawozdania rad z działalności w pierwszych miesiącach 
oraz z wykonania budżetu w tym okresie* 35 36. Poruszano także dyskutowane wcześniej przez 
I Konferencję Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych sprawy ubezpieczenia notariu
szy i tworzono kolejne fundusze zapomogowe37 * 39. Po raz pierwszy w skali izb poruszono 
także sprawę konieczności opracowania kodeksów lub statutów e^ki zawodowej, choć do 
uchwalenia odpowiedniego aktu doszło wówczas tylko w Lublinie .

Pierwsze—, op.cit., s. 3.
35 Por. m.in. sprawozdanie ze zgromadzenia w Poznaniu (13 maja 1934 r.), PN, 1934, nr 10, s. 2-5.
34 Pierwsze Walne Zgromadzenia Izb Notarialnych. Rady Notarialne w Warszawie, Krakowie, Wilnie 

i Katowicach, op.cit., por. także sprawozdanie z walnego zgromadzenia w Warszawie (26 maja 1934 r.), 
PN, 1934, nr 11, s. 2-7.

37 Pierwsze Walne Zgromadzenia...., por. także sprawozdanie z walnego zgromadzenia izby 
w Katowicach (5 maja 1934 r.), Wilnie (27 maja 1934 r.) oraz Lublinie (30 maja 1934 r.), PN, 1934, nr 11, 
s. 7-8; nr 12, s. 2-7.

Zgromadzenie wileńskie uznało, że problem jest dostatecznie uregulowany przepisami prawa 
o notariacie, por. sprawozdania z walnych zgromadzeń w Wilnie i Lublinie, PN, 1934, nr 12, s. 5, 7.

39 DrSt.St., Regulaminy, PN, 1933, nr 14, s. 10-11; ibidem, projekty regulaminów walnego 
zgromadzenia oraz rady notarialnej.

Protokół Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Izby Notarialnej w Krakowie w dniu 28 stycznia 
¡934 r„ APII, sygn. R. Not. 102.

Walne zgromadzenia odbywały się - z uwagi na liczbę uczestników - w odpowiednio 
dużych salach sądowych (Sądu Okręgowego w Warszawie, kompleksie budynków sądo
wych w Wilnie, Sądzie Apelacyjnym w Lublinie), wyższych uczelniach (Wyższa Szkoła 
Handlowa w Poznaniu) lub budynkach innych instytucji (Towarzystwo Kredytowe Miejskie 
w Lublinie, Sala Saska przy ul. Świętego Jana oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Florianka 
w Krakowie, hotel Savoy w Katowicach, lokal Koła Literacko-Artystycznego we Lwowie).

Każde walne zgromadzenie, jak wyżej wspomniano, miało uchwalać na wniosek rady 
notarialnej swój regulamin. Jeszcze przed wejściem w życie prawa o notariacie zdawano 
sobie sprawę, że niezbędne - dla rzeczywistego ujednolicenia zasad działania notariatu 
i jego organów samorządowych - będzie opracowanie wspólnych zasad, na których oparły
by się wszystkie regulaminy, uchwalane w poszczególnych izbach. Działająca jeszcze 
w 1933 roku na dotychczasowych zasadach Izba Notarialna w Krakowie, opierając się na 
wieloletnim doświadczeniu samorządowym, opracowała projekt regulaminu, który - po
przez opublikowanie w „Przeglądzie Notarialnym” - mógł się stać podstawą do prac 
w poszczególnych izbach i radach notarialnych . Krakowski regulamin uchwalony został w 
opracowanej wówczas wersji podczas^ierwszego organizacyjnego i zarazem zwyczajnego 
zgromadzenia w styczniu 1934 roku . Obejmował zaledwie 10 paragrafów, w których 
uściślał odpowiednie przepisy prawa o notariacie. Uwagę zwracał § 3, zgodnie z którym do 
zakresu działania walnego zgromadzenia - poza sprawami wymienionymi w art. 28 - nale
żeć miało wybieranie rewizorów i ich zastępców, kontrolujących księgi, zapiski oraz kasę 
izby notarialnej (§ 3). Rozwiązanie to, nieprzewidziane wprost przez prawo o notariacie, 
zaczerpnięte zostało z dotychczasowej praktyki działania krakowskiego kolegium notarial
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nego i przyjęte zostało także na pierwszym zgromadzeniu izby lwowskiej wraz z analogicz
nym regulaminem .

Projekt regulaminu walnego zgromadzenia - dłuższy, o znacznie rozbudowanych i bar
dzo szczegółowych przepisach niż krakowski (i lwowski) - opracował w podobnym unifi
kacyjnym celu M. Kurman . Oba akty stały się punktem wyjścia do rozważań na temat 
koniecznej treści regulaminów oraz właściwych prac w pozostałych izbach . Rada w War
szawie powołała nawet specjalną komisję, która przygotowała na obrady majowego zgro
madzenia w 1934 roku nowy projekt, stanowiący w istocie przeredagowaną i unowocze
śnioną wersję nieco archaicznego pod względem stylistyki projektu M. Kurmana, uwzględ
niającą także krakowską propozycję powołania komisji rewizyjnej . Niemal identyczną 
treść ustalono dla projektu regulaminu walnego zgromadzenia Izby Notarialnej w Poznaniu 
i Katowicach, choć komisję rewizyjną wybrano w Poznaniu dopiero w 1935 roku . Nie
wiele się różnił regulamin ustalony dla izb w Lublinie oraz Wilnie . Walne zgromadzenia 
notariuszy wszędzie obradowały zgodnie z podobnymi zasadami, co było niewątpliwie 
dużym osiągnięciem w zróżnicowanych warunkach początku prac samorządu notarialnego.

Podczas zgromadzeń organizacyjnych oraz pierwszych zwyczajnych, uchwały podej
mowane były z reguły bez dyskusji, często jednomyślnie, a rozpoznawanie wniosków zgła
szanych w trybie art. 28 pkt 6 należało do rzadkości . Także podczas kolejnych walnych 
zgromadzeń w latach 1935-1939 w wielu wypadkach uczestnicy głosowali jednomyślnie 
i bez większych dyskusji w należących do zgromadzenia sprawach, a w niektórych izbach 
ustalił się zwyczaj akceptowania przez aklamację zaproponowanego zgodnie z regulaminem 
obrad przewodniczącego posiedzenia 8.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Izby Notarialnej we Lwowie, PN, 1934, nr 7, s. 3.
M. Kurman, Regulamin Walnego Zgromadzenia Notariuszów, PN, 1934, nr 3, s. 10-11.
W.N., Regulamin Walnego Zgromadzenia Notariuszów. Wykonanie postanowienia art. 30 § 2 

prawa o notariacie, PN, 1934, nr 8, s. 7-9.
Projekt regulaminu Walnego Zgromadzenia Izby Notarialnej w Warszawie opracowany przez 

Komisję Rady Notarialnej na Walne Zgromadzenie w dn. 26 V1934 r. (art. 30 § 2 prawa o notariacie.), 
PN, 1934, nr 10, s. 16-17.

45 Walne Zgromadzenie Izby Notarialnej w Poznaniu, PN, 1934, nr 10, s. 4; Walne Zgromadzenie Izby 
Notarialnej w Katowicach, ibidem, nr 10, s. 8; Izba Notarialna - Poznań, PN, 1935, nr 11-12, s. 25.

Walne Zgromadzenia Izby Notarialnej w Lublinie, PN, 1934, nr 12, s. 2; Walne Zgromadzenie Izby 
Notarialnej w Wilnie, ibidem, s. 5.

Por. sprawozdania z walnych zgromadzeń, op.cit.', wyjątkowo m.in. w izbie lubelskiej doszło do 
ożywionej dyskusji nad sprawozdaniem Rady Notarialnej oraz do przedstawienia wniosku, obejmującego 
szereg problemów, związanych m.in. ze stosowaniem taksy notarialnej, Walne Zgromadzenie...w Lublinie, 
s. 5; w Katowicach dyskutowano nad zasadami budżetu, Walne Zgromadzenie...w Katowicach, s. 8; 
jednomyślność charakteryzowała większość głosowań w izbie warszawskiej, a dyskusję wywołały tylko 
sprawy funduszu zapomogowego, por. sprawozdanie z walnego zgromadzenia w Warszawie (26 maja 
1934 r.), Walne Zgromadzenie..., s. 2-7.

Por. m.in. zwyczajne walne zgromadzenie w Warszawie w dniu 26 maja 1935 r. i wybór 
przewodniczącego obrad senatora W. Romana, jednomyślne podjęcie przeważającej liczby uchwał, 
Sprawozdanie z III Walnego Zgromadzenia Izby Notarialnej w Warszawie w dniu 26 maja 1935 r., PN, 
1935$ nr 11-12, s. 17.

Por. m.in. sprawozdania z walnych zgromadzeń w 1935 r. w Lublinie i Katowicach, Izba Notarialna 
- Lublin, PN, 1934, nr 11-12, s. 34—35; Izba Notarialna - Katowice, ibidem, s. 40; w 1936 r. 
w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Notariuszów w r. 1936. Izba Notarialna - Warszawa, PN, 
1936, nr 11-12, s. 22; w 1937 r. w Wilnie, Izba Notarialna - Wilno, PN, 1937, nr 13-14, s. 23.

Dyskusję wywoływały z reguły sprawy ubezpieczenia, funduszów zapomogowych oraz 
wysokości składek . Ich uchwalanie należało do najważniejszych, samodzielnych upraw- * * * * * * * * * * 
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nień zgromadzeń ogólnych. Przy oznaczaniu wysokości składek członkowskich, których 
uiszczanie było obowiązkiem korporacyjnym każdego notariusza, stosowano różne metody. 
Podczas organizacyjnych walnych zgromadzeń uchwalono we wszystkich izbach stałe 
składki, płacone w stosunku miesięcznym, o zróżnicowanej w skali kraju wysokości: od 15 
złotych w Wilnie do 30 złotych w Katowicach. Oprócz nich niektóre zgromadzenia nało
żyły na swych członków obowiązek uiszczenia jednorazowej składki organizacyjnej50 51. 
Zwyczajne walne zgromadzenia w maju 1934 roku ponownie określiły wysokość stawek na 
następny rok budżetowy, w zbliżonej wysokości 20-25 złotych miesięcznie. W 2 izbach 
pojawiły się jednak nowe tendencje: w Lublinie zadecydowano o wprowadzeniu oprócz 
miesięcznej składki stałej, o niewielkiej wysokości, także dodatkowej składki zmiennej, 
zależnej od obrotów notariusza w danym miesiącu, w następnych latach uchwalano tylko tę 
składkę w wysokości 1% obrotu miesięcznego brutto . Składkę zależną od obrotów 
uchwaliło w 1934 roku także zgromadzenie wileńskie, z tym, że co miesiąc wpłacano tytu
łem zaliczki stałą kwotę 25 złotych, a obliczenie obrotów i właściwej składki następowało 
co 3 miesiące, w kolejnych latach składkę stałą obniżono, a od repartycyjnej zwolniono 
notariuszy o najniższych dochodach52. W następnych latach śladem tym podążyły także 
inne izby: w 1935 roku warszawska, która utrzymując wprawdzie dotychczasową stałą 
składkę, obniżyła ponad dwukrotnie jej wysokość dla notariuszy o miesięcznym dochodzie 
poniżej 1 tysiąca złotych i podwyższyła o połowę składkę dla notariuszy o dochodzie po
wyżej 3 tysięcy złotych53 54. Podobne zasady obowiązywały we Lwowie, zaś izba krakowska 
zaczęła także różnicować składki, pozostając jednak przy ich stałej wysokości, zależnej od 
osiąganych przez notariuszy w skali roku dochodów . Do końca okresu międzywojennego 
przy systemie stałych składek wytrwała konsekwentnie jedynie izba w Katowicach55 * 57. Do 
roku 1938 ustaliły się dwie podstawowe zasady oznaczania wysokości składek: zależnie od 
dochodu netto bądź brutto oraz bez względu na jego wysokość. System zależny od docho
dów uznawany był za najsprawiedliwszy i wobec niewielkiej, w porównaniu m.in. z adwo
katami, liczby notariuszy nie rodzący większych problemów praktycznych .

W wysokości 20 złotych w Warszawie oraz Wilnie, por. sprawozdania z walnych zgromadzeń, 
op.cit.

51 Por. sprawozdania z posiedzeń walnych zgromadzeń, op.cit.
52 Ibidem.
53 Izba Notarialna - Warszawa, PN, 1935, nr 11-12, s. 20.
54 Protokoły obrad Walnego Zgromadzenia Izby Notarialnej w Krakowie, APII, sygn. R. Not. 102; 

Izba Notarialna - Kraków, PN, 1938, nr 13-14, s. 20-21; PN, 1939, nr 11-14, s. 61.
Por. dane z walnych zgromadzeń 1934-1939, op.cit.
Sprawy notarialne w odgłosach publicznych, PN, 1938, nr 17, s. 22-23.

57 Por. m.in. okólniki nr 6 i 7 Rady Notarialnej w Poznaniu z dnia 30 lipca 1934 r. oraz 14 listopada 
1934 r.; rada wileńska w 1935 r. złożyła wnioski o wszczęcie postępowania wobec 3 osób i wstrzymała 
postępowanie wobec 4 dalszych pod warunkiem wpłaty odpowiednich kwot, Komunikat nr 10 Rady 
Notarialnej w Wilnie, AP II, sygn. R. Not. 453 (d. 20) (nowe oznaczenie 120); PN, 1934, nr 15-16, s. 36, 
nr 23, s. 17.

Ze ściąganiem składek były niekiedy problemy, mimo wielokrotnych apeli rad notarial
nych, grożących pociąganiem opornych do odpowiedzialności dyscyplinarnej, a nawet 
wnioskujących o wszczęcie odpowiedniego postępowania . W zależności od wysokości 
składek i liczby notariuszy w izbie zróżnicowane były roczne budżety. Zaległości w uisz
czaniu ciężarów korporacyjnych stawiały często ich rzetelne wykonanie pod znakiem za-
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58pytania . W opinii prezesa Rady Notarialnej w Krakowie w prawie o notariacie brakowało 
przepisów ułatwiających egzekwowanie zaległych należności w postaci uprawnienia rady 
do wystawiania stanowiących tytuł egzekucyjny nakazów płatniczych . Z koncepcji tej 
skorzystano jednak w praktyce, m.in. w izbie w Poznaniu. Mimo wskazanych problemów 
pod koniec okresu, z wyjątkiem izby wileńskiej, wszystkie pozostałe posiadały na koniec 
roku budżetowego znaczne niekiedy oszczędności.

Wśród zgłaszanych na walnych zgromadzeniach wniosków - wciąż niezbyt licznych - 
poruszane były zagadnienia szkolenia aplikantów, problemy personelu kancelaryjnego . 
Wracano także do propozycji utworzenia Naczelnej Rady Notarialnej0 . Dłuższe i bardziej 
szczegółowe dyskusje nad sprawozdaniami rad notarialnych należały do rzadkości i zda
rzały się z reguły w izbach, gdzie już poprzednio istniał samorząd notarialny, tj. w Krako
wie i Lwowie . Aklamacja przy ocenie sprawozdań uznana została w Warszawie za dowód 
wysokiego zaufania do pracy Rady Notarialnej . W 1936 roku - wobec zaawansowania 
prac ogólnopolskich w trybie międzyizbowym - wszystkie walne zgromadzenia zajęły się 
sprawami ubezpieczenia przymusowego, podejmując jednak odmienne uchwały, zależne od 
wniosków zgłoszonych przez referentów swych rad notarialnych . Kolejne lata przyniosły 
zainteresowanie zgromadzeń sprawami obrony zasad art. 82 prawa o notariacie oraz wyso
kości wynagrodzenia notariuszy . Od początku działania samorządu ustalił się pozausta- 
wowy zwyczaj dzielenia okręgów izb na mniejsze jednostki, odpowiadające zakresowi 
działania sądów okręgowych, i ustanawiania dla nich delegatów rady, z ustalonym zakresem 
uprawnień. Uchwały, upoważniające do takich rozwiązań podejmowały niekiedy walne 
zgromadzenia .

58 Por. m.in. dane o wykonaniu budżetu ze sprawozdania Rady Notarialnej w Wilnie w 1935 r., 
sprawozdania op.cit.

59 Przepis tej treści znajdował się w projekcie Komisji Kodyfikacyjnej, S. Stein, Prawo o notariacie 
w świetle..., s. 7.

Na 4 wnioski zgłoszone do programu zgromadzenia warszawskiego w 1935 r. 2 wycofano przed ich 
przedstawieniem; podobnie - wycofano wszystkie wnioski ze zgromadzenia poznańskiego w 1935 r.; we 
Lwowie, Krakowie, Wilnie i Katowicach w tym samym roku nie zgłoszono należycie żadnego wniosku na 
zwyczajne zgromadzenie, Sprawozdanie z III..., s. 21; Izba Notarialna - Poznań, op.cit., s. 25; Izba 
Notarialna - Lwów, PN, 1935, nr 11-12, s. 28; Izba Notarialna - Kraków, ibidem, s. 32; Izba Notarialna 
- Wilno, ibidem, s. 39; Izba Notarialna - Katowice, ibidem, s. 40; por. także sprawozdania z 1936 r., m.in. 
Izba Notarialna - Warszawa, PN, 1936, nr 11-12, s. 22; żadnego wniosku nie zgłoszono w 1937 r. m.in. 
w Poznaniu i Krakowie, Izba Notarialna - Poznań, PN, 1937, nr 13-14, s. 21; Izba Notarialna - Kraków, 
ibidem, s. 16.

Por. wniosek podczas walnego zgromadzenia w Warszawie w 1936 r., op.cit., s. 22.
Por. sprawozdanie z walnego zgromadzenia we Lwowie w 1935 r., Izba Notarialna - Lwów, PN, 

1935, nr 11-12, s. 26-27; jednak w Wilnie w 1935 r. w dyskusji nad sprawozdaniem wzięło udział 
4 mówców, Izba Notarialna - Wilno, PN, 1934, nr 11-12, s. 37.

63 Por. wystąpienie W. Romana na walnym zgromadzeniu w 1936 r. i jego wniosek o wyrażenie 
wdzięczności dla rady i jej prezesa, zrealizowany w formie owacji na stojąco, Izba Notarialna - 
Warszawa, op.cit., s. 22.; podobnie - oklaskami - przyjmowano sprawozdania w Poznaniu, por. 
sprawozdanie z 1937 r.. Izba Notarialna - Poznań, op.cit.

Por. m.in. sprawozdanie z walnego zgromadzenia w Poznaniu, które odrzuciło zasady lwowskie 
i warszawskie na rzecz własnych rozwiązań, Izba Notarialna - Poznań, PN, 1936, nr 11-12, s. 24.

65 Por. sprawozdania z 1937 r., op.cit., oraz z 1938 r.. Walne Zgromadzenia Izb Notarialnych, PN, 
1938, nr 13-14, s. 12-27.

Por. m.in. sprawozdanie z walnego zgromadzenia we Lwowie w 1936 r.. Dr T.K., Izba Notarialna - 
Lwów, PN, 1934, nr 11-12, s. 26.
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Ostatnie przed wybuchem II wojny światowej zwyczajne walne zgromadzenia odbyły 
się w maju 1939 roku . W atmosferze rosnącego zagrożenia zewnętrznego, oprócz zwy
czajnego porządku obrad, wynikającego z prawa o notariacie, podejmowano na nich 
uchwały dotyczące m.in. dalszej subskrypcji Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej oraz fun
dowania sprzętu dla wojska .

1.2. Problem ubezpieczenia notariuszy

Na osobne omówienie zasługuje, pojawiający się niemal podczas wszystkich walnych 
zgromadzeń i dyskutowany na nich wyjątkowo żywo, problem ubezpieczenia przymusowe
go notariuszy na wypadek śmierci lub niezdolności do pracy. Obowiązkiem korporacyjnym 
członków izb było nie tylko uiszczanie składek rocznych na rzecz izby, lecz także stosow
nie do jej uchwał innych składek na fundusz zapomogowy oraz ubezpieczenia przymuso
wego (art. 22 § 1). Waga zagadnienia, poruszanego już w poprzednim okresie, skłoniła 
Konferencję Prezesów i Wiceprezesów do podjęcia prac nad zasadami ubezpieczenia kor
poracyjnego notariuszy* 68 69 70 71 72. Ustalono wstępnie, że ubezpieczenie to powinno mieć charakter 
międzyizbowy, ubezpieczenie co do rodzaju powinno być przyjęte tylko na wypadek śmier
ci, a składka ubezpieczeniowa winna być jednolita w skali całego kraju . Zasady te, po ich 
przyjęciu przez walne zgromadzenia i po dostarczeniu danych osobowych co do wszystkich 
podlegających ubezpieczeniu notariuszy, miały się stać podstawą do opracowania właści
wego projektu ubezpieczeniowego na zróżnicowane kwoty . Obowiązek ubezpieczeniowy 
nie dotyczył znacznej części notariuszy, pobierających emerytury ze Skarbu Państwa (art. 
22 § 2) .

W Katowicach w dniu 13 maja, w pozostałych izbach w dniu 21 maja, Walne Zgromadzenia Izb 
Notarialnych, PN, 1939, nr 11-14, s. 55-65.

68 Por. m.in. sprawozdanie z walnego zgromadzenia w Krakowie i Warszawie, APII, 
sygn. R. Not. 102; Izba Notarialna - Warszawa, PN, 1939, nr 11-14, s. 56-57.

69 Por. m.in. S. Jurkiewicz, O ubezpieczeniu notariuszów. Istota sprawy i projekt załatwienia, PN, 
1935, nr 10, s. 13-17; Protokoły obrad Konferencji, AP II, sygn. R. Not. 704 (d. 33) (nowe oznaczenie 
R. Not. 105).

70 Ubezpieczenie notariuszów. Art. 22 § 1 i art. 28 p.4 prawa o notariacie, PN, 1934, nr 5, s. 18.
71 Ibidem.
72 Por. m.in. dane z Izby Notarialnej w Krakowie: z ankiety co do zainteresowania ubezpieczeniem 

wynikało, że na początku 1935 r. emeryturę pobierała ponad połowa notariuszy, a 33 uprawnionych chciało 
mimo to przystąpić do ubezpieczenia, AP II, sygn. R. Not. 113 (d. 20).

J Izba Notarialna - Lwów, PN, 1935, nr 11-12, s. 27; I. Żaki, Ubezpieczenie notarialne w Izbie 
Lwowskiej, PN, 1935, nr 21, s. 11-12; idem. Ubezpieczenie notariuszów według systemu Izby Lwowskiej, 
PN, 1937, nr 9-10, s. 11-19; PN, 1938, nr 10, s. 7-9; por. rozdział VI pkt 1.3.

Wobec rozbieżnych opinii poszczególnych zgromadzeń do końca okresu międzywojen
nego nie udało się stworzyć jednolitego systemu ubezpieczeniowego, a sprawny fundusz 
bezpieczeniowy udało się uruchomić tylko we Lwowie. Zdecydowano tutaj o rezygnacji 
z udziału w ewentualnym ubezpieczeniu ogólnopolskim i wprowadzono od 1 czerwca 1935 
roku własny, nowy system ubezpieczeniowy, opracowany przez 1. Żakiego73. Ubezpiecze
niem na wypadek śmierci oraz na wypadek niezdolności do pracy objęto przymusowo 
wszystkich niepobierających emerytury notariuszy, zobowiązanych do wpłacania na rzecz
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74 funduszu miesięcznie 2% dochodu netto oraz 2% dochodu brutto . Dożywotnia renta dla 
wdowy wynosić miała co najmniej 120 złotych, dla dzieci do osiągnięcia pełnoletności lub 
w razie nauki do 24. roku życia 60 złotych, zaś renta dla niezdolnego do pracy notariusza 
minimum 240 złotych miesięcznie; ubezpieczenie przewidywało również system odpraw 
pośmiertnych w wysokości co najmniej 1/2 renty notarialnej. W 1936 roku uchwalono 
nowy, opracowany przez B. Trzosa, statut funduszów: rentowego oraz zasiłkowego . Sys
tem lwowski wzorowany był częściowo na stosowanym w Austrii . Chęć zorganizowania 
systemu odartego na statucie lwowskim wyraziło w 1936 roku walne zgromadzenie izby 
w Lublinie . Z udziału w ogólnym systemie zrezygnowano w 1935 roku także w Krakowie, 
przyszły akces do niego zadeklarowały izby w Warszawie i Wilnie .

System lwowski przynosił wymierne korzyści także dla żyjących notariuszy - ze zgro
madzonych na nim kwot rezerwowych kupiono parcelę w centrum miasta przy 
ul. Romanowicza i w 1937 roku rozpoczęto budowę 5-piętrowej kamienicy, w której obok 
mieszkań i sklepów oraz stałego lokalu rady miały się mieścić wszystkie lwowskie kancela
rie notarialne . 1 października 1938 roku budynek oddany został do użytku .

W 1936 roku oceniano, że udział w ogólnym ubezpieczeniu mogą wziąć izby warszaw
ska, wileńska, poznańska i katowicka, co pozwoliło na opracowanie przez S. Jurkiewicza 
statutu, zaakceptowanego przez radę w Warszawie, uzależniającego wysokość składki od 
wieku ubezpieczonego . Warszawskie i wileńskie walne zgromadzenia przyjęły statut 
w 1936 roku, ustalając sumę ubezpieczenia na 10 tysięcy złotych, w Katowicach na 5 tysię
cy złotych, tu jednak do uruchomienia funduszu nie doszło. Izba w Poznaniu zadecydowała 
o przyjęciu własnego systemu, opracowanego przez E. Tempskiego8 . Sprowadzał się on do 
utworzenia z miesięcznych składek od dochodu brutto - obok już działającego funduszu 
zapomogowego pogrzebowego - także funduszu dla notariuszy, którzy bez własnej winy 
znaleźli się w niedostatku, oraz dla wdów i małoletnich sierot, wykorzystywał zatem po 
części rozwiązania lwowskie. Statut został ostatecznie zaaprobowany dopiero podczas

74 ,
Miesięczne obciążenie od 20 do 150 złotych, przeciętnie 60 złotych, I. Żaki, Ubezpieczenie 

notarialne w Izbie..., s. 11.
75 Izba Notarialna - Lwów, PN, 1936, nr 11-12, s. 26.

I. Żaki, Ubezpieczenie notarialne według..., s. 18; W. Reichert, Ubezpieczenie notarialne w Austrii, 
PN, 1934, nr 11, s. 9-12.

77 Izba Notarialna - Lublin, PN, 1936, nr 11-12, s. 28.
78 Por. sprawozdania z walnych zgromadzeń w 1935 r., op.cit.

Sprawozdanie Rady Notarialnej we Lwowie za okres od 30 kwietnia 1936 r. do 1 maja 1937 r. [w:] 
Izba Notarialna - Lwów, PN, 1937, nr 12, s. 14.

Na koszt budowy w wysokości 550 tysięcy złotych zaciągnięto częściowo kredyty, budynek 
przynosić miał roczny dochód z wynajmowanych pomieszczeń w wysokości 35 tysięcy złotych, koncepcja 
nie była nowa - zgłoszono ją już w poprzednim okresie, Pierwszy w Polsce Dom Notariatu (Dom 
Funduszu Rentowego Lwowskiej Izby Notarialnej), PN, 1938, nr 19, s. 17.

81 IX Konferencja Prezesów i Wiceprezesów zaleciła w marcu 1936 r. wprowadzenie sprawy 
ubezpieczenia na porządek dzienny wszystkich walnych zgromadzeń, protokoły obrad Konferencji, AP II, 
sygn. R. Not. 704 (d. 33) (nowe oznaczenie R. Not. 105); S. Jurkiewicz, Sprawa ubezpieczenia 
notariuszów na drodze do ostatecznego załatwienia, PN, 1936, nr 3-4, s. 16 ; Międzyizbowe ubezpieczenie 
notariuszów, PN, 1936, nr 9, s. 17.

82 Por. sprawozdania ze zgromadzeń izb w 1936 r., op.cit.', A. Rżewski, Kilka luźnych uwag w sprawie 
ubezpieczenia notariuszów, PN, 1936, nr 15-16, s. 19; E.Tempski, Ubezpieczenie notariuszów w ujęciu 
Izby Poznańskiej, PN, 1936, nr 13-14, s. 22-24.
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nadzwyczajnego walnego zgromadzenia izby w marcu 1937 roku, zaś prowadzeniem fun
duszu miało się zająć jego Kuratorium83.

83 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Poznańskiej Izby Notarialnej, PN, 1937, nr 7, s. 16-17; 
Fundusz zapomogowy Izby Poznańskiej, PN, 1937, nr 9-10, s. 21-22; Regulamin urzędowania 
Kuratorium Funduszu Zapomogowego Izby Poznańskiej, PN, 1937, nr 24, s. 22.

E. Tempski, op.cit., s. 24.
85 Budżet roczny funduszu zaplanowano w 1934 r. na kwotę 30 tysięcy złotych, z których wypłacane 

miały być stałe miesięczne zasiłki po ok. 60 złotych dla 45 osób, Pierwsze Walne Zgromadzenie Izby 
Notarialnej we Lwowie, op.cit., s. 3; por. także b. a., Pomoc dla wdów i sierot po notariuszach, „Rejent”, 
1996, nr 6, s. 106-107.

86 Akcja pomocy koleżeńskiej, PN, 1934, nr 20, s. 14.
Pierwsze Walne Zgromadzenie Izby Notarialnej we Lwowie, op.cit. -, Pomoc dla wdów..., op.cit.
Pierwsze Walne Zgromadzenia Izb Notarialnych. W Warszawie, PN, 1934, nr 3, s. 3; Walne 

Zgromadzenie Izby Notarialnej w Warszawie, PN, 1934, nr 11, s. 6; Komunikat nr 24/1936 Rady 
Notarialnej w Warszawie, odbitka komunikatu APII, sygn.121; to samo PN, 1936, nr 2, s. 39.

89 Uchwała Walnego Zgromadzenia Krakowskiej Izby Notarialnej z dnia 30 maja 1935 r., AP II, 
sygn. R. Not. 113; AP II, sygn. R. Not. 102; Pierwsze Walne Zgromadzenia Izb Notarialnych. 
W Krakowie, PN, 1934, nr 3, s. 5.

Walne Zgromadzenie Izby Notarialnej w Poznaniu, PN, 1934, nr 10, s. 4-5.

Na rozbieżność opinii co do ubezpieczenia niewątpliwie miał wpływ fakt pobierania 
przez znaczną część notariuszy - byłych sędziów, prokuratorów, urzędników państwowych 
emerytur ze Skarbu Państwa. Grupa osób zainteresowanych - wobec niewielkiej liczebności 
całego notariatu - była zbyt mała, aby samodzielnie stworzyć sprawny system ubezpiecze
niowy. W większości izb zwyciężyło ponadto przekonanie, że każdy z notariuszy zobowią
zany jest na własną rękę zabezpieczyć siebie i swych bliskich na wypadek ubóstwa lub 
nieszczęścia, zaś rolą samorządu było jedynie uzupełnienie tych zabiegów, przez udzielenie 
pomocy znajdującym się w prawdziwej potrzebie .

Niezależnie od podejmowanej do 1939 roku dyskusji nad ubezpieczeniem notariuszy, 
poszczególne izby, korzystając z doświadczeń samorządu małopolskiego oraz Zrzeszenia 
Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych, tworzyły własne, zróżnicowane fundusze zapomogo
we. Izba we Lwowie zdecydowała o utrzymaniu istniejącego wcześniej funduszu zasiłko
wego na rzecz sierot i wdów po notariuszach i asesorach, przyjmując w 1934 roku na jego 
potrzeby opłatę od każdej dokonanej przez notariuszy izby czynności . W taki sam sposób 
zasilany był działający^rzejściowo fundusz pomocy dla notariuszy zwolnionych w czasie 
reorganizacji notariatu . W 1934 roku utworzono także nowy fundusz doraźnej pomocy 
dla wdów i sierot, składki w stałej wysokości 10 złotych wpłacać mieli wszyscy notariusze 
po otrzymaniu zawiadomienia o śmierci notariusza lub asesora8'.

Już wcześniej podobny fundusz doraźny utworzony został w Warszawie, walne zgroma
dzenie postanowiło na wniosek rady zasilać go przekazaniem oszczędności budżetowych, 
a w 1936 roku zrewidowano jego statut i zmieniono stawki . Utrzymany został także po
przedni fundusz zapomogowy w Izbie Notarialnej w Krakowie. Wpływy do niego, oprócz 
stałych składek w wysokości 3 złotych, zasilać miały kwoty orzekanych przez radę grzy
wien porządkowych, a w 1935 roku dodatkowo utworzono tzw. Kasę Pogrzebową z obo
wiązkowych składek uiszczanych po śmierci notariusza . Od 1 czerwca 1934 roku analo
giczny fundusz istniał w izbie w Poznaniu . Utworzony został z kwoty przekazanej przez 
radę z dotychczasowych składek członkowskich i stałej, wpłacanej co miesiąc kwoty 
4 złotych za każdego notariusza. Jedynie w razie uszczuplenia konta funduszu poniżej pew-
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91 nego stanu rada mogła polecić ściąganie od każdego składki w wysokości 10 złotych . 
W razie gdy zgromadzona na koncie kwota byłaby odpowiednio duża, z funduszu mogły 
być udzielane jednorazowe zapomogi dla osób niezdolnych do zarobkowania lub zwolnio
nych w trybie art. 12 § 1 pkt 2.

Zasady poznańskie przyjęła w maju 1934 roku izba w Wilnie, po^początkowym okresie 
działania w niej doraźnego funduszu wzorowanego na warszawskim . Izba w Katowicach 
przyjęła w 1934 roku system wzajemnego ubezpieczenia, zgodnie z którym wszyscy opła
cali miesięczną składkę na fundusz w wysokości 10 złotych, a w razie śmierci notariusza 
zobowiązani byli do wpłaty odpowiedniej kwoty . Wysokość wypłacanej zapomogi, 
w zależności od stanu konta, ustalał prezes rady. Fundusz zapomogowy, wypłacający 
w razie doraźnej potrzeby zasiłki z powodu śmierci notariusza, ciężkiej choroby lub innej 
wyjątkowej przyczyny, utworzono w maju 1934 roku także w izbie lubelskiej, a w 1937 
roku uchwalono jego nowy regulamin, zmieniony w 1939 roku .

Kwoty gromadzone w ramach poszczególnych funduszów stale rosły, a roczne nadwyżki 
wynosiły po dokonaniu stosownych wypłat na koniec roku budżetowego 1936/1937, gdy 
system ustalił się już w skali wszystkich izb: ok. 4,5 tysiąca złotych w Wilnie, ok. 9 tysięcy 
złotych w Warszawie, ok. 11 tysięcy złotych w Krakowie, ok. 14,5 tysiąca złotych w Po
znaniu, ok. 20 tysięcy w Lublinie, 62 tysiące we Lwowie (mimo wydatków związanych 
z kupnem działki budowlanej) . Wpływy ze składek w okresie rozliczeniowym 1937/1938 
wynosiły m.in. we Lwowie 179 tysięcy złotych, w Warszawie 62 tysiące złotych, w Pozna
niu 13 tysięcy złotych, a tylko w Katowicach, Krakowie i Wilnie poniżej 10 tysięcy zło
tych. Urzędy skarbowe usiłowały obciążać fundusze opłatami stemplowymi od wypłaca
nych kwot, lecz XVI Konferencja Prezesów i Wiceprezesów uznała je za zwolnione od tego 
obciążenia* .

Z przedstawionej wyżej analizy przebiegu kolejnych walnych zgromadzeń w polskich 
izbach notarialnych wynika, że głównymi inicjatorami podejmowanych działań i uchwał 
były rady notarialne. To one decydowały o zakresie spraw przedstawianych walnemu zgro
madzeniu w porządku obrad, zaś własna inicjatywa notariuszy - członków izb nie była zbyt 
duża. Ograniczenia wprowadzone w zakresie składania wniosków uniemożliwiały w wy
padku notariuszy z prowincji i terenów o małej liczbie wyznaczonych siedzib odpowiednie

91 Jednorazowa zapomoga wynosić miała 1500 złotych za zmarłego członka izby, ibidem-. Statut 
zapomogowego funduszu izby notarialnej w Poznaniu, ibidem.

Stawki wypłacanych zasiłków były jednak niższe niż w Poznaniu: 600 złotych, podobnie składki: 
jednorazowa 10 złotych oraz stała 5 złotych miesięcznie; nowy statut funduszu uchwalono w 1939 r., 
W Wilnie. Ubezpieczenie korporacyjne, PN, 1934, nr 7, s. 18; Walne Zgromadzenie Izby Notarialnej 
w Wilnie, PN, 1934, nr 12, s. 7; red.. Ubezpieczenie notariuszów. Fundusz ubezpieczeniowy Izby 
wileńskiej (Statut), PN, 1939, nr 15-16, s. 33.

Walne Zgromadzenie Izby Notarialnej w Katowicach, PN, 1934, nr 11, s. 8.
Walne Zgromadzenie Izby Notarialnej w Lublinie, PN, 1934, nr 12, s. 4-5; Fundusz zapomogowy 

Lubelskiej Izby Notarialnej. Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Izby dnia 30 V1937 r., PN, 
1937, nr 13-14, s. 24; Ubezpieczenie notariuszów. Fundusz zapomogowy Izby lubelskiej (regulamin), PN, 
1939$ nr 15-16, s. 32-33.

Prace korporacyjne notariatu według sprawozdań Rad Notarialnych 1936/37, PN, 1937, nr 17-18, 
s. 43.

Rady notarialne w r. 1937/38 (sprawozdawczy zarys działalności), PN, 1938, nr 15-18, s. 31-32.
Opodatkowanie wypłat z funduszów zapomogowych, PN, 1938, nr 7-8, s. 34; protokoły obrad 

Konferencji, APII, sygn. R. Not. 704 (d. 33) (nowe oznaczenie R. Not. 105). 
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zorganizowanie się i zebranie w odpowiednim czasie 10 podpisów. Inicjatywa w zakresie 
składania wniosków należała w całym okresie raczej do wielkomiejskich środowisk98 * 100 * * 103.

98 Por. m.in. wnioski składane przez notariuszy łódzkich, sprawozdania z walnych zgromadzeń 
w Warszawie 1934-1939, op.cit.

Por. m.in. Na porządku dziennym, PN, 1934, nr 17, s. 2-3.
100 Wyrok Izby Karnej Sądu Najwyższego z 1938 r., 3K 1069/37, Orzecznictwo Sądów Polskich 

1938 poz. 399.
r 9 członków w grupach izb najmniejszych, do 100 notariuszy; 11 członków w grupach izb 

o liczebności do 200 notariuszy i 13 członków dla izb powyżej 200 notariuszy.
02 Por. tabela.

103 W.N., Izba Notarialna — Warszawa, PN, 1937, nr 12, s. 14.

2. RADY NOTARIALNE

Dla ustalenia praktycznych form działania rad notarialnych, jako organów zarządzają
cych i wykonawczych, duże znaczenie miał pierwszy, organizacyjny okres ich istnienia, do 
czasu zwyczajnych walnych zgromadzeń w maju 1934 roku . W ciągu następnego roku 
sprawozdawczego 1934/1935 rady okrzepły i funkcjonowały już bez większych problemów 
organizacyjnych. Dla szybkiego stworzenia podobnych w wielu wypadkach reguł prowa
dzenia prac znaczenie miało ogólnopolskie współdziałanie rad, zainicjowane już w lutym 
1934 roku, w postaci odbywających się cyklicznie Konferencji Prezesów i Wiceprezesów 
Rad Notarialnych, a także publicystyka informacyjna „Przeglądu Notarialnego”.

Rady notarialne podlegały w zakresie swych czynności ochronie prawnej, przewidzianej 
w art. 127 kodeksu karnego dla władz samorządu terytorialnego i zawodowego . Ich 
liczebność w poszczególnych izbach zależała od ogólnej liczby notariuszy w danym okręgu 
sądu apelacyjnego i wynosić mogła od 9 do 13 członków (art. 31) . Największy skład
przewidziany został dla izb z ponad 200 notariuszami i w praktyce nigdy nie został powoła
ny, największa izba warszawska nie przekroczyła liczby 200 notariuszy . Przy niewiel
kich rozmiarach najmniejszej izby katowickiej, do rady wchodziło - wobec jej ustawowej 
liczebności - ponad 30% tamtejszych notariuszy w latach 1934-1935, w kolejnych propor
cja pozostała nadal wyjątkowa na tle innych izb: przy największej liczebności izby (39 
notariuszy) blisko 25% wchodziło w skład rady. Ta sama liczebność - 9 członków rady - w 
większych izbach poniżej 100 notariuszy, dawała inne współczynniki reprezentacji: np. 
w izbie lubelskiej liczebność rady odpowiadała mniej niż 10% notariuszy. W największej 
izbie stołecznej wielkość rady odpowiadała ok. 6% tamtejszych notariuszy.

Wybór członków rady należał do kompetencji walnego zgromadzenia izby, a głosowa
nie było tajne (art. 28 pkt 1, art. 29 § 3). Obowiązkiem korporacyjnym notariuszy było 
przyjęcie mandatu członka rady (art. 29 § 4). Kadencja członków rad miała trwać 3 lata, 
z tym, że co roku ustępować miała według starszeństwa mandatów 1/3 składu każdej rady 
(art. 29 § 4). Ustępujących członków obowiązywał okres rocznej karencji, po którym po
nownie mogli być wybranymi do rad. Konieczność ustąpienia na tej zasadzie w 1937 roku 
prezesa rady w Warszawie, Z. Hubnera, skłoniła walne zgromadzenie do wysunięcia po
stulatu nowelizacji przepisu i zniesienie tego ograniczenia . Prawo o notariacie dla za
pewnienia ciągłości zarządu i prac organizacyjnych w pierwszych latach po wprowadzeniu 
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samorządu korporacyjnego wprowadziło ograniczenia w zakresie zmian składu osobowego 
rad. 1/3 składu pierwszych rad ustąpić miała dopiero w maju 1935 roku, a następnie w 1936 
roku, przy czym o wykluczeniu danej osoby - decydować miało w ciągu tych pierwszych 
lat losowanie (art. 126 § 4). W związku z tym dopiero od 1937 roku zmiany mogły nastę
pować w pełni zgodnie ze zwyczajną zasadą art. 29 § 4. Zasada losowania, uznana za za
grożenie dla sprawnego działania rad, skłoniła Konferencję Prezesów i Wiceprezesów do 
opracowania w ramach Sekretariatu Międzyizbowego specyficznych reguł, chroniących 
w praktyce przed usunięciem z rady pewnych jej członków . Uznano wówczas koniecz
ność odejścia od czystego losowania na rzecz jego formy technicznie zracjonalizowanej 
poprzez wyłączenie od rotacji prezesów i wiceprezesów .

Pierwsze rady notarialne powołane zostały na organizacyjnych walnych zgromadzeniach 
na początku 1934 roku. Wkrótce, wobec korekty okręgów sądów apelacyjnych konieczną 
stała się zmiana ich liczebności . Dotychczasowa Rada Notarialna w Krakowie - wobec 
powiększenia się izby o 26 notariuszy z przyłączonych okręgów sądowych - ulec musiała 
zwiększeniu o 2 osoby. Nastąpiło to dopiero podczas kolejnego walnego zgromadzenia, 
w maju 1935 roku u . Zmiany w apelacji lwowskiej i lubelskiej - mimo zmniejszenia się 
liczby tamtejszych notariuszy - nie spowodowały konieczności korekty wielkości rad wo
bec pozostawania wciąż w tych samych grupach. Siedziba jednego z członków rady lubel
skiej znalazła się w izbie krakowskiej, ponieważ był on jednocześnie rzecznikiem dyscypli
narnym, to spowodowało konieczność dokonania nowych wyborów rzecznika w izbie lubel
skiej . Przyłączenie w 1938 roku do terenu działania izby w Katowicach Zaolzia nie 
wpłynęło na rozmiary tamtejszej rady.

W związku z corocznym cyklem walnych zgromadzeń, zatwierdzających m.in. spra
wozdania rad i wykonanie budżetów, rady notarialne obejmować miały swe czynności 
z dniem 1 czerwca każdego roku (art. 32 § 1). Jedynie dla pierwszych wybranych przy 
wprowadzaniu ustroju korporacyjnego rad ustalony został inny termin ukonstytuowania się, 
najdalej do 1 lutego 1934 roku (art. 126 § 3). Terminu owego, jak wyżej wspomniano, nie 
dotrzymano jedynie w izbie lwowskiej, w pozostałych rady rozpoczęły działalność jeszcze 
przed jego nadejściem.

Rada notarialna na swym pierwszym posiedzeniu wybierała ze swego grona prezesa 
i wiceprezesa, sędziów oraz rzeczników dyscyplinarnych, dokonywała także podziału czyn
ności między innych swych członków (art. 32 § 1). Natychmiast po swym ukonstytuowaniu 
zawiadamiała o swym składzie prezesa sądu apelacyjnego oraz prezesów sądów okręgo
wych na swym terenie (art. 32 § 2). Dla usprawnienia organizacyjnego prawo o notariacie 
wprowadziło wymóg, by prezes i wiceprezes rady mieszkali na stałe w miejscowości, sta
nowiącej siedzibę izby (art. 32 § 1). Nakaz ten interpretowano jako konieczność nie tylko 
zamieszkiwania, lecz również posiadania siedziby urzędowej w miejscowości będącej sie- * * * * * 

104 Por. referaty Sekretariatu Międzyizbowego, AP II, sygn. R. Not. 667 (d. 13) (nowe oznaczenie 110).
105 Ibidem.

O praktycznych problemach wobec tej nowej potrzeby, nieprzewidzianej przepisami prawa 
o notariacie; W.N., Wobec zmiany okręgów izb notarialnych, PN, 1934, nr 18, s. 3.

Por. protokół zgromadzenia odbytego w dniu 30 maja 1935 r. w Krakowie, AP II, 
sygn. R. Not. 102, 103.* |Qg

Dokonała tego w trybie tymczasowym sama Rada Notarialna, sprawozdanie z działalności Rady 
Notarialnej w Lublinie za czas od 30 maja 1934 r. do 1 maja 1935 r. [w:] Izba Notarialna - Lublin, PN, 
1935, nr 11-12, s. 34.
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dzibą izby109 * * 112 113 * 115 116 117 * 119 * 121. Pozostali członkowie rady mogli wywodzić się z innych miejscowości poło
żonych na terenie działania izby. W składzie pierwszej wybranej rady w Poznaniu, spośród 
11 osób 6 mieszkało i wykonywało czynności urzędowe w Poznaniu"0. W 11-osobowej 
radzie lwowskiej znalazło się 5 notariuszy ze Lwowa . W radzie lubelskiej na 9 osób, 
4 pracowały i mieszkały w Lublinie" . Podobnie wyglądały proporcje w radzie krakow
skiej oraz katowickiej . W Radzie Notarialnej w Wilnie tylko 3 osoby - prezes, wicepre
zes i skarbnik - mieszkały w Wilnie" . Wyraźna przewaga notariuszy z miejscowości 
będącej siedzibą izby istniała w stołecznej Radzie Notarialnej: na 11 członków tylko 
3 reprezentowało inne ośrodki" .

109 M. Allerhand, op.cit., s. 60-61.
Pozostałych 5 było notariuszami w Gdyni, Bydgoszczy, Toruniu, Kaliszu i Nieszawie, Rada 

Notarialna w Poznaniu, PN, 1934, nr 2, s. 4.
Pozostałych 6 było notariuszami w Rawie Ruskiej (2 osoby), Szczercu, Sądowej Wiszni, Brodach 

i Przemyślu, Rada Notarialna we Lwowie, PN, 1934, nr 7, s. 3.
112 Pozostałych 5 było notariuszami w Równem, Zamościu, Radomiu, Kielcach i Lucku. Rada 

Notarialna w Lublinie, PN, 1934, nr 2, s. 4.
113 Notariusze spoza Krakowa wywodzili się z Jasła, Rzeszowa, Krosna, Oświęcimia i Nowego Targu; 

w radzie w Katowicach znaleźli się notariusze z Królewskiej Huty, Wodzisławia, Cieszyna, Bielska 
i Mikołowa, Rada Notarialna w Krakowie', Rada Notarialna w Katowicach, PN, 1934, nr 3, s. 6; 
Protokoły posiedzeń Rady Notarialnej w Krakowie, AP II, sygn. R. Not. 97.

Pozostałych 6 notariuszy mieszkało i pracowało w Mołodecznie, Grodnie, Suwałkach, Lunińcu, 
Pińsku i Nowogródku, Rada Notarialna w Wilnie, PN, 1934, nr 3, s. 6.

115 Byli to notariusze z Łodzi, Piotrkowa i Białegostoku, Rada Notarialna w Warszawie, PN, 1934, 
nr 3, s. 6.

116 M. Allerhand, op.cit., s. 61.
117 Protokoły posiedzeń Rady Notarialnej w Krakowie 1934-1938, sygn. R. Not. 97; Z Rad 

Notarialnych. W Krakowie, PN, 1934, nr 3, s. 8-9.
111 Pierwsze Walne Zgromadzenie Izby Notarialnej we Lwowie, PN, 1934, nr 7, s. 2-3.
119 S. Stein ustąpił wobec upływu 3—letniej kadencji członka rady w 1937 r., ponownie wybrany 

prezesem na kadencję 1939/40; K. Sokol ustąpił na 1 rok z powodu złego stanu zdrowia w 1936 r., by 
zostać ponownie prezesem już od kadencji 1937/38, Rady Notarialne w kadencji 1937/38, PN, 1937, 
nr 1 }i(s. 3; PN, 1939, nr 11-14, s. 8.

Rada Notarialna w Poznaniu, op.cit.', por. także rozdział VIII pkt 3.
121 W. Dąbrowski, uczestnik powstań śląskich, szef Wydziału Prezydialnego Komitetu Plebiscytowego 

w Bytomiu, działacz Chrześcijańskiej Demokracji, od 1926 r. związany z obozem sanacyjnym, poseł 
i wicemarszałek II—IV Sejmu Śląskiego kierował radą do odejścia z notariatu na własną prośbę w 1939 r.,

Pracami rady kierował jej prezes. Przewodniczył on także posiedzeniom oraz wykony
wał jej uchwały (art. 33). Wszystkie pisma, akty, komunikaty i okólniki rad podpisywali 
prezesi lub wiceprezesi, pełniący rolę ich zastępców . Prezesami rad wybranych w stycz
niu (we Lwowie w marcu) 1934 roku zostali notariusze już wcześniej znani w poszczegól
nych środowiskach i zasłużeni w pracach nad unifikacją prawa o notariacie, często także 
piastujący w poprzednim okresie wysokie funkcje w administracji państwowej. 
W Krakowie funkcję prezesa rada powierzyła dotychczasowemu prezesowi dawnej Izby 
Notarialnej S. Steinowi, wiceprezesem wybrano W. Jabłońskiego . Podobna ciągłość 
zarządu zaznaczała się we Lwowie, gdzie prezesem rady został K. Sokol, zaś wiceprezesem 
W. Typrowicz . Obaj prezesi - z krótką przerwą - kierowali radami aż do wybuchu 
II wojny światowej . Prezesem rady w Poznaniu został W. Jeszke, zaś wiceprezesem 
W. Pr^dzyński, w poprzednim okresie członek Podkomisji Notarialnej Komisji Kodyfika
cyjnej . Radą w Katowicach kierował od 1934 roku W. Dąbrowski, wiceprezesem b^ł 
A. Rostek, obaj będący poprzednio m.in. adwokatami i notariuszami w Katowicach
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Radą w Lublinie kierował J. Borkowski122 123 124 125 126 127 128 *, zaś w Wilnie A. Rożnowski oraz J. Buyko jako 
wiceprezes . Prezesem rady w Warszawie wybrany został Z. Hubner, poprzednio prze
wodniczący Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych, zaś funkcję wiceprezesa po
wierzono zasłużonemu dla notariatu M. Kurmanowi . Ponieważ wszyscy wymienieni 
wyżej prezesi rad wielokrotnie pełnili ową funkcję i po koniecznym okresie rocznej karen
cji ponownie powierzano im poprzednie stanowiska, te same osot^ były prezesami ostatniej 
kadencji przed wybuchem II wojny światowej w większości rad

zamordowany w obozie w Auschwitz w 1942 r.; Z Rad Notarialnych. W Katowicach, PN, 1934, nr 3, s. 9; 
Sprawy personalne, Not.-Hip., 1933 nr 29, s. 22; Wielka przerwa: 1939-1946, PN, 1947,1.1, z. 1, s. 9.

2 J. Borkowski, adwokat w Lublinie, wykładowca historii w lubelskich gimnazjach oraz lektor 
j. rosyjskiego w KUL-u, od 1918 r. sędzia Sądu Okręgowego, od 1929 r. wiceprezes Sądu Apelacyjnego 
w Lublinie, radny i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zmarł w Lublinie w 1964 r., J. Marczuk, Rada 
Miejska i Magistrat Lublina 1918-1939, Lublin 1964, s. 92; J. Florkowski, J. Rzączyński, Historia Izby 
Notarialnej w Lublinie, „Rejent”, 2001, nr 5, s. 18-19.

123 Z Rad Notarialnych. W Wilnie, PN, 1934, nr 3, s. 9.
124 Komunikat nr 1 Rady Notarialnej w Warszawie, AP II, sygn. R. Not. 453 (d. 20) (nowe oznaczenie 

120); Z Rad Notarialnych. W Warszawie, PN, 1934, nr 3, s. 7.
125 Z wyjątkiem Katowic, gdzie na czele rady stanął F. Mazurkiewicz (notariusz w Katowicach), oraz 

Wilna, gdzie prezesem został wcześniejszy wiceprezes J. Buyko, Rady Notarialne w kadencji 1939-1940, 
PN, 1939, nr 11-14, s. 8.

126 Wyniki wyborów do Rady Notarialnej, Not.-Hip., 1934, nr 3, s. 23.
127 Dr St.St., Regulaminy, op.cit.
128 M. Kurman, Regulamin wewnętrzny Rady Notarialnej, PN, 1934, nr 2, s. 7-12.

Z Rad Notarialnych. W Warszawie, op.cit.

Interesująco wygląda zestawienie poprzednich funkcji sprawowanych przez członków 
pierwszej wybranej w Warszawie Rady Notarialnej: znalazło się w niej 2 byłych ministrów 
(spraw wewnętrznych oraz pracy i opieki społecznej), 1 były wojewoda warszawski, były 
dyrektor departamentu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, był^prezes Sądu Okręgo
wego w Łodzi, a nawet były kurator wileńskiego okręgu szkolnego . Notariusze z wielo
letnim doświadczeniem zawodowym i organizacyjnym, lecz bez zasług w życiu państwo
wym. znaleźli się w mniejszości, co odpowiadało ogólnej polityce kadrowej Ministerstwa 
Sprawiedliwości wobec notariatu.

Rady notarialne samodzielnie uchwalały swe regulaminy urzędowania (art. 34 pkt 10). 
Jeszcze w 1933 roku opracowany został przez poprzednią izbę w Krakowie regulamin 
przyszłej rady, uchwalony przez nią następnie na pierwszym posiedzeniu. Podobnie jak 
w wypadku analogicznego regulaminu walnego zgromadzenia, publikacja krakowskiego 
regulaminu rady w „Przeglądzie Notarialnym” sprowokować miała pozostałe środowiska 
notariuszy w przyszłych izbach do szybkiego opracowania w miarę jednolitych regulami
nów . Projekt regulaminu dla rady w Warszawie opracował - podobnie jak w wypadku 
regulaminu walnego zgromadzenia - M. Kurman . Choć podstawą przyjętego na pierw
szym posiedzeniu rady w dniu 28 stycznia 1934 roku tymczasowego regulaminu stał się 
projekt złożony przez prezesa Z. Hubnera, M. Kurman wywarł jednak wjyfyw na ostateczny 
regulamin rady jako członek specjalnie powołanej do tego celu komisji

Do kompetencji rad, wyliczonych w art. 34 należało przede wszystkim czuwanie nad 
należytym wykonywaniem obowiązków przez notariuszy, asesorów i aplikantów oraz prze
strzeganiem zasad powagi i godności stanowiska notarialnego, a także udział w sądownic
twie dyscyplinarnym (pkt. 1-2). Samodzielnie wykonywały rozjemstwo polubowne między 
notariuszami, asesorami i aplikantami w razie sporów na tle czynności zawodowych, o ile 
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nie został naruszony interes publiczny (pkt 5). Rady ustalały na żądanie stron i notariusza 
wysokość należnego według stawek wynagrodzenia (pkt 3) oraz wyznaczały stronie, która 
stwierdziła swą niezamożność, notariusza zobowiązanego do dokonania określonej czynno
ści bezpłatnie lub z obniżeniem wysokości należnych opłat (pkt 6), Kierowały wykształce
niem zawodowym aplikantów notarialnych oraz prowadziły listy notariuszy, asesorów, 
aplikantów i tworzyły listy osób tymczasowo uprawnionych do zastępstwa (art. 34 pkt. 4, 9, 
art. 131 § 1 oraz 145 § 1). Jako organ wykonawczy samorządu izby zwoływały walne 
zgromadzenia i wykonywały ich uchwały (art. 34 pkt 8), administrowały izbą i zarządzały 
jej majątkiem (pkt 7). Wykonywały także inne czynności przewidziane przepisami prawa.

Do ważności uchwał rady potrzebna była zwyczajna większość przy obecności przy
najmniej połowy jej członków, z tym, że w razie równości głosów decydował głos prze
wodniczącego rady (art. 35). Nadzór nad działalnością rady sprawował - tak samo jak 
w wypadku walnego zgromadzenia - prezes sądu apelacyjnego, zaś tzw. nadzór naczelny 
minister sprawiedliwości (art. 42 § 1). Minister poza zwyczajnymi uprawnieniami nadzor
czymi mógł także rozwiązać radę w wypadku rażących naruszeń prawa lub obowiązków 
ustawowych (art. 42 § 2). Jej czynności - do czasu powołania przez walne zgromadzenie 
nowej rady - pełnić miało kolegium administracyjne właściwego terytorialnie sądu apela
cyjnego. Z przepisu tego, jak wyżej wspomniano, nie skorzystano ani razu w okresie 1934— 
1939.

Rady uprawnione były do samodzielnego podziału obowiązków wobec swych człon
ków. Już na początku 1934 roku ustaliła się praktyka powoływania delegatów poszczegól
nych rad w siedzibach znajdujących się na terenie ich działania sądów okręgowych130 131. 
Powierzano im załatwianie niektórych należących do rady spraw, m.in. ustalali na żądanie 
stron i notariusza wysokość wynagrodzenia za czynność, decydowali o przyznaniu prawa 
ubogich w sytuacjach nagłych, nadzorowali przestrzeganie zasad etyki i godności za
wodu J . Te same uprawnienia uzyskali powołani wkrótce delegaci rady wileńskiej oraz 
poznańskiej132 *. Legalność ustanawiania delegatów i powierzania im obowiązków przewi
dzianych w prawie o notariacie dla rad notarialnych potwierdzały sądy apelacyjne: pośred
nio - nie zgłaszając zastrzeżeń do przedkładanych regulaminów - oraz bezpośrednio, roz
poznając zażalenia w trybie nadzoru

130 Rada w Warszawie ustaliła, że funkcje delegatów mają pełnić w pierwszej kolejności zamiejscowi 
jej członkowie, urzędujący w siedzibach sądów okręgowych; we Lwowie delegatów powołano dopiero 
wl936r., Z Rad Notarialnych. W Warszawie, PN, 1934, nr 3, s. 7; Regulamin Delegatury Rady 
Notarialnej we Lwowie, PN, 1936, nr 19, s. 11-12.

131 _ .Op.ctt.
132 r

W Wilnie. Delegaci Rady i ich uprawnienia, PN, 1934, nr 7, s. 18; Okólnik nr 7 Rady Notarialnej 
w Poznaniu z dnia 14 listopada 1934 r., PN, 1934, nr 23, s. 17.

W.N., Zakres uprawnień delegatów Rad Notarialnych, PN, 1934, nr 23, s. 15-16.
Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Lublinie [w:] Izba Notarialna - Lublin, PN, 1934, 

nr 12, s. 2.

Niektóre rady wyodrębniały w swym składzie ściślejsze prezydium, nazywane niekiedy 
wydziałem, składające się z notariuszy zamieszkałych w siedzibie izby134. W ramach we
wnętrznego podziału czynności, rada lubelska w składzie plenarnym zajmowała się spra
wami spornymi oraz o charakterze ogólnym, istotnymi dla wszystkich notariuszy, prezy
dium zaś załatwiało pozostałe sprawy, zwłaszcza o lokalnym charakterze. Umożliwiło to 
dokonanie oszczędności budżetowych, wobec przyjęcia zasady odbywania posiedzeń rady 
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w całym składzie tylko raz w miesiącu oraz cotygodniowego zbierania się prezydium135 136 37. 
Prezydium rady w Wilnie było upoważnione do zarządzania rewizji nadzwyczajnych oraz 
delegowania w tym celu wybranych przez siebie rewidentów . Cykl comiesięcznych po
siedzeń w pełnym składzie przyjęły także inne rady, zbierając się w razie potrzeby w skła
dzie zmniejszonym

Ibidem.
136 Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Wilnie za czas od dnia 1 lutego 1934 r. do dnia 

Walnego Zgromadzenia [w:] Izba Notarialna - Wilno, PN, 1934, nr 12, s. 6.
l37Por. m.in. sprawozdanie Rady Notarialnej w Warszawie za okres od dnia 1 maja 1934 r. do dnia 

30 kwietnia 1935 r. [w:] Izba Notarialna - Warszawa, PN, 1935, nr 11-12, s. 18.
138 Prace korporacyjne notariatu według sprawozdań Rad Notarialnych 1936/37, PN, 1937, nr 17-18, 

s. 43.
139 Np. w Poznaniu na 246 uchwal, 196 zapadło w tzw. Wydziale, we Lwowie na ogólną liczbę spraw 

985 Prezydium załatwiło 659, ibidem, por. także sprawozdania rad za rok 1936/37, 1937/38, op.cit.
140 W 1936/37 r. najwięcej (18) we Lwowie, najmniej (5) w Wilnie; podobne w następnym roku (choć 

Poznań tylko 8 okólników), op.cit.
141 Ibidem.
142 Por. dane ze sprawozdań budżetowych za rok 1937/38, Rady Notarialne w roku 1937/38 

(Sprawozdawczy zarys działalności), PN, 1938, nr 13-14, s. 31.

W roku sprawozdawczym 1936/1937 ustaliły się już na dobre zbliżone metody pracy 
rad notarialnych, obradujących plenarnie, na posiedzeniach prezydiów (wydziałów), po
wołujących dla załatwienia spraw szczegółowych specjalne komisje i powierzających spra
wy o lokalnym znaczeniu delegatom138 139 140 141 142. Z porównania liczby^załatwianych spraw, wynika, 
iż większość z nich rozpoznawana była w ściślejszym gronie . Liczby wydawanych okól
ników były zbliżone i wynosiły średnio ok. 10 rocznie . Podstawowa aktywność rad kon
centrowała się wokół spraw nadzoru i rewizji kancelarii, udziału w sądownictwie dyscypli
narnym oraz czuwania nad poziomem etyki zawodowej. W różnym stopniu realizowane 
były obowiązki w zakresie kształcenia aplikantów, występowały też różnice lokalne pole
gające na prowadzeniu przez niektóre rady list tymczasowych zastępców notariuszy. Wśród 
spełnianych obowiązków istotne miejsce zajmowało przyznawanie zainteresowanym tzw. 
prawa ubogich: najwięcej zwolnień od kosztów przyznawały w 1936/1937 roku rady 
w Krakowie i Poznaniu, najmniej rada w Wilnie, w kolejnym roku proporcje wyglądały 
podobnie.

Wobec różnej liczebności rad i stopnia zamożności członków izb znajdującego od
zwierciedlenie w różnicowaniu składek, odmienna była wysokość budżetów, którymi admi
nistrowały rady. Po ustaleniu się systemu od 1936 roku na budżety administracyjne wpły
nęło w Warszawie ok. 59 tysięcy złotych, w Poznaniu ok. 42 tysięcy złotych, w Lublinie 
ok. 28,5 tysiąca złotych, we Lwowie ok. 28 tysięcy złotych, w Krakowie ok. 26,5 tysięcy 
złotych, w Wilnie ok. 24 tysięcy złotych oraz w Katowicach ok. 10 tysięcy złotych. Preli
minarze budżetowe na następny rok 1937/1938 zakładały uzyskanie zbliżonych wpły
wów 4 . System uzależniania składek od wysokości obrotów kancelarii przyniósł jednak 
w wielu izbach przekroczenie planowanych dochodów

Najważniejszą część uprawnień rad notarialnych stanowiły kompetencje w zakresie 
nadzoru nad notariuszami. Wszystkie rady przykładały do tych spraw ogromną wagę, po
dobnie jak do udziału w sprawowaniu sądownictwa dyscyplinarnego oraz przestrzegania 
zasad etyki zawodowej. Sprawy te z uwagi na ich duże znaczenie omówione zostały osob
no. Z uprawnień w zakresie rozjemstwa polubownego między notariuszami, asesorami 
i aplikantami, wynikających z art. 34 pkt 5, nie korzystano zbyt często. Problemem - dla 
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ustalenia wspólnych ogólnopolskich zasad - zajęły się Konferencje Prezesów i Wicepreze
sów, zaś same rady, do czasu ustalenia odpowiedniego mi^dzyizbowego regulaminu roz
jemczego, niechętnie realizowały swe prawa w tym zakresie

Rady nie były upoważnione do dokonywania wykładni przepisów prawa oraz udzielania 
notariuszom wskazówek co do jego stosowania. Tego rodzaju działalność nie należała 
jednak do rzadkości, rady uzasadniały swe poczynania koniecznością ujednolicenia stano
wiska w skali izby. W sprawach o znaczeniu ogólnym zapytania do Sekretariatu
Międzyizbowego oraz Konferencji Prezesów i Wiceprezesów . Z tych samych powodów 
rady często występowały do odpowiednich władz z prośbą o dokonanie wyjaśnień i inter
pretacji wątpliwych i niejasnych w praktycznym stosowaniu przepisów

Istotnym, wyżej omówionym problemem, którym zajęły się od początku swego istnienia 
rady notarialne, było ubezpieczenie notariuszy, stanowiące przedmiot ożywionych dyskusji, 
projektów także w poprzednim okresie . Wprawdzie do tworzenia funduszów zapomo
gowych oraz ubezpieczenia przymusowego na wypadek śmierci lub niezdolności do pracy 
członka izby upoważnione zostały wyłącznie walne zgromadzenia notariuszy izb notarial
nych, to jednak cała praca organizacyjna skupiała się w radach notarialnych.

Do obowiązków rad notarialnych należało także kierowanie wykształceniem zawodo
wym aplikantów notarialnych. Zagadnienie to omówione zostało osobno. Rady traktowały 
swe obowiązki w zakresie podnoszenia poziomu zawodowego bardzo szeroko, nie ograni
czając się do samych aplikantów. Między innymi Rada Notarialna w Poznaniu zorganizo
wała w grudniu 1934 roku Zjazd Koleżeński Notariuszy Izby w Poznaniu. Porządek zjazdu 
obejmował szereg referatów, wygłaszanych m.in. przez B. Stelmachowskiego, 
W. Prądzyńskiego, poświęconych istotnym zagadnieniom praktycznym . Podobne zjazdy 
o charakterze lokalnym, służące dokształcaniu zawodowemu oraz integracji notariuszy, 
organizowały także inne izby, odpowiadając na wezwania m.in. „Przeglądu Notarial
nego”143 144 * * 147 148 149. Swoistą tradycją stały się organizowane w Poznaniu po obradach walnego zgro
madzenia zebrania dyskusyjne z udziałem zaproszonych gości. Także na nich referowano 
i omawiano w dyskusji istotne problemy praktyczne . Podobne sesje naukowe organizo
wała m.in. rada w Warszawie, do ich organizowania z udziałem asesorów i aplikantów 
wzywała rada w Krakowie150.

143 Por. m.in. sprawozdanie Rady Notarialnej w Warszawie..., op.cit., s. 19.
144 M.in. zespól akt Rady Notarialnej w Krakowie Sekretariat Między izbowy „Przeglądu 

Notarialnego", zawierający referaty, opracowania, memoriały dotyczące spraw notariatu i wykładni

45 M.in. w okresie sprawozdawczym 1934/35 Rada w Warszawie skierowała 10 tego rodzaju 
wniosków, sprawozdania z działalności rad notarialnych, op.cit.

Por. wyżej, także rozdział VI pkt 1.3.
147 W kolejnych latach także organizowano podobne zjazdy, m.in. w 1937 r., por. sprawozdanie Rady 

Notarialnej w Poznaniu za rok 1934/35, Izba Notarialna - Poznań, PN, 1935, nr 11-12, s. 22; Zjazd 
koleżeński notariuszów Izby Poznańskiej, PN, 1934, nr 23, s. 13; nr 24, s. 11-12; W zachodnim pasie 
granicznym. Sprawozdanie ze Zjazdu Notariuszów Izby Poznańskiej, PN, 1938, nr 1, s. 19-21.

148 M.in. zjazd koleżeński notariuszy okręgu sosnowieckiego w październiku 1935 r., W.N., Zebranie 
notariuszów okręgu sosnowieckiego, PN, 1935, nr 20, s. 14-15; Pod znakiem koleżeństwa 
korporacyjnego, PN, 1936, nr 10, s. 4-5.

149 M.in. zebranie w maju 1934 r., W. Natanson, Zebranie dyskusyjne z okazji Walnego Zgromadzenia, 
PN, 1934, nr 10, s. 5-6; idem, Pod wrażeniem dnia notariatu w Poznaniu, ibidem, s. 6.

150 Por. m.in. seria odczytów L. Domańskiego, Odczyty o kodeksie zobowiązań, PN, 1934, nr 13-14, 
s. 47; nr 15-16, s. 37; Zjazdy okręgowe notariuszów, PN, 1937, nr 6, s. 13; Zjazdy zawodowo-koleżeńskie 
okręgu Izby Notarialnej w Krakowie, AP II, sygn. R. Not. 108.

AP II, sygn.R. Not. 667 (d. 13) (nowe oznaczenie 110).
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Od samego początku istnienia w całym kraju samorządu notarialnego zarysowała się sil
na tendencja do aktywizowania notariuszy przez rady do pracy i ofiarności społecznej. 
Przedstawione dalej wyliczenie ma charakter przykładowy, ujęcie wszystkich przejawów 
działalności społecznej i charytatywnej nie jest bowiem możliwe. Dorobek w tej mierze był 
imponujący, choć widoczne były także dysproporcje w skali dokonań poszczególnych izb, 
związane m.in. z różnym stopniem zamożności ich członków. Rady notarialne starały się 
także wywrzeć wpływ na aktywniejsze popieranie polityki obozu rządzącego przez notariu
szy poszczególnych izb . Notariuszy zachęcano do przynależności do Zjednoczenia Nota- 
riuszów RP, które następnie zgłosiło akces do Obozu Zjednoczenia Narodowego.

W 1935 roku Konferencja Prezesów zaleciła radom zobowiązanie wszystkich notariuszy 
do wpłaty 5% miesięcznego dochodu netto na rzecz Naczelnego Komitetu Uczczenia Pa
mięci Marszałka J. Piłsudskiego . Notariusze z izby lwowskiej, z inicjatywy prezesa rady 
S. Sokola, zgłoszonej już na pierwszym walnym zgromadzeniu w marcu 1934 roku, objęli 
opieką Towarzystwo Ochrony Młodzieży, a w następnych latach opodatkowali się na 
utrzymanie szkoły powszechnej w Tulinie . Składkę na ufundowanie szkoły na Wołyniu 
ustaliła również - uznawana za jedną z bardziej ofiarnych obok izby lwowskiej - izba 
w Lublinie, wspierająca od 1934 roku także Towarzystwo Szkoły Ludowej, a notariusze już 
dobrowolnie wspierali Fundusze Obrony Narodowej i Obrony Morskiej oraz Komitet Żwir
ki i Wigury. Notariusze izby wileńskiej, oprócz wymienionych, wspierali także Li^ Obro
ny Powszechnej Państwa, Polski Czerwony Krzyż oraz Ligę Morską i Kolonialną . Rada 
w Warszawie na swym pierwszym posiedzeniu w 1934 roku wystosowała do innych rad 
apel o stworzenie oświatowej fundacji notariatu opierającej się na składkach, a M. Kurman 
wsparł istotnym wkładem finansowym tworzoną przy izbie bibliotekę . Warszawscy nota
riusze współtworzyli Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych. 
W czasie powodzi na południu kraju w 1934 roku w ogólnopolskim Komitecie Pomocy 
Ofiarom Powodzi znaleźli się rejenci, a poszczególne rady notarialne zorganizowały zbiórki 
pieniędzy i wezwały notariuszy do udzielania powodzianom pomocy . Rada w Warszawie 
wprowadziła wówczas samodzielnie 2% opodatkowanie dochodów członków izby na okres 
6 miesięcy, co dało łącznie wpłatę na rzecz ofiar powodzi w wysokości blisko 31 tysięcy 
złotych, zaś akcja pomocy dla bezrobotnych przyniosła subskrypcję Pożyczki Inwestycy
jnej . W 1939 roku, na wniosek Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych

151 Por. m.in. przemówienie prezesa Rady Notarialnej w Poznaniu 13 maja 1934 r., Walne 
Zgromadzenie Izby Notarialnej w Poznaniu, PN, 1934, nr 10, s. 3.

152 Okólnik Rady Notarialnej w Krakowie z 30 maja 1935 r., AP II, sygn. R. Not. 113; protokoły obrad 
Konferencji, AP II, sygn. R. Not. 704 (d. 33) (nowe oznaczenie 105).

153 Tylko wówczas doraźna składka przyniosła kwotę 1200 złotych, wszystkie okólniki rady oznaczano 
pieczęciami TOM-u, w niektórych znajdowały się wytyki wobec notariuszy, którzy dotychczas nie złożyli 
na rzecz TOM-u datków; Pierwsze Walne Zgromadzenie Izby Notarialnej we Lwowie...; por. także dane ze 
sprawozdań za lata 1935-1939, op.cit.; okólniki Rady Notarialnej we Lwowie m.in.1934—1936, AP II, 
sygn. R. Not. 453 (d. 20) (nowe oznaczenie 120).

154 Por. m.in. dane ze sprawozdań w 1938 r., PN, 1938, nr 13-14, s. 12-27; Akcja społeczna, PN, 
1934, nr 20, s. 14.

155 Red., Z Rad Notarialnych. W Warszawie. Fundacja notariatu, PN, 1934, nr 3, s. 7; Biblioteka Izby, 
PN, 1934, nr 20, s. 13.

156 Por. komunikaty rad notarialnych. Klęska powodzi. Udział notariatu w akcji ratowniczej, PN, 1934, 
nr 15-16, s. 2.

157 M.in. w Izbie poznańskiej wprowadzono 2-miesięczne 2% opodatkowanie dochodu netto, izba 
krakowska zebrała na rzecz powodzian ponad 6 tysięcy złotych, sprawozdanie z działalności Rady 
Notarialnej w Warszawie za okres od 1 maja 1934 r. do 30 kwietnia 1935 r., op.cit., s. 19; sprawozdanie
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158 wszystkie rady wezwały notariuszy do subskrypcji Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej 
Notariusze samej tylko izby warszawskiej subskrybowali kwotę blisko pół miliona złotych, 
podejmując jednocześnie zobowiązanie do udziału w ufundowaniu samolotu sanitarnego 
dla armii. Samolot nazwany imieniem zmarłego w 1938 roku prezesa rad^, Stefana 
Smólskiego, ufundowała dla Szkoły Pilotów w Świdniku również izba lubelska ° . W izbie 
lwowskiej uchwalono w 1939 roku zależną od dochodów brutto daninę na rzecz Funduszu 
Obrony Narodowej oraz Funduszu Obrony Morskiej

Rady obowiązane były do przedstawiania co roku na zwyczajnych walnych zgromadze
niach sprawozdań ze swej działalności podczas poprzedniej kadencji, odpowiadającej rocz
nym okresom administracyjno-budżetowym między kolejnymi zgromadzeniami . Problem 
schematu sprawozdań wstępnie ustalony został w trybie porozumienia międzyizbowego 
przez IV Konferencję Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych w marcu 1935 roku, co 
umożliwiło jego zastosowanie już do pierwszych sprawozdań obejmujących okres pełnego 
roku rozliczeniowego, przedstawionych na walnych zgromadzeniach w maju 1935 roku 
Ostatecznie jednolity schemat ogólnych sprawozdań ustaliła IX Konferencja w marcu 1936 
roku, wprowadzając jednocześnie te same terminy okresów sprawozdawczych oraz schemat 
sprawozdań budżetowych* 159 160 161 162 163 164. Wszystkie złożone przez rady w okresie 1934-1939 sprawoz
dania zostały zaakceptowane i przyjęte przez zgromadzenia, z reguły jednomyślnie, niekie
dy z dodatkowymi wyrazami uznania dla rad i ich prezesów.

z działalności Rady Notarialnej w Krakowie... do 30 kwietnia 1935 r., s. 30; Okólnik Rady Notarialnej 
w Poznaniu z dnia 14 listopada 1934 r., PN, 1934, nr 23, s. 17; Udział notariatu w pożyczce 
inwestycyjnej, PN, 1935, nr 9, s. 19.

15 Pod ogólnym hasłem „milion od notariatu na Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej”, Udział notariatu 
w pokryciu pożyczki. Wystąpienie Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, PN, 1939, 
nr 8, s. 3.

159 Druga w kolejności Izba w Poznaniu subskrybowała kwotę 270 tysięcy złotych, sprawozdanie 
z działalności Rady Notarialnej w Warszawie za czas od 1 kwietnia 1938 r. do dnia 30 kwietnia 1939 r. 
[w:] Izba Notarialna - Warszawa, PN, 1939, nr 11-14, s. 56; sprawozdanie z działalności Rady 
Notarialnej w Poznaniu, Izba Notarialna - Poznań, ibidem, s. 58.

160 S. Smólski, w 1934 r. wiceprezes i skarbnik Rady Notarialnej, prezes od 1937 r. do śmierci 
w 1938 r., adwokat w Kijowie i Warszawie, naczelnik Okręgu Wołyńskiego Zarządu Cywilnego Ziem 
Wschodnich, wojewoda wołyński, poseł do Sejmu Ustawodawczego, w latach 1922-1926 senator 
z ramienia ChZJN, minister pracy i opieki społecznej w rządzie W. Witosa, następnie m.in. minister spraw 
wewnętrznych wjego trzecim rządzie, zmarł w Warszawie, Samolot: SP-BFN„Stefan Smółski", PN, 1938, 
nr 23-24, s. 5; Izba Notarialna - Lublin, PN, 1939, nr 11-14, s. 63; Kto był kim..., s. 155-156; 
J. Florkowski, J. Rzączyński, op.cit., s. 19.

161 Płatna przez okres 1 roku od dnia 1 sierpnia 1939 r. nie mogła przynieść wymiernych korzyści, Izba 
Notarialna - Lwów, PN, 1939, nr 11-14, s. 60.

162 Sprawozdania Rady Notarialnej w Warszawie ogłaszane były w latach 1934-1939 drukiem 
w formie osobnych broszur, wzbogaconych o szczegółowe dane dotyczące działania tamtejszego 
samorządu i notariuszy.

163 Protokoły obrad Konferencji, AP II, sygn. R. Not. 704 (d. 33) (nowe oznaczenie R. Not. 105), 
R. Not. 54 (nowe oznaczenie R. Not. 106); Pierwsze pięciolecie współdziałania międzyizbowego Rad 
Notarialnych, PN, 1939, nr 9-10, s. 9.

164 Uchwała Konferencji, Ku jednolitości praktyki korporacyjnej, PN, 1936, nr 9, s. 17.
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3. WSPÓŁPRACA OGÓLNOPOLSKA. KONFERENCJE 
PREZESÓW I WICEPREZESÓW RAD NOTARIALNYCH. 
SEKRETARIAT MIĘDZYIZBOWY

Pominięcie w projekcie prawa o notariacie, przygotowanym przez Komisję Kodyfika
cyjną, centralnego, ogólnopolskiego organu samorządu w postaci Naczelnej Rady Notarial
nej zachęciło jeszcze w 1933 roku Stałą Delegację Notariatu i Hipoteki do wysunięcia 
propozycji wypełnienia tej luki na dotychczasowych, nieformalnych zasadach 0 . Nawią
zując do tej koncepcji, a jednocześnie do projektu J. Glassa, w którym po usunięciu przepi
sów o Radzie Naczelnej zarysowana została szczególna pozycja stołecznej rady, Rada No
tarialna w Warszawie, uznając swą wyjątkową rol^zainicjowała zwoływanie periodycz
nych spotkań szefów i wiceszefów rad notarialnych . Ich celem miało być ustalenie ogól
nopolskich zasad działania organów samorządu oraz jednolitych reguł praktyki zawodowej. 
Wobec pozaustawowego charakteru spotkania te nie mogły spełniać innych funkcji, ocze
kiwanych przez środowisko od nieutworzonej Rady Naczelnej* 1 . Choć większość akt 
Konferencji oraz jej organu - Sekretariatu Między izbowego uległa zniszczeniu pod gruzami 
budynku warszawskiej Hipoteki, odtworzenie szczegółów ich działania było możliwe wo
bec publikowania wszystkich uchwał w „Przeglądzie Notarialnym”, a także dzięki zacho
waniu w zespole archiwalnym Rady Notarialnej w Krakowie odpisów protokołów ich ob
rad, referatów oraz uchwał . Uzupełnieniem danych były także sprawozdania z działalno
ści rad notarialnych oraz ich okólniki, obejmujące także szczegóły współpracy.

165 Protokół nr 1 posiedzenia / Konferencji Prezesów i Wiceprezesów z dnia 24 lutego 1934 r., 
protokoły obrad Konferencji; sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Warszawie za okres od dnia
1 maja 1934 r. do dnia 30 kwietnia 1935 r., op.cit., s. 5.

66 Por. zaproszenie na obrady I Konferencji, pismo Rady Notarialnej w Warszawie z dnia 14 lutego 
1934 r., op.cit.

167 M.in. W.N., O współdziałaniu Izb Notarialnych, PN, 1934, nr 4, s. 2-3; S. Stein, Prawo 
o notariacie w świetle dwuletniej próby życia, PN, 1936, nr 3-4, s. 9; por. także R.S., Ponadustawowe 
struktury samorządu notarialnego, „Rejent”, 1996, nr 3, s. 149-152.

168 Akta Izby i Rady w Warszawie, ocalone we wrześniu 1939 r. w całości uległy bardzo istotnemu 
zniszczeniu podczas powstania warszawskiego (odnaleziono niewielką część akt personalnych oraz 
zbiorów biblioteki), Z. Hubner, Izba Notarialna - Warszawa, PN, 1947, 1.1, z. 2-3, s. 246; w zespole 
Archiwum Państwowego w Krakowie znajdują się m.in. już cytowane zespoły: Konferencje Prezesów 
i Wiceprezesów Rad Notarialnych. Protokoły obrad, sygn. R. Not. 704 (d. 33) (nowe oznaczenie 
R. Not. 105); Sekretariat Międzyizbowy „Przeglądu Notarialnego", sygn. R. Not. 667 (d. 13) (nowe 
oznaczenie R. Not. 110); Konferencje Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych i Sekretariatu 
Międzyizbowego. Protokoły obrad, sygn. R. Not. 54 (nowe oznaczenie R. Not. 106).

16 Protokół nr 1 posiedzenia ...; 75 lat: 1922-1937. Warunki-Ludzie-Tworzywo, PN, 1937, nr 3-4, 
s. 28.

I Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych zwołana została na dzień 
24 lutego 1934 roku, a jej obradom przewodniczył K. Sokol ze Lwowa, choć formalnie 
samorząd Izby we Lwowie jeszcze nie podjął działalności10 . Podjęto na niej ważne 
uchwały dotyczące dalszego działania tego nieformalnego ciała samorządowego. Jednocze
śnie przyjęto nowe zasady działania „Przeglądu Notarialnego” jako ogólnopolskiego, cen
tralnego organu wydawniczego notariatu. Wydawany miał być przez Izbę Notarialną 
w Warszawie przy współudziale pozostałych izb, a wszyscy notariusze mieli zostać obcią
żeni przez swe walne zgromadzenia stałą miesięczną składką w wysokości 4 złotych na jego 
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koszty170 171. „Przegląd Notarialny” stał się od tej pory nie tylko specjalistycznym czasopi
smem fachowym, lecz także publikatorem urzędowym, w którym ogłaszane miały być ze 
skutkiem należytej promulgacji wszystkie obwieszczenia, okólniki i inne akty, dla których 
prawo o notariacie nie wymagało doręczenia indywidualnego. Skład redakcji „Przeglądu” 
został uzupełniony o przedstawicieli wszystkich rad notarialnych, przewodniczącym komi
tetu redakcyjnego pozostał prezes Rady Notarialnej w Krakowie, zaś redaktorem naczelnym 
wiceprezes rady warszawskiej M. Kurman . Po rezygnacji Kurmana z tej funkcji pod 
koniec 1934 roku zastąpił go S. Stein172. W 1937 roku zakończono prace przygotowawcze 
nad stworzeniem Między izbowego Funduszu Wydawniczego Notariatu, którego regulamin 
uchwaliła w maju XIV Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych173 174. 
Umożliwiło to powstanie kolejnego ważnego czasopisma notarialnego, poświęconego za
gadnieniom prawa prywatnego: „Kwartalnika Prawa Prywatnego”, którego pierwszy numer 
ukazał się w 1938 roku.

170 Protokół...', Sprawozdanie..., op.cit.
171 W skład Komitetu Redakcyjnego weszli m.in. wszyscy prezesi rad, por. notki redakcyjne PN, 1934, 

nr 3 i następne.
172 Od Redakcji, PN, 1934, nr 24, s. 2.
173 Protokoły obrad Konferencji; Międzyizbowy Fundusz Wydawniczy Notariatu, PN, 1937, nr 13-14, 

s. 3.
174 Protokół nr 3 Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych z dnia 24 listopada 1934 r., 

protokoły obrad Konferencji; 15 lat..., s. 28.
175 Por. m.in. Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Wilnie za czas od dnia 1 lutego 1934 r. 

do dnia Walnego Zgromadzenia, PN, 1934, nr 12, s. 6.
176 Protokoły obrad Konferencji, AP II, sygn. R. Not. 105; W. Natanson, Pięć lat (1934-1938) 

współdziałania Rad Notarialnych, PN, 1939, nr 1, s. 6-10, to samo pt. Współdziałanie międzyizbowe Rad 
Notarialnych [w:] Księga Pamiątkowa Lubelskiej Izby Notarialnej, Lublin 1939.

177 Spraw drobniejszych do repertorium nie wciągano, ich liczba - znaczna - nie jest znana, op.cit., 
s. 7; por. także korespondencję, referaty i opracowania dla Sekretariatu AP II, sygn. R. Not. 667 (d. 13) 
(nowe oznaczenie 110).

I Konferencja upoważniła także prezesa Rady Notarialnej w Warszawie do zwoływania 
kolejnych spotkań i zaproponowała - na wniosek W. Prądzyńskiego - utworzenie jako 
swego organu wykonawczego Sekretariatu Generalnego, następnie formalnie powołanego 
przez III Konferencję i przemianowanego na Sekretariat Międzyizbowy . Działać miał 
przy redakcji „Przeglądu Notarialnego”, a wydatki na jego utrzymanie pochodzić miały 
z przesunięć oszczędności budżetowych poszczególnych izb. Akces do tej nowej formy 
organizacyjnej ogólnopolskiego działania zgłosiły - w formie uchwał - wszystkie rady 
notarialne w Polsce175 176 177.

Sekretariat Międzyizbowy, o którego powołaniu zadecydowała ostatecznie 
III Konferencja w listopadzie 1934 roku, miał opracowywać także projekty i memoriały, 
gromadzić materiały naukowe, prasowe i statystyczne istotne dla notariatu bądź jego doty
czące oraz wnosić na obrady konferencji zagadnienia z zakresu spraw ogólnych notaria
tu °. System prac sekretariatu był pisemny: zaczynał się od opracowania projektu referatu, 
który następnie przesyłany był do wszystkich rad notarialnych. Sekretariat rozpoczął dzia
łalność 1 grudnia 1934 roku i zarejestrował do końca kwietnia 1939 roku 148 spraw uzna
nych za ważne17 .

Do wybuchu II wojny światowej odbyły się w sumie XXIV Konferencje Prezesów i Wi
ceprezesów Rad Notarialnych. Choć do ich zwoływania - w siedzibie swej izby - upoważ
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niony został jeszcze w 1934 roku prezes rady w Warszawie, to kolejne konferencje odby
wały się także kolejno w siedzibach pozostałych izb notarialnych*z .

W pierwszym roku działania samorządu notarialnego odbyły się (do walnych zgroma
dzeń w maju 1935 roku) 4 konferencje w Warszawie . W tym czasie Sekretariat Między- 
izbowy zarejestrował 21 spraw, które zostały opracowane w formie referatów, rozważanych 
następnie przez konferencje. Ustalono na nich m.in. zasady współpracy rad (I i III Konfe
rencja), zajmowano się także istotnymi zagadnieniami praktycznymi: taksy notarialnej 
(II Konferencja), zasadami sztywności stawek notarialnych (IV Konferencja), zaopiniowano 
sprawy rewizji kancelarii oraz zastępstwa notariusza (IV), na wszystkich dyskutowano nad 
sprawami szkolenia aplikantów i międzyizbowego ubezpieczenia przymusowego . Usta
lono również zasady prowadzenia statystyki zawodowej (III) i dokonano pierwszych wy
kładni przepisów (IV), wyłoniono także komisję dla opracowania zasad ujednolicenia po
czątku i końca aktu notarialnego . Wobec odmiennej w szeregu sprawach opinii Rady 
Notarialnej w Krakowie, problem ujednoliconej formy aktu poddany został ankiecie nota
riuszy izby

Kolejna kadencja rad, w roku 1935/1936 przyniosła 5 dalszych konferencji w Warsza
wie* 179 180 181 182 183 * 185. Sekretariat zarejestrował i opracował w tym czasie 31 spraw, do numeru 56 w re
pertorium. Z ważniejszych rozpatrywanych wówczas spraw wymienić należy dalsze prace 
nad opiniowaniem projektów rozporządzenia o wynagrodzeniu notariuszy (V-VII Konfe
rencja), które nie znalazły odzwierciedlenia w publikacjach; uwagę poświęcono problemom 
szkolenia aplikantów (VIII Konferencja); ustalono międzyizbową wykładnię przepisów 
o taksach notarialnych i udzielono dalszych wskazówek co do ich stosowania (VIII, IX 
Konferencja)1 ; kontynuowano debatę nad zasadami ubezpieczenia (V, IX Konferencja); 
dokonano także ważnych ustaleń co do systemu urzędowania rad notarialnych, określając 
dla nich jednolite schematy budżetowe oraz sprawozdawcze (IX Konferencja). Poza konfe
rencjami, w trybie między izbowym dokonano wykładni szeregu przepisów, ustalono rów
nież stanowisko w sprawie projektów ustaw oraz zasad współpracy notariatu z organiza
cjami i stowarzyszeniami prawniczymi, prowadzono prace nad projektami nowelizacji 
ustawy stemplowej oraz kontynuowano działania dla ujednolicenia formy aktu notarial
nego18 . Dzięki ustaleniom odbytych wówczas konferencji rozpoczęła się także współpraca 
międzynarodowa rad notarialnych, przyjmująca formy udziału w konferencjach i kongre
sach notariuszy m.in. we Francji i Belgii. W 1935 roku, w porozumieniu ze Zjednoczeniem 
Notariuszy RP, zdecydowano o wysłaniu na kongresy w Brukseli i Reims oficjalnej delega
cji notariatu polskiego, a J. Moldenhawer, członek Rady Notarialnej w Warszawie 

Por. m.in.,,Lwowski dzień" 20 czerwca 1936 r., PN, 1936, nr 13-14, s. 29.
179 1 - 24 luty 1934, II - 5 maja 1934 r., III - 24 listopada 1934 r., IV - 9 marca 1935 r., protokoły 

obrad Konferencji; Pierwsze pięciolecie współdziałania międzyizbowego Rad Notarialnych, PN, 1939, 
nr 9-10, s. 9.

180 Por. m.in. PN, 1935, nr 9, s. 17, s. 19.
181 Protokoły obrad Konferencji; Pierwsze pięciolecie..., s. 10.
182 Okólnik Rady Notarialnej w Krakowie III/36, AP II, sygn. R. Not. 665 (d. 21).
183 V - 1 czerwca 1935 r., VI - 27 lipca 1935 r., VII - 28 września 1935 r., VIII - 30 listopada 1935 r., 

IX - 21 marca 1935 r., Protokoły obrad Konferencji; Pierwsze pięciolecie..., s. 10.
Por. m.in. Przepisy o wynagrodzeniu notariuszów w jednolitej wykładni między izbowej, PN, 1936, 

nr 7, s. 13-15; PN, 1937, nr 8, s. 17-19.
185 Por. m.in. referaty wstępne i opracowania Sekretariatu Międzyizbowego, AP II, R. Not. 667 (d. 13) 

(nowe oznaczenie 110); Pierwsze pięciolecie .... s. 11-12.
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i sekretarz zarządu Zjednoczenia Notariuszy wygłosił na kongresie notariuszy francuskich 
referat na temat ustroju polskiego notariatu

W okresie sprawozdawczym 1936-1937 odbyły się 4 konferencje, kolejno we Lwowie, 
Warszawie, Katowicach i Warszawie* 187. Sekretariat zarejestrował w tym czasie 31 spraw, 
spośród których po opracowaniu przedmiotem obrad stały się problemy udziały notariatu 
w pracach społecznych i zbiórkach na cele publiczne (X, XII Konferencja); opiniowano 
projekty ustaw dotykających choćby pośrednio notariatu, w tym szczególną uwagę poświę
cono projektowi prawa rzeczowego (XIII Konferencja). Zajęto się także budzącymi duże 
zainteresowanie sprawami roli samorządu notarialnego, systemu mianowania notariuszy 
i ustalania ich liczby (X-XI Konferencja), co pozwoliło wnieść do Ministerstwa Sprawie
dliwości wspólny memoriał188 189 190 191 192. Nadal zajmowano się wykładnią przepisów o zastępstwie 
oraz wynagrodzeniu, kształceniem aplikantów i realizacją nadzoru nad notariuszami, wnie
siono także do różnych ministerstw szereg memoriałów i ustalono opracowaną przez komi
sję międzyizbową jednolitą formę początku i zakończenia aktu notarialnego (XI, 
XIII Konferencja).

W.N., Kongresy Notariuszów Francji i Belgii - 1935, PN, 1935, nr 13-14, s. 3-7.
187 X - 20 czerwca 1936 r., XI - 3—4 października 1936 r.; XII - 6 listopada 1936 r.; XIII - 20 lutego 

1937 r., protokoły obrad Konferencji, Pierwsze pięciolecie..., s. 12.
188 Por. PN, 1936, nr 19.
189 XIV - 5-6 maja 1937 r.; XV - 26 czerwca 1937 r.; XVI - 23 października 1937 r.; XVII - 

8 stycznia 1938 r., protokoły obrad Konferencji, Pierwsze pięciolecie..., s. 12.
190 XIV Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, PN, 1937, nr 8, s. 3.; XV 

Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, ibidem, nr 13-14, s. 3; potokoły obrad 
Konferencji.

191 XVI Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, PN, 1937, nr 21, s. 4; Notariat 
wobec projektu prawa rzeczowego, ibidem, s. 3.

192 Protokoły obrad Konferencji; Pierwsze pięciolecie współdziałania .... s. 14.
193 Por. m.in. materiały rękopiśmienne opracowań S. Steina, AP II, sygn. R. Not. 667 (d. 13); S. Stein, 

Ujednolicenie formy początku i końca aktu notarialnego, PN, 1937, nr 13-14, s. 9-12; por. także okólnik 
Rady Notarialnej w Krakowie nr 1/38, AP II, sygn. R. Not. 665 (d. 21).

194 XVIII - 23 kwietnia 1938 r.; XIX - 10 września 1938 r.; XX - 10 grudnia 1938 r.; XXI - 25 lutego 
1939 r.; protokoły obrad Konferencji.

W roku sprawozdawczym 1937-1938 odbyły się 4 konferencje, w tym pierwsza w Po
znaniu, a pozostałe w Warszawie18 . Z zarejestrowanych do numeru 119 łącznie 28 nowych 
spraw, znaczenie miały zwłaszcza sprawy wynagrodzenia w związku z planami jego po
wtórnego obniżenia (XV-XVII Konferencja) oraz ograniczenia w obrocie nieruchomo
ściami w pasie granicznym (XIV-XV1I Konferencja)1 . Nie mniejsze znaczenie miało 
powołanie komisji do opracowania uwag notariatu do projektu prawa rzeczowego, które po 
uchwaleniu przez XVI Konferencję zostały złożone Komisji Kodyfikacyjnej , podobnie 
jak uchwalone przez XVII Konferencję uwagi do projektu prawa małżeńskiego172. Powoła
no międzyizbowy fundusz wydawniczy (XIV Konferencja) oraz ustalono na podstawie 
propozycji S. Steina, prezesa rady w Krakowie, jednolitą formę początku i końca aktu nota
rialnego, wraz z instrukcją co do stosowania w nich dopuszczalnych skrótów193 194. Kontynu
owano debatę nad zasadami kształcenia aplikantów i przymusem ich przyjmowania (XVI 
Konferencja) i dokonano kolejnych wykładni przepisów prawa o notariacie.

Na 4 konferencje odbyte w okresie 1938-1939 pierwsza i trzecia miały miejsce w Kra
kowie i Lublinie, pozostałe w Warszawie . Spośród 29 nowych, zarejestrowanych przez 
Sekretariat Międzyizbowy spraw konferencje poświęciły szczególną uwagę m.in. nadal 
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aktualnym sprawom wynagrodzenia notariuszy i opłat stemplowych (XVII1-XXI Konferen
cja), problemom pasa granicznego (XVIII-XX Konferencja) oraz sprawom etyki zawodo
wej i posłowania dyscyplinarnego, którego zasady postanowiono ujednolicić (XIX Kon
ferencja) . Ustalono ostatecznie przymus przyjmowania aplikantów (XVIII Konferencja) 
i powrócono do sprawy polityki mianowań i ustalania liczby notariuszy i ich siedzib (XIX 
Konferencja)1 . Tak jak poprzednio opiniowano projekty ustaw i składano w minister
stwach memoriały i prośby, m.in. w Ministrstwie Sprawiedliwości o wystąpienie do Sądu 
Najwyższego o dokonanie wykładni wątpliwych przepisów . Coraz większą rolę zaczęło 
odgrywać także reprezentowanie notariatu podczas różnych uroczystości państwowych 
i resortowych, a zaproszenia do wzięcia w nich udziału pozwalają przypuszczać, że władze 
zaczęły traktować Konferencję jako rzeczywistego reprezentanta notariusz^olskich.

195 Protokoły obrad Konferencji; XIX Konferencja Prezesów i Wiceprezesów R.N., PN, 1938, nr 17, 
s. 7; O wysoki poziom etyki zawodowej. Wstępne uwagi ogólne - uchwała XIX Konferencji Prezesów
i Wiceprezesów R.N zalecenie w sprawie ścigania przejawów tzw. nielojalnej konkurencji, PN, 1938, 
nr 18^s. 3-5; por. także okólnik Rady Notarialnej w Krakowie nr VI/38, AP II, sygn. R. Not. 665 (d. 21).

6 Protokoły obrad Konferencji; XVIII Konferencja Prezesów i Wiceprezesów R.N., PN, 1938, nr 9, 
s. 12.

197 Por. materiały Sekretariatu Międzyizbowego, AP II, sygn. R. Not. 667 (d. 13) (nowe oznaczenie 
110); Pierwsze pięciolecie .... s. 16.

198 XXIII - 10 czerwca 1939 r., XIV - 29 czerwca 1939 r., protokoły obrad Konferencji; PN, 1939, 
nr 11-14, s. 6, 7.

199 XXIII Konferencja Prezesów i Wiceprezesów R.N., PN, 1939, nr 11-14, s. 6.
Notatka redakcyjna, PN, 1939, nr 11-14, s. 7; protokołu jej obrad nie ma w Archiwum 

Państwowym w Krakowie.
Doroczny XLV Kongres Notariuszów Francji, PN, 11-14, s. 10.

Ostatnie przedwojenne konferencje odbyły się w Wilnie i Warszawie . XXIII Konfe
rencja dokonała wykładni kilku przepisów prawa o notariacie i o wynagrodzeniu notariuszy, 
zaleciła też dalszy udział w subskrypcji Pożyczki Obrony Narodowej oraz innych formach 
wspierania obronności kraju . Zupełnie nieświadomie dokonano na niej zamknięcia trzy
letniego, zarazem ostatniego przedwojennego okresu współdziałania rad notarialnych 
i obrad w poszczególnych siedzibach izb. Kolejna konferencja, zwołana w trybie nadzwy
czajnym w Warszawie w dniu 29 czerwca 1939 roku, poświęcona była już w całości spra
wie przygotowań do wojny, co określono w komunikacie jako sprawę przysposobienia 
notariatu na wypadek wyższej potrzeby . W organizowanym pod koniec czerwca 1939 
roku Kongresie Notariuszy Francji przedstawiciele Konferencji już nie wzięli udziału, choć 
skład delegacji był wyznaczony .

Ożywiona działalność Konferencji dowiodła - niezależnie od wniosków składanych 
podczas walnych zgromadzeń izb - jak wielka była potrzeba istnienia centralnego organu 
samorządu notarialnego. Ograniczenie samorządu wyłącznie do szczebla izb nie mogło 
sprzyjać szybkiemu ujednoliceniu zasad ustrojowych i działalności zawodowej polskich 
notariuszy, stosujących przecież nadal w znacznej liczbie dokonywanych czynności prawo 
odziedziczone po okresie zaborów. Bez uchwał, ustalających wspólne zasady działania 
samorządu oraz dokonywanej przez Konferencje wykładni prawa o notariacie, mogło dojść 
do pogłębienia partykularyzmów dzielnicowych, wobec w pełni niezależnego działania 
7 izb i rad notarialnych, z których tylko 2 - krakowska i lwowska - dysponowały odpo
wiednim doświadczeniem, wynikającym z poprzedniego, pełnego sukcesów działania auto
nomicznych organów. Niewielkie zmiany personalne kierownictwa rad notarialnych uła
twiały ciągłość prac Konferencji, obradujących w całym okresie w niemal niezmienionym * i 
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składzie. Największa zmiana nastąpiła - przejściowo - od XV do XVIII Konferencji, gdy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustąpić musieli na rok ze swych rad obecni 
w Konferencji od początku: Z. Hübner, W. Prądzyński, ^W. Typrowicz, S. Stein, 
J. Borkowski, J. Buyko, W. Dąbrowski, J. Sławski oraz B. Trzos" . Nad ciągłością działa
nia czuwali jednak pozostali prezesi, w tym ponownie obecni po roku karencji uczestnicy 
pierwszych spotkań W. Jeszke, K. Sokol, S. Smólski oraz W. Jabłoński. XIX Konferencja 
we wrześniu 1938 roku obradowała już w swym „stałym” składzie

Brak odpowiednich instrumentów nacisku i możliwości egzekwowania podejmowanych 
uchwał osłabiał nieco znaczenie działań podejmowanych przez Konferencję. Podkreślić 
jednak należy, iż wszystkie rady akceptowały podjęte decyzje, a odmienne poglądy poja
wiały się i niekiedy zwyciężały tylko w stosunku do spraw, które^musiały przejść przez 
walne zgromadzenia, jak np. sprawa ubezpieczenia przymusowego . Dalszemu ujednoli
caniu zasad prawa o notariacie i stworzeniu ogólnopolskiego typu notariusza, zdolnego 
wykonywać swe czynności w każdej dzielnicy kraju, stanęła na przeszkodzie II wojna 
światowa.

O sile i znaczeniu Konferencji oraz zakorzenionej głęboko potrzebie jej dalszego istnie
nia świadczył dobitnie fakt powrotu do zwyczaju jej zwoływania w krótkim powojennym 
okresie obowiązywania prawa o notariacie z 1933 roku

Działalność samorządu notarialnego zarówno w jego ustawowych, jak i pozaustawo- 
wych formach miała ogromne znaczenie. Przejawiająca się w niemal wszystkich istotnych 
dla notariatu sprawach aktywność rad notarialnych oraz Konferencji zasługuje na uznanie. 
Zakończone w wielu wypadkach sukcesem próby międzyizbowej interpretacji i stosowania 
przepisów prawa o notariacie pozwoliły na jego w miarę jednolite stosowanie w skali całe
go kraju. Duże znaczenie dla rzeczywistej aktywności poszczególnych rad miały osoby ich 
szefów - trafność doboru kadr kierujących radami, silne osobowości i dotychczasowe za
sługi dla notariatu wszystkich niemal prezesów umożliwiły w zasadzie bezdyskusyjne ak
ceptowanie przyjmowanych przez rady rozwiązań. Niewątpliwie wejście w życie prawa 
o notariacie w kształcie zaproponowanym w rozporządzeniu z 1933 roku stanowiło pewne 
rozczarowanie dla środowiska akcentującego poprzednio bardzo mocno konieczność stwo
rzenia samorządu, wyposażonego w szeroki zakres kompetencji. Jak wyżej wspomniano, 
głosy niezadowolenia z rozwiązań wprowadzonych w życie nie były liczne, a w ciągu na
stępnych lat niemal całkowicie umilkły. Przystąpiono do aktywnego działania w zapropo
nowanych formach, co ostatecznie przyniosło korzyści. Zwyciężył pogląd, iż przed opraco
waniem szerszych postulatów nowelizacyjnych należy dać nowemu prawu czas na okrzep
nięcie i utrwalenie podstawowych zasad w świadomości wszystkich notariuszy202 203 * * 206 207. Grupą 
domagającą się głośno zmiany obowiązującego prawa - lecz tylko w zakresie jej dotyczą
cym - byli w całym okresie pracownicy kancelarii notarialnych, uprawnieni tymczasowo do 
zastępstwa notariuszy po uzyskaniu wpisu na listy prowadzone przez rady

202 Konferencja Prezesów i Wiceprezesów R.N., PN, 1937, nr 12, s. 2.
203 Walne Zgromadzenia Izb Notarialnych, PN, 1938, nr 13-14, s. 2.

Por. A. Oleszko, Ustrój polskiego notariatu, s. 277-278.
R.S., Ponadustawowe struktury samorządu..., s. 150.

206 Por. m.in. wystąpienie M. Jabłońskiego podczas otwarcia obrad Pierwszego Wszechpolskiego 
Kongresu Pracowników Notariatu i Hipoteki, Not.-Hip., 1938, nr 11-12, s. 124-125.

207 W 1936 r. złożono w tej sprawie memoriał do Ministerstwa Sprawiedliwości, Memoriał do Pana 
Ministra Sprawiedliwości, Not.-Hip., 1936, nr 20-21, s. 199-202; por. także J.K. Malicki, Rada 
notarialna a zastępcy notariusza, Not.-Hip., 1934, nr 4, s. 25-26; Z życia organizacyjnego, „Not.-Hip.,
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Po kilku latach obowiązywania nowych przepisów krytykowano w dalszym ciągu w za
sadzie tylko brak wpływu organów samorządowych na politykę nominacyjną Ministerstwa 
Sprawiedliwości i akcentowano konieczność powołania centralnego organu samorządu, 
który miałby szersze możliwości działania niż Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad 
Notarialnych, a jedyny głos umiarkowanej krytyki dobiegł znowu z izby krakowskiej 
W jubileuszowym wydaniu „Przeglądu Notarialnego” w 1937 roku, podsumowującym 
ogólnie dotychczasową działalność m.in. samorządu, skrytykowano jedynie niedostateczną 
realizację nadrzędnej zasady wysokiej zawodowości notariatu

Środowisko było wyraźnie zadowolone z samorządu, choć otrzymało znacznie mniej, 
niż domagało się w czasie wieloletnich prac nad prawem o notariacie. W 1939 roku, niemal 
pod koniec okresu międzywojennego, dokonano próby podsumowania dotychczasowego, 
blisko sześcioletniego dorobku samorządu notarialnego. Punktem wyjścia do owej oceny 
były zorganizowane pod koniec 1938 roku w Lublinie uroczystości i wydanie „Księgi Pa
miątkowej” tamtejszej Izby Notarialnej, ukazujące dobitnie, jak bardzo^ zmieniła sytu
acja notariatu w ciągu całego okresu istnienia Drugiej Rzeczypospolitej . W przededniu 
walnych zgromadzeń w maju 1939 roku opublikowano w „Przeglądzie Notarialnym” wykaz 
wszystkich spraw, stanowiących przedmiot uchwał Konferencji i opracowanych przez Se
kretariat Międzyizbowy. W relacji dominował ton dumy z osiągnięć, będących wspólnym 
sukcesem wszystkich rad notarialnych. Jednocześnie samodzielność rad budziła pewne 
obawy administracji resortu sprawiedliwości, które znalazły swe odzwierciedlenie m.in. 
podczas debaty senackiej nad budżetem Ministerstwa Sprawiedliwości w 1939 roku. Wyra
żono wówczas opinię, że stosunek władz sądowych do samorządu notarialnego powinien 
być ujęty w bardziej zorganizowane formy, zaś sami notariusze winni być bardziej powią
zani i wręcz uzależnieni od sądów2 . I ta opinia wskazuje na aktywną działalność samo
rządu, którą niektóre czynniki uznały za niebezpieczną.

Wybuch II wojny światowej przerwał możliwości kontynuowania tak szeroko zakrojo
nych dalszych prac, zaś dokonane wiosną 1939 roku przez redakcję „Przeglądu Notarialne
go” w porozumieniu z Konferencją Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych podsumo
wanie pierwszego pięciolecia stało się jednocześnie podsumowaniem niemal całego okresu 
obowiązywania nowych przepisów w Drugiej Rzeczypospolitej. * * * *

1935, nr 12, s. 142-143; T. Wojciechowski, Społeczeństwo a notariat i Jego pracownicy (Nowelizacja 
niektórych przepisów Prawa o notariacie), Not.-Hip., 1938, nr 11-12, s. 133-136; T. Dorożała, 
Pracownicy notarialni województw zachodnich, ibidem, s. 130-133.

208 S. Stein, Prawo o notariacie w świetle dwuletniej próby życia, s. 3-9; sprawozdanie z walnego 
zgromadzenia w Warszawie w 1936 r., op.cit., s. 22; por. także wnioski nowelizacyjne notariuszy izby 
w Krakowie, AP II, sygn. R. Not. 134.

209 *15 lat..., s. 27-28; por. także Sprawozdanie o współdziałaniu Izb Notarialnych w okresie od dnia 
1 kwietnia 1936 r. do dnia 1 kwietnia 1937 r., maszynopis, AP II, sygn. R. Not. 667 (d. 13) (nowe 
oznaczenie 110).

Dni Lublina: 10-11 grudnia 1938 r. XX Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, 
PN, 1938, nr 23-24, s. 4-5.

211 Tezy tej treści w Sprawozdaniu Komisji Budżetowej Senatu przedstawił w dniu 3 lutego 1939 r. 
Z. Głowacki, Sprawy notarialne w izbach ustawodawczych, PN, 1939, nr 5, s. 3.
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4. ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

4.1. Zjednoczenie Notariuszów RP

25 maja 1934 roku powstało Zjednoczenie Notariuszów Rzeczypospolitej Polskiej, jako 
pierwsze ogólnopolskie stowarzyszenie notariuszy. Podczas odbytego wówczas w Warsza
wie, w lokalu tamtejszego Koła Adwokatów R.P. spotkania z udziałem przedstawicieli 
wszystkich izb notarialnych podjęto decyzję o założeniu o^anizacji łączącej wszystkich 
notariuszy, należących do obozu marszałka Piłsudskiego . Przygotowany wcześniej 
i zaakceptowany przez uczestników zebrania statut Zjednoczenia wzorowany był na analo
gicznym akcie Koła Adwokatów RP. Zgodnie ze statutem celem Zjednoczenia było przede 
wszystkim branie udziału w życiu publicznym i pracach społecznych, a także opieka nad 
moralnymi i materialnymi interesami notariuszy, dbanie o ich poziom etyczny. Wśród sta
tutowych zadań znalazły się także cele edukacyjne i pomocowe212 213 214. Ich realizacja miała 
następować poprzez organizowanie odczytów, posiedzeń dyskusyjnych oraz wykładów, 
spotkań koleżeńskich, wydawnictw, a także innych czynności. Opracowana na przełomie 
1934 i 1935 roku Deklaracja programowa Zjednoczenia akcentowała konieczność mobili
zacji wszystkich sił społecznych przy budowie mocarstwowej Polski, zaś Zjednoczenie, 
stojąc na gruncie ideologii Marszałka Piłsudskiego, na gruncie ofiarnej służby dla Pań
stwa, jako naczelne swe zadanie przyjmuje stałą i systematyczną pracę społeczno- 
państwową na wszystkich jej odcinkach" . Podczas odbytego w lutym 1937 roku zjazdu 
delegatów, Zjednoczenie zgłosiło akces całej organizacji do Obozu Zjednoczenia Narodo
wego, następnie analogiczne deklaracje składały oddziały terenowe215. O składanie indywi
dualnych deklaracji apelowano do wszystkich notariuszy - członków zjednoczenia. Pod 
koniec 1934 roku do Zjednoczenia należało ok. 400 notariuszy, a w jego władzach kiero
wanych w całym okresie przez W. Romana znaleźli się niemal wszyscy prezesi rad nota
rialnych216.

212 Zjednoczenie Notariuszów Rzeczypospolitej Polskiej, PN, 1934, nr 11, s. 19.
213 § 2 statutu, tekst AP II, sygn. R. Not. 175 oraz PN, 1934, nr 23, s. 14.
214 Z przemówienia W. Romana na Walnym Zgromadzeniu Zjednoczenia w dniu 25 listopada 1934 r., 

Walne Zgromadzenie Zjednoczenia Notariuszów R.P., PN, 1934, nr 23, s. 14; Ze Zjednoczenia 
Notariuszów RP. Deklaracja Programowa, PN, 1935, nr 7, s. 13.

215 Zjazd Delegatów Zjednoczenia Notariuszów RP, PN, 1937, nr 5, s. 3; Ze Zjednoczenia Notariuszów 
w Okręgu Łódzkim, PN, 1937, nr 7, s. 23.

21 I Zarząd: prezes - W. Roman, wiceprezesi: J. Dunikowski, W. Włosowicz; sekretarz: 
J. Moldenhawer; skarbnik: Z. Neumann; członkowie: A. Rżewski, S. Breyer, A. Nitarski, F. Górski, 
W. Dąbrowski, W. Jeszke, T. Moszyński, P. Choynowski; zastępcy członków: C. Świrski, K. Nieć, 
P. Zubowicz; sąd koleżeński: S. Stein, K .Sokol, J. Borkowski, W. Raczkiewicz, S. Benedykt; komisja 
rewizyjna: S. Bełżyński, J. Jasiński, J. Nalazek, J. Buyko, L. Gostyński, ibidem; w 1936 r. wybrano władze 
w podobnym składzie, z tym, że A. Rżewski został wiceprezesem, red., Ze Zjednoczenia Notariuszów, PN, 
1936^nr 8, s. 9; por. także deklaracje czlonowskie notariuszy Izby w Krakowie, AP II, sygn. R. Not. 175.

Ze Zjednoczenia Notariuszów R.P. Prace komisyjne, PN, 1935, nr 8, s. 15.

W Zjednoczeniu powołano kilka komisji problemowych, m.in. Komisję Prawniczą pod 
przewodnictwem W. Prądzyńskiego, Prac Społecznych pod przewodnictwem W. Włosko- 
wicza oraz Koleżeńsko-Towarzyską, kierowaną przez C. Świrskiego217. Szczególną aktyw
ność wykazywała zwłaszcza kierowana przez S. Breyera Komisja Prawnicza, która rozwi
nęła aktywną działalność w sejmie i senacie w okresie ataków na zakres przymusu notarial-



380

em związku zawodowego, czemu jednak sprzeciwiał się

218nego . Kontakty nawiązane wówczas z parlamentarnym Kołem Rolników doprowadziły 
do kompromisowego porozumienia. Komisja działała w uzgodnieniu z Sekretariatem Mię- 
dzyizbowym, by nie dublować, lecz znacząco wspierać odpowiednie akcje podejmowane 
przez rady notarialne2 . W 1936 roku dla dalszego aktywizowania swych członków Zjed
noczenie opracowało wytyczne pracy społecznej notariuszy, których realizacją w terenie 
mieli się zająć działający według specjalnej instrukcji delegaci . Zjednoczenie wywierało 
niekiedy wpływ na obsadę stanowisk członków rad notarialnych, zobowiązując członków 
do popierania wskazanych przez siebie kandydatów . Komisje związku opracowały sze
reg memoriałów złożonych do ministerstw: Skarbu, Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych 
oraz Spraw Wojskowych, a dotyczących m.in. sprawy taksy notarialnej, sytuacji w pasie 
granicznym ". Niekiedy podnoszono, że Zjednoczenie w swej działalności powinno w 
większym stopniu stać się rodź 
zarząd, z W. Romanem na czele'

Podobnie jak w izbach notarialnych zorganizowano w Zjednoczeniu fundusz pośmiert
ny, wypłacający zapomogi rodzinom zmarłych członków. Zorganizowano także m.in. 
w porozumieniu z Radą Naczelną Zrzeszeń Młodych Prawników RP konkurs z dziedziny 
prawa rzeczowego22 . Oprócz walnych zgromadzeń Zjednoczenia organizowane były 
w całym okresie 1934-1939 zjazdy okręgowe z udziałem delegatów zarodu, m.in. w Łuc
ku, Wilnie, Łomży, Krakowie, Poznaniu, Stanisławowie, Zduńskiej Woli22 . Dla zacieśnie
nia związków z członkami w różnych regionach kraju plenarne posiedzenia zarządu^Zjed- 
noczenia odbywały się w miastach całej Polski, zwłaszcza siedzibach izb notarialnych

4.2. Stowarzyszenia Asesorów i Aplikantów

W 1935 roku własne stowarzyszenie postanowili stworzyć także asesorzy i aplikanci 
notarialni, którzy powołali w tym celu Komitet Organizacyjny, a T. Makowski opracował 
statut przyszłej ogólnopolskiej organizacji . Ostatecznie oddziały Stowarzyszenia Aseso
rów i Aplikantów Notarialnych miały zostać utworzone przy wszystkich izbach, a koordy
nacją ich działań - na wzór Konferencji Prezesów Rad Notarialnych - miały się zająć mię- 
dzyizbowe narady. W pierwszej z nich, zorganizowanej w październiku 1936 roku, wzięli

218 Sprawozdanie z działalności Komisji Prawniczej, PN, 1938, nr 7-8, s. 39-40.
Ibidem', Program prac Komisji Prawniczej Zjednoczenia Notariuszów R.P., PN, 1938, nr 20, 

s. 18-19.
220 Ze Zjednoczenia Notariuszów, PN, 1936, nr 19, s. 14.

Por. m.in. sprawozdanie z walnego zgromadzenia Zjednoczenia w 1937 r., Walne Zgromadzenie 
Zjednoczenia Notariuszów RP, PN, 1937, nr 12, s. 20.

222 Ibidem.
223 Por. sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Zjednoczenia w Katowicach w 1936 r.. Plenarne 

zebranie Zarządu Zjednoczenia Notariuszów R.P., PN, 1936, nr 11-12, s. 32-33.
Nagrodzeni zostali J. Fiema, asystent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za pracę Uwagi 

o hipotece kaucyjnej w projekcie prawa rzeczowego oraz J. Pawłowicz, asesor notarialny we Lwowie za 
pracę Prawo o notariacie - postulaty de lege ferenda. Wyniki konkursu dla młodych prawników, PN, 
1938. nr 7-8, s. 40.

225 O solidarność korporacji (Uwagi na marginesie walnego zgromadzenia), PN, 1938, nr 7-8, 
s. 37-38.

226 M.in. Plenarne zebranie Zarządu Zjednoczenia Notariuszów R.P., PN, 1936, nr 11-12, s. 32-33; 
Plenarne posiedzenie zarządu, PN, 1938, nr 7-8, s. 40.

Organizacja Stowarzyszenia Asesorów i Aplikantów, PN, 1935, nr 13-14, s. 34.
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^28 udział przedstawiciele już działających stowarzyszeń w Krakowie, Lwowie i Warszawie" . 
W Krakowie i Lwowie działalność Stowarzyszenia stanowiła kontynuację dawnych Stowa
rzyszeń Kandydatów Notarialnych, co znacznie ułatwiało organizację prac i tradycyjnie 
dobrą współpracę z samorządem notarialnym"" . W innych izbach, gdzie asesorowie i apli
kanci nie byli przed 1934 rokiem znani, organizowanie samych stowarzyszeń oraz współ
działania z radami przebiegało nieco wolniej, lecz również dawało dobre wyniki, w postaci 
uchwalanych na rzecz stowarzyszenia subsydiów. Tak się stało m.in. w wypadku utworzo
nego w 1938 roku Stowarzyszenia Asesorów i Aplikantów Notarialnych w Lublinie

Podstawowym celem działania stowarzyszeń było popieranie interesów zawodowych 
asesorów i aplikantów, organizowanie dokształcania zawodowego oraz udzielanie pomocy 
materialnej2 . Członkowie Stowarzyszeń współpracowali z radami w działaniach i akcjach 
propagandowych dla pełnego wprowadzenia zasady zawodowości notariatu poprzez zmianę 
polityki nominacyjnej, wykazywali aktywność w publikowaniu tekstów zarówno w „Prze
glądzie Notarialnym”, jak i pozostałych czasopismach prawniczych . Stowarzyszenia były 
także członkami Związku Zrzeszeń Młodych Prawników RP i uczestniczyły aktywnie 
w organizowanych przez Związek Zjazdach oraz wystąpieniach i akcjach

4.3. Związek Pracowników Notariatu i Hipoteki RP

Choć Związek Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych po wejściu w życie prawa o notariacie 
uległ rozerwaniu i obie grupy zawodowe stworzyły własne stowarzyszenia, to nadal funk
cjonował na dotychczasowych zasadach Związek Pracowników Notariatu i Hipoteki. 
W jego działalności od stycznia 1934 roku coraz wyraźniej widoczna była aktywność typo
wa dla związku zawodowego, którym był od początku swego istnienia. Od chwili połącze
nia w październiku 1933 roku oddzielnych dotychczas organizacji łódzkiej i warszawskiej 
w Związek Pracowników Notariatu i Hipoteki Rzeczypospolitej Polskiej widoczna była 
dążność do objęcia także pracowników z terenu innych dawnych zaborów. Organizacyjne 
struktury Związku w postaci oddziałów terenowych istniały po wejściu w życie prawa 
o notariacie nadal w Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Lublinie, Radomiu, Kielcach, Kali
szu, Siedlcach, Płocku, Sosnowct^Pińsku, Poznaniu, Równem, do ich utworzenia przystą
piono także w Gdyni i Cieszynie . Mimo starań nie doszło do stworzenia oddziałów na 
terenie Małopolski, a to wobec zatrudniania w tamtejszych kancelariach asesorów i apli-

228 Zbiorowe wystąpienie asesorów notarialnych, PN, 1936, nr 21, s. 4; we władzach Stowarzyszenia 
w Warszawie znalazła się w 1936 r. nawet 1 kobieta, 1. Epsteinówna, Z życia asesorów i aplikantów 
notarialnych, PN, 1937, nr 6, s. 15.

229 Por. m.in. Statut Stowarzyszenia Asesorów i Aplikantów Notarialnych w Krakowie, APII, 
sygn. R. Not. 171;

230 Izba Notarialna - Lublin, PN, 1938, nr 13-14, s. 23; Zrzeszenie Asesorów i Aplikantów 
Notarialnych w Lublinie, PN, 1938, nr 21, s. 21.

231 Por. m.in., R. Sztyk, Z kart historii notariatu. Aplikanci i asesorzy notarialni, „Rejent”, 1996, nr 7- 
8, s. 217-219; rozdział XI pkt 2.

Zwłaszcza we „Współczesnej Myśli Prawniczej”, por. m.in. T. Kostórkiewicz, O zawodowy 
charakter notariatu, ibidem 1936, nr 11.

233 Por. m.in. M. Jabłoński, Asesorzy i aplikanci na XIV Zjeżdzie Młodych Prawników, PN, 1936, 
nr 11-12, s. 33; XVZjazd Delegatów Związku Zrzeszeń Młodych Prawników RP, PN, 1937, nr 7, s. 17-18; 
Młodzi prawnicy u P. Ministra Sprawiedliwości, PN, 1937, nr 22, s. 20-21.

234 T.W. i inni, Historia Związku i Życia Organizacji, Not.-Hip.1938, nr 11-12, s. 159-171. 
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kantów, rekrutujących się głównie spośród dawnych kandydatów notarialnych. Ich interesy 
zawodowe były sprzeczne z tymi, o które walczył Związek, broniący wieloletnich, lecz 
często nieposjadających wykształcenia prawniczego pracowników kancelarii w pozostałych 
częściach kraju . Wciąż najaktywniej działały oddziały na terenie dawne^Kongresów- 
ki . Tak jak w poprzednim okresie, w Związku działał Sąd Koleżeński23 . Corocznie 
odbywały zjazdy Delegatów Związku, obradujące z reguły w komisjach pro
gramowych .

235 M.in. T .Wojciechowski, O przyłączeniu się pracowników notariatu małopolskiego, Not.-Hip., 
I935^jir 16-17, s. 200-201.

M.in. w 1938 r. na blisko 700 pracowników kancelarii w okręgu działania Izby Notarialnej 
w Poznaniu do oddziału poznańskiego należało ok. 50 osób, T. Dorożała, Gdzie jesteście, Not.-Hip., 1938, 
nr 5-8, s. 86.

237 Regulamin Sądu Koleżeńskiego Związku Pracowników Notariatu i Hipoteki, Not.-Hip., 1934, nr 7, 
s. 59.

238 M.in. podczas Zjazdu Delegatów w maju 1936 r. powołano Podkomisje Statutową i Kasy 
Pogrzebowej, Obrony Praw, Pracy i Płacy oraz Organizacyjną, Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów, Not.- 
Hip.^1936, nr 11-12, s. 126-129.

Pierwszy Wszechpolski Kongres Pracowników Notariatu i Hipoteki R.P., Not.-Hip., 1938, nr 11- 
12, s. 117 i in.

240 Sukcesem Związku było wprowadzenie do rozporządzenia o notariacie przepisów upoważniających 
niektórych z nich do wpisu na tymczasowe listy zastępców notariuszy.

Por. m.in. Niepotrzebne zadrażnienie, Not.-Hip., 1938, nr 23-24, s. 215-218, por. także rozdział 
XI pkt 2.4.

*242 Por. m.in. W. Dąbrowski, Ku lepszemu jutru...Warunki pracy i płacy, Not.-Hip., 1938, nr 11-12, 
s. 142-145.

W 1933 r. na kwotę 4,2 tysiąca złotych, w 1935 r. 2,3 tysiąca złotych, a w 1937 r. już 35,7 tysiąca 
złotych; w 1937 r. wkłady w kasie wynosiły ponad 42 tysiące złotych, R. Taff, Spółdzielczość a ruch 
zawodowy, Not.-Hip., 1938, nr 11-12, s. 145-147.

244 R. Taff, op.cit., s. 147.
245 r

Odrzucono propozycję budowy w Prawiednikach pod Lublinem, Dom wypoczynkowy 
w Zakopanem, Not.-Hip., 1937, nr 7-8, s. 87-88; Ze Zjazdu Delegatów, Not.-Hip., 1937, nr 11-14, s. 143.

Wysokość jednorazowych zasiłków planowano na 900-1100 złotych; nowy regulamin funduszu 
opracowano w 1937 r.. Zżycia organizacyjnego. Plenarne zebranie Zarządu Głównego, Not.-Hip., 1935,

W 1938 roku odbył się pierwszy ogólnopolski Kongres Pracowników Notariatu i Hipo
teki, będący okazją do podsumowania dotychczasowego dorobku i wysunięcia kolejnych 
postulatów na przyszłość . W całym okresie 1934-1939 intensywne działania Związku 
skierowane był^ na zapewnienie praw długoletnim pracownikom kancelarii notarialnych 
i hipotecznych“ . Na tym tle doszło do konfliktu z notariatem, w którym zwyciężyła osta
tecznie zasada zatrudniania w kancelariach dyplomowanych prawników w miejsce dotych
czasowych pracowników .

Związek usiłował doprowadzić do zawarcia zbiorowego układu pracy . Od 1928 roku 
prowadził w formie spółdzielni własną kasę zapomogowo-pożyczkową, udzielającą 
w kolejnych latach coraz wyższych pożyczek . Działała także spółdzielnia Domy Wypo
czynkowe Pracowników Notariatu i Hipoteki . Z koncepcją budowy domu wypoczynko
wego w Zakopanem wystąpił Zarząd Główny Związku w 1937 roku24 . Powołano również 
zasilany ze składek fundusz pomocy - kasę pogrzebową, udzielającą wsparcia finansowego 
rodzinom zmarłych członków związku bądź uczestniczącą w pokrywaniu kosztów pogrze
bu . Związek uczestniczył w akcjach pomocowych i społecznych, wspierając m.in. powo
dzian235 * 237 238 * 240 * * * 244 245 * 247.
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Związek nadal wydawał własne czasopismo „Notariat-Hipoteka”, jednak po konflikcie 
zakończonym odejściem dotychczasowego redaktora naczelnego W. Natansona do „Prze
glądu Notarialnego”, pismo zmieniło wyraźnie charakter . Inaczej niż w poprzednim 
okresie koncentrowało się na sprawach obrony interesów pracowniczych, w mniejszym niż 
dotychczas stopniu prezentując artykuły poświęcone ogólnym zagadnieniom notariatu 
i praktyki notarialnej. Wyjątkowo, w okresach przygotowań do obniżenia stawek wynagro
dzenia notarialnego oraz po wprowadzeniu ograniczeń w obrocie nieruchomościami w pasie 
granicznym, Związek i jego pismo występowały we wspólnym interesie, broniąc^niezależ- 
ności materialnej notariuszy, od której zależał dalszy los pracowników kancelarii .

nr 18-19, s. 202-203; H. Żemicki, O Kasie Pogrzebowej Członków Związku Pracowników Notariatu 
i Hipoteki, ibidem, s. 219; Regulamin Funduszu Zapomogowego, Not.-Hip., 1937, nr 11-14, s. 145-146.

47 Zżycia organizacyjnego, Not.-Hip., 1934, nr 20, s. 170.
Por. Wyrok sądu polubownego w sprawie z powództwa adw. Wiktora Natansona przeciwko 

Związkowi Pracowników Notariatu i Hipoteki, Not.-Hip., 1934, nr 7, s. 52-56.
M.in. J.K. Malicki, W przededniu obniżenia taksy notarialnej, Not.-Hip., 1934, nr 9, s. 65-66; 

idem. Problemy notariatu, Not.-Hip., 1934, nr 11, s. 81-82, W obronie zawodu notarialnego, ibidem, 
nr 13-14, s. 97-98 oraz Notariat na pochyłej równi..., Not.-Hip., 1938, nr 17-19, s. 206-210.





Rozdział XIV

NADZÓR NAD NOTARIATEM I NOTARIUSZAMI.
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI NOTARIUSZY 

(1934-1939)

1. NADZÓR

1.1. Zasady ogólne. Organy nadzoru

Prawo o notariacie w rozdziale V unormowało podstawowe zasady nadzoru nad nota
riatem oraz odpowiedzialności odszkodowawczej notariuszy. W osobnym, VI rozdziale 
określone zostały reguły odpowiedzialności dyscyplinarnej zarówno notariuszy, jak i aseso
rów oraz aplikantów notarialnych.

Zasady prawa o notariacie wprowadziły dwutorowość nadzoru: państwowy, realizowany 
przez organy sądowe, oraz korporacyjny . Nadzór państwowy powierzony został prezesom 
właściwych sądów apelacyjnych oraz okręgowych, zaś korporacyjny radom notarialnym. 
Obok nadzoru nad notariuszami przewidziane zostały osobno zasady nadzoru nad samorzą
dem notarialnym. Naczelny nadzór nad notariatem rozporządzenie powierzyło ministrowi 
sprawiedliwości.

Oparcie ustroju zjednoczonego notariatu na zasadach autonomii zawodowej oznaczało 
także powierzenie organom samorządu pewnych uprawnień nadzorczych. Zakres przyzna
nych kompetencji uważano jednak - zwłaszcza wkrótce po opublikowaniu prawa o notaria
cie - za niedostateczny, szczególnie że - jak podkreślano - wobec przeciążenia sądów 
pracą wykonywanie przez nie rzetelnego nadzoru nie było możliwe2.

W. Natanson, Prawo o notariacie w zestawieniu systematycznym, PN, 1934, nr 24, s. 9; F. Głowacki, 
Uwagi o rewizjach kancelarii notarialnych, PN, 1935, nr 7, s. 3-5.

J. Glass, Rzut oka na polską ustawę notarialną, PN, 1933, nr 10, s. 25.
3 W. Natanson, op.cit., s. 10; J. Glass, W. Natanson, Prawo o notariacie. Warszawa 1934, s. 60-61.

W. Natanson, op.cit., s. 10.

Pomimo tego, zdaniem komentatorów przepisów prawa o notariacie, nadzór samorzą
dowy ujęty został szerzej niż urzędowy, gdyż przepis określający uprawnienia rad notarial
nych w tym zakresie rozumiano jako nadzór bezpośredni (art. 34 pkt 1), podczas gdy 
uprawnienia prezesów sądów nie zostały w ten sposób sprecyzowane3. Podnoszono rów
nież, iż rady miały ustawowy obowiązek wykonywania nadzoru, podczas gdy pozostałe 
organy były co do tego jedynie uprawnione . Dokonywano także podziału zakresu nadzoru 
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w ten sposób, iż kontrolowanie materialnej strony działalności notariusza, będące obowiąz
kiem rad i prawem prezesów, przeciwstawiano nadzorowi nad obowiązkami idealnymi - co 
do powagi i godności stanowiska, obowiązków korporacyjnych - należącymi bezpośrednio 
do rad . Jednolite stanowisko rad, broniących pozycji samorządu poprzez taką wykładnię, 
ustalone zostało już w 1934 roku w trybie porozumienia międzyizbowego0.

Zgodnie z art. 37 § 1 prezes sądu okręgowego nadzorował działalność notariuszy 
w swoim okręgu sądowym. Kolejnym organem uprawnionym był prezes sądu apelacyjnego 
w stosunku do notariuszy, których siedziby wyznaczono w okręgu sądu apelacyjnego. Nad
zór ów prezesi sądów wykonywać mogli osobiście lub przez delegowanych sędziów 
(art. 37 § 2). Prawo delegowania sędziego rozumiano szeroko - prezes sądu apelacyjnego 
mógł wyznaczyć nie tylko sędziego apelacyjnego, lecz także okręgowego, przy czym dele
gacja mogła być stała bądź obejmować dokonanie konkretnej czynności, w żadnym jednak 
wypadku prezes sądu nie mógł delegować notariusza, gdyż to było wyłącznym uprawnie
niem rady notarialnej . Sędziowie delegowani do nadzoru działali w charakterze organów 
administracji sądowej .

Nadzór nad organami samorządu notarialnego zorganizowany został jednolicie i powie
rzony prezesowi sądu apelacyjnego, któremu rada obowiązana była przedstawiać protokoły 
walnych zgromadzeń oraz swych posiedzeń, sprawozdania roczne oraz zamknięcia rachun
ków budżetowych i regulamin wewnętrzny (art. 40). W razie stwierdzenia na ich podstawie, 
że dany organ samorządu naruszył prawo lub nie wykonywał swych ustawowych obowiąz
ków, prezes był zobowiązany przedstawić sprawę kolegium administracyjnemu sądu apela
cyjnego, które mogło uchylić sprzeczną z prawem uchwałę oraz przedsięwziąć odpowiednie 
środki celem przywrócenia stanu zgodnego z prawem (art. 41 § 1). Rada notarialna mogła 
w ciągu 1 miesiąca od doręczenia uchwały kolegium odwołać się od niej do ministra spra
wiedliwości, orzekającego w takich wypadkach ostatecznie (art. 41 § 2). Odwołanie nie 
wstrzymywało wykonania uchwały kolegium (art. 41 § 3). Kolegium mogło jednak samo
dzielnie zadecydować o wstrzymaniu wykonania swej uchwały do czasu rozstrzygnięcia 
sprawy przez ministra . Tryb postępowania określony w art. 41 nie dotyczył odmowy wpisu 
na listę aplikantów, dla tej sytuacji przewidziane zostały bowiem odmienne zasady (art. 57 
§ 2 i 3).

Ministrowi sprawiedliwości przysługiwał tzw. naczelny nadzór zarówno nad notariu
szami, jak i nad organami samorządu notarialnego (art. 42 § 1). Najdalej idącym uprawnie
niem ministra było - w praktyce niewykorzystane - prawo rozwiązania rady notarialnej 
w razie stwierdzenia rażących naruszeń prawa lub obowiązków (art. 42 § 2). Zarządzenia 
nadzorcze ministra były ostateczne i nie podlegały zaskarżeniu (art. 42 § 4). Prawo nie 
określało dokładnie, na czym polegać miały zwykłe uprawnienia nadzorcze ministra, 
z czego wnioskowano, iż przysługują mu uprawnienia do rewizji kancelarii notarialnych, 
przeprowadzanych osobiście lub przez delegowaną osobę. Nadzór sprawowany przez mini
stra obejmował - obok uprawnienia do pociągnięcia notariusza do odpowiedzialności dys
cyplinarnej - także prawo przeniesienia go dla dobra służby na inne miejsce służbowe, 
jednak tylko na wniosek właściwej rady lub prezesa sądu apelacyjnego (art. 12 § 3).

5 Ibidem.
6 PN, 1935, nr 13-14, s. 12.
7 M. Allerhand, Prawo o notariacie, Lwów 1934, s. 66.
8 J. Glass, W. Natanson, op.cit., s. 61.

M. Allerhand, op.cit., s. 71.
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1.2. Zagadnienia szczegółowe. Nadzór korporacyjny

Najistotniejszymi z punktu widzenia działania samorządu notarialnego uprawnieniami 
nadzorczymi były te realizowane przez rady notarialne. Mogły wykonywać je albo przy 
pomocy członków rad, albo wyznaczonych w tym celu notariuszy, niebędących członkami 
rad (art. 38 § 1). W odróżnieniu od przepisów o nadzorze prezesów właściwych sądów, w 
wypadku nadzoru korporacyjnego przepisy określiły bliżej zasady jego wykonywania. Rady 
notarialne obowiązane były do dokonywania rewizji kancelarii notarialnych na swych tere
nach działania, tak by w ciągu ich kadencji, czyli 3 lat, wszystkie kancelarie zostały co 
najmniej raz dokładnie skontrolowane (art. 38 § 2). Rewizje dokonywane w tym trybie były 
zwyczajnymi, oprócz nich rady mogły przeprowadzać rewizje nadzwyczajne. Z każdej 
rewizji sporządzany był protokół, który w ciągu 2 miesięcy od jej zakończenia, wraz 
z informacją o zastosowanych wobec stwierdzonych uchybień środkach, przesyłany b^ł 
prezesowi sądu okręgowego, na którego terenie znajdowała się kancelaria (art. 38 § 3) . 
Z treści wskazanych przepisów wyciągano mocno akcentowany wniosek, iż prawo do prze
prowadzania zwyczajnych, stałych rewizji przysługiwało wyłącznie radom notarialnym, zaś 
organy nadzoru sądowego uprawnione były tylko do rewizji nadzwyczajnych .

Obowiązki nadzorcze rad notarialnych traktowane były od początku obowiązywania 
prawa o notariacie bardzo poważnie i traktowane jako jedna z większych zdobyczy nota
riatu. Dużą wagę do ich prawidłowego wykonywania przykładano zwłaszcza na terenach, 
na których poprzednio nadzór należał wyłącznie do organów sądowych . Już w pierwszych 
projektach regulaminów wewnętrznych rad notarialnych znalazły się szczegółowe przepisy 
o rewizjach kancelarii notarialnych . Rada Notarialna w Warszawie na swym pierwszym 
posiedzeniu w dniu 21 stycznia 1934 roku dla zapewnienia sprawnego trybu realizacji obo
wiązków nadzorczych powołała, zgodnie z przyjętym wówczas tymczasowym regulami
nem, delegatów w poszczególnych siedzibach sądów okręgowych na terenie swego działa
nia, z wyjątkiem sądu warszawskiego . Uprawnienia delegatów miały obejmować m.in. 
czuwanie nad przestrzeganiem przez notariuszy, asesorów oraz aplikantów zasad etyki 
zawodowej .

Rady, traktując swe uprawnienia szeroko, uznawały się za uprawnione do kontrolowania 
w ramach rewizji zwyczajnych nie tylko działalności notariuszy, jak wynikało z art. 38, lecz 
także do rewidowania wszystkich spraw związanych z prowadzeniem kancelarii. Wynikało 
to z upoważnienia ich do przeprowadzania w każdej kancelarii gruntownej rewizji 
(art. 38 § 2), podczas gdy rewizje nadzwyczajne mogły, zdaniem J. Glassa, dotyczyć tylko 
ściśle określonych spraw10 11 12 13 14 15 16. Wyraźnie uwidoczniały to opracowywane w poszczególnych 
radach kwestionariusze rewizji kancelarii notarialnych, obejmujące całokształt działalności 
zawodowej notariusza i poddające ocenie rewidentów także m.in. wyposażenie i powagę 

10 Por. m.in. Lustracje notariatów. Wyniki rewizji kancelarii notarialnych okręgu Izby Notarialnej 
w Krakowie, AP II, sygn. R. Not. 84.

11 M. Allerhand, op.cit., s. 68-69.
12 J. Glass, System rewizji kancelarii notarialnych, PN, 1935, nr 13-14, s. 11-12.
13 Por. m.in. § 19-24 projektu M. Kurmana, idem. Regulamin wewnętrzny Rady Notarialnej, PN, 

1934, nr 2, s. 9-10.
14 Z Rad Notarialnych. W Warszawie, PN, 1934, nr 3, s. 7.
15 Por. m.in. Okólnik nr 7 Rady Notarialnej w Poznaniu z dnia 14 listopada 1934 r., PN, 1934, nr 23, 

s. 17.
16 J. Glass, W. Natanson, op.cit., s. 61.
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wnętrza kancelarii, jej skład osobowy i fachowość personelu, listy płac, podatków i innych 
świadczeń oraz przestrzeganie godzin urzędowania . Przy wyznaczaniu rewidentów stara
no się dobierać osoby niepozostające ze sobą w zbyt bliskich związkach koleżeńskich lub 
choćby sąsiedzkich, lecz przy niewielkiej liczbie notariuszy w poszczególnych okręgach 
sądowych nie było to zadaniem prostym i możliwym do pełnej realizacji . Rewidenci do
bierani byli spośród doświadczonych notariuszy, by mogli jednocześnie udzielać praktycz
nych wskazówek . Uznawano, że bez usprawiedliwionej przyczyny, podlegającej ocenie 
rady, osoba wyznaczona rewidentem nie mogła odmówić przyjęcia tego obowiązku, pod 
rygorem pociągnięcia do odpowiedzialności za uchybienie godności stanu . Apelowano, 
by rewidenci traktowali swe obowiązki z należytą powagą i starannością i nie ograniczali 
się do prostego wypełniania poszczególnych rubryk kwestionariuszy rewizyjnych, a starali 
się ująć wszystkie aspekty istnienia kancelarii, łącznie z panującą w niej atmosferą, stosun
kiem do klientów, a nawet oceną moralności zatrudnionych pracowników17 * * * 21. W rocznych 
sprawozdaniach podkreślano z dumą ofiarność rewidentów, którzy często dokonywali rewi
zji na własny koszt i nie żądali od rad zwrotu np. kosztów przejazdu i materiałów biuro
wych22 23 24 * 26.

17 Por. m.in. zawierający bardzo szczegółowe wytyczne kwestionariusz warszawski z 1934 r. 
i w zasadzie identyczny z 1936 r.; odmiennie - przyjęty w 1934 r. kwestionariusz w Krakowie ograniczał 
się jednak do spraw ściśle związanych z działalnością notariusza, Kwestionariusz rewizji kancelarii 
notarialnych ustalony przez Radą Notarialną w Warszawie, PN, 1934, nr 8, s. 18; Nowy kwestionariusz 
rewizyjny Rady Notarialnej w Warszawie, PN, 1936, nr 23, s. 12-14; Kwestionariusz rewizji kancelarii 
notarialnych ustalony przez Radę Notarialną w Krakowie, PN, 1934, nr 10, s. 18.

Por. m.in. Sprawozdanie Rady Notarialnej w Warszawie za okres od dnia 1 lutego do dnia 1 maja 
1934 r. [w:] Walne Zgromadzenie Izby Notarialnej w Warszawie, PN, 1934, nr 11, s. 4.

Por. m.in. Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Warszawie za okres od 1 maja 1934 r. 
do 30 kwietnia 1935 r.. Warszawa 1935, s. 18.

1. Glass, W. Natanson, op. cit., s. 62-63.
21 *Por. m.in. projekt szczegółowej instrukcji dla rewidentów, F. Głowacki, op.cit., s. 3.

Sprawozdanie Rady Notarialnej w Warszawie..., s. 18.
23 Z Rad Notarialnych. Z dziedziny rewizji kancelarii, PN, 1935, nr 21, s. 23.
24 Okólnik nr VIlI/34 Rady Notarialnej w Krakowie, AP II, sygn. R. Not. 113 (d. 20).

Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Warszawie..., s. 18.
26 Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Poznaniu za czas od 1 lutego 1934 r. do 

30 kwietnia 1935 r. [w:] Izba Notarialna - Poznań, PN, 1935, nr 11-12, s. 23.

Osoby upoważnione do dokonywania rewizji miały prawo żądania wyjaśnień i usuwania 
zauważonych uchybień. Rady nakazywały rewidentom wskazywanie przy każdym zauwa
żonym uchybieniu przepisu, który ich zdaniem został naruszony . W razie stwierdzenia 
przewinień służbowych organy nadzoru - prezesi sądów oraz rada notarialna - mogły kie
rować sprawę do postępowania dyscyplinarnego (art. 39).

Rewizje przeprowadzone w izbie krakowskiej jeszcze w 1934 roku objęły 30% kancela
rii i wykazały dobrą znajomość przepisów nowego prawa o notariacie, a notariusze samo
dzielnie usuwali swe pierwotne usterki . Zgodnie z przyjętym harmonogramem, do końca 
kwietnia 1935 roku rada w Warszawie skontrolowała ponad 60% kancelarii w swym okrę
gu, co pozwalało założyć, iż w ciągu 3 lat każda kancelaria zostanie skontrolowana dwu
krotnie . Rada w Poznaniu, która w tym czasie przeprowadziła rewizje zaledwie ok. 10% 
kancelarii, planowała zintensyfikowanie działań i wykonanie pełnego planu do końca 
czerwca 1936 roku20. Plan ten udało się zrealizować, a rada podkreślała wyraźnie, że pod
stawowym celem dokonywanych działań było badanie ograniczające się w zasadzie do 
samej tylko działalności zawodowej: prawidłowości sporządzania aktów i wymierzania 
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opłat oraz wynagrodzenia27 28 * 30 31. We Lwowie w pierwszym roku obowiązywania nowego prawa 
o notariacie dokonano rewizji ponad 30% kancelarii, a uzyskane wyniki tylko w jednym 
wypadku wzbudziły niezadowolenie rady i złożenie wniosku o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego . Problemy z planowym wykonywaniem czynności nadzoru miała począt
kowo rada w Lublinie, która do końca kwietnia 1935 roku skontrolowała ok. 20% kancelarii 
tylko dzięki zmniejszeniu się liczby notariuszy, związanej ze zmianą okręgów sądowych . 
Rada w Wilnie najpóźniej, dopiero w listopadzie 1934 roku, opracowała własny kwestiona
riusz rewizji, lecz zdołała przeprowadzić do maja 1935 roku lustracje blisko 20% kan
celarii . W najmniejszej izbie w Katowicach zdołano w tym samym czasie skontrolować 
wszystkie kancelarie . Po upływie okresu 3 lat wszystkie kancelarie w kraju zostały pod
dane co najmniej raz szczegółowym rewizjom, a niektóre rady skontrolowały dwukrotnie 
znaczną liczbę kancelarii32.

27 Por. przemówienie prezesa Rady w Poznaniu, W. Prądzyńskiego, podczas walnego zgromadzenia 
w 1937 r., Izba Notarialna - Poznań, PN, 1937, nr 13-14, s. 19.

28 Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej we Lwowie za czas od 1 kwietnia 1934 r. do 30 maja 
1935 r. [w:] Izba Notarialna - Lwów, PN, 1935, nr 11-12, s. 26.

Zgodnie z założonym w 1934 r. planem wobec początkowej liczby 96 stanowisk notariuszy należało 
przeprowadzić 32 rewizje, mimo zmniejszenia się kolegium do 81 notariuszy przeprowadzono tylko 16 
rewizji, sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Lublinie za okres od 30 maja 1934 r. do 1 maja 
1935 r„ PN, 1935, nr 11-12, s. 34.

30 Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Wilnie za czas od dnia 27 maja 1934 r. do 26 maja 
1935 r. [w:] Izba Notarialna - Wilno, PN, 1935, nr 11-12, s. 36.

31 Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Katowicach [w:] Izba Notarialna - Katowice, PN, 
1935^ nr 11-12, s. 40.

We Lwowie przeprowadzono łącznie 289 rewizji, Prace korporacyjne notariatu według 
sprawozdań Rad Notarialnych 1936/37, PN, 1937, nr 17-18, s. 44.

33 Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Warszawie..., s. 18.
34 Por. m.in. Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Lublinie..., op.cit., s. 34.
35 Por. dane ze sprawozdań rad za okres 1934/35, op.cit.

Prace korporacyjne..., s. 44.
Np. w roku sprawozdawczym 1937/1938 przeprowadzono 137 rewizji. Rady notarialne w roku 

1937/38 (Sprawozdawczy zarys działalności), PN, 1938, nr 15-16, s. 31.

Protokoły rewizji poddawane były analizie osobnych komisji rewizyjnych, zbierających 
się w miarę potrzeby i nadejścia odpowiednich materiałów, a następnie rozpoznawane na 
posiedzeniach rad33. Rady wydawały uchwały aprobujące działalność ocenianych kancelarii 
lub uznawały ją za niewłaściwą, wskazując jednocześnie powody takiej oceny, a w razie 
stwierdzenia istotniejszych naruszeń formułowały wnioski o pociągnięcie do odpowiedzial
ności dyscyplinarnej34 35. W pierwszym pełnym roku sprawozdawczym 1934/1935, wyniki 
przeprowadzonych we wszystkich izbach rewizji w nielicznych wypadkach dały podstawy 
do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego . Mimo istotnych zmian kadrowych i nowych 
niekiedy, formalnych zasad postępowania, wprowadzonych prawem o notariacie, poważne 
nieprawidłowości nie były zatem liczne i wykazywały dobre przygotowanie notariuszy do 
prowadzenia ich działalności urzędowej. Podobną ocenę w skali ogólnopolskiej sformuło
wano po upływie 3 lat, kiedy - zgodnie z prawem o notariacie - rewizji miała zostać pod
dana działalność wszystkich notariuszy. Podkreślano wówczas, iż większość zarzutów do
tyczyła drobnych usterek o charakterze formalno-porządkowym, których usunięcie natych
miast zalecono36. W kolejnych latach nadal najaktywniej nadzorowała działalność swych 
notariuszy Rada Notarialna we Lwowie, która co roku kontrolowała niemal wszystkie kan
celarie . Na podstawie rozpoznawanych na posiedzeniach rad protokołów rewizji formu
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łowano ogólne wskazówki w komunikatach i okólnikach. Rada Notarialna w Krakowie 
z ubolewaniem stwierdzała w latach 1935-1939 ciągłe popełnianie przez notariuszy tych 
samych błędów, wśród których piętnowano zwłaszcza naruszenia przepisów w przechowy
waniu depozytów pieniężnych . Rady reagowały ostro na dostrzeżone poważniejsze uchy
bienia, kierując wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Liczba tego rodzaju 
wniosków co roku malała, np. 1937/1938 roku jedynie we Lwowie skierowano 2 wnioski 
o wszczęcie postępowania wobec wykrycia rażących uchybień . Nie oznaczało to bezbłęd
nej działalności notariuszy w pozostałych izbach i stanowiło raczej skutek szerokiego i 
dokładnego corocznego kontrolowania wszystkich niemal członków izby, podczas gdy 
pozostałe rady kontrolowały rocznie nie więcej niż 1/3 kancelarii. Dokończenie kolejnego, 
3-letniego cyklu rewizyjnego (rok sprawozdawczy 1939/1940) uniemożliwił wybuch 
II wojny światowej.

Także organy nadzoru sądowego przeprowadzały rewizje zgodnie ze szczegółowymi 
kwestionariuszami. Dla ujednolicenia praktyki minister sprawiedliwości ustalił w 1936 roku 
jednolity kwestionariusz dla prezesów sądów okręgowych na terenie województw central
nych i wschodnich . Wkrótce po wejściu w życie rozporządzenia o notariacie doszło we 
Lwowie do zatargu z sądowymi władzami nadzorczymi, które od stycznia 1934 roku także 
przystąpiły do energicznego wykonywania swych uprawnień i przeprowadziły kilka rewizji 
bez zawiadomienia o tym Rady Notarialnej . Po interwencji u prezesa Sądu Apelacyjnego 
nadzór sądowy zgodził się na zaniechanie lustracji w kancelariach poddawanych nadzorowi 
ze strony samorządu notarialnego. Sprawa stanowiła przedmiot zainteresowania wszystkich 
rad w Polsce, które broniąc jednolicie przedstawianych od początku swego istnienia poglą
dów, wystąpiły do Ministerstwa Sprawiedliwości o udzielenie prezesom sądów wskazania, 
by dokonywali rewizji tylko w razie ujawnienia się nieprawidłowości w pracy konkretnej 
kancelarii notarialnej . Z tego rodzaju zawężaniem uprawnień nadzoru sądowego nie zga
dzał się J. Glass, uważający ową interpretację za sprzeczną z wolą ustawodawcy . Rady 
notarialne, dokonując w ramach porozumienia międzyizbowego wspólnej wykładni przepi
sów o nadzorze, ustaliły, że kontrola sądowa miała w zamierzeniu ustawodawcy charakter 
uzupełniający, warunkowy i statyczny, podczas gdy kontrola sprawowana przez rady miała 
charakter dynamiczny . Proporcja uprawnień i obowiązków organów nadzoru wskazywała, 
zgodnie z wyrażoną wówczas opinią, dowód zaufania ustawodawcy do nadzoru korporacyj
nego, uznanego w zasadzie za wystarczający, przy jednoczesnej woli zaoszczędzenia orga
nom sądowym dodatkowych czynności i kosztów. Ustalono wówczas także, iż równoległe 
przeprowadzanie działań nadzorczych uznane zostało przez ustawodawcę za nie tylko 
zbędne, lecz nawet niepożądane wobec możliwości dokonywania odmiennej oceny wyni
ków, prowadzącej ostatecznie do poderwania autorytetu rad notarialnych. Omawiana wy
kładnia międzyizbowa miała duże znaczenie - wskazywała na samodzielność rad notarial
nych i dokonywanie interpretacji przepisów w sposób wyraźnie podnoszący autorytet i rolę * * * * * * * * 

Por. okólniki Rady Notarialnej w Krakowie 1935-1939, API1, sygn. R. Not. 113 (d. 20), 619
(d. 22), 665 (d. 21).

39 Rady notarialne w roku 1937/38..., s. 31.
Tekst kwestionariusza: red.. Schemat rewizji kancelarii notarialnych, PN, 1936, nr 15-16, s. 20.
Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej we Lwowie..., op.cit., s. 26.

42 Ibidem.
J. Glass, System rewizji..., s. 11.
Opinia Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, PN, 1935, nr 13-14, s. 12; por. 

także materiały Sekretariatu Międzyizbowego AP II, sygn. R. Not. 667 (d. 13) (nowe oznaczenie 110).
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organów samorządu notarialnego. Próba oceny woli ustawodawcy pomijała przy tym część 
argumentów podnoszonych podczas prac w Komisji Kodyfikacyjnej, na co zwrócił uwagę 
J. Glass45 46 * 48.

J. Glass, op.cit., s. 11-12.
46 Por. m.in. wystąpienie prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu na walnym zgromadzeniu w 1936 r., 

Izba Notarialna - Poznań, PN, 1936, nr 11-12, s. 23-24.
Por. Oświadczenie Pana Prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie [w:] Współczesny notariat polski, 

PN, 1937, nr 3-4, s. 5-6.
48 Por. m.in. uchwały rad w Warszawie i Poznaniu, PN, 1934, nr 5, s. 19-20; Okólnik nr 5 Rady 

Notarialnej w Poznaniu z dnia 2 września 1934 r., PN, 1934, nr 18, s. 19.
49 Statut uchwalono m.in. na zjeździe notariuszy okręgu grodzieńskiego, lecz walne zgromadzenie 

w Wilnie uznało, że odrębny akt jest zbędny, Z Rad Notarialnych. W Wilnie. Statut Etyki Zawodowej, PN, 
1934, nr 7, s. 18; Walne Zgromadzenie Izby Notarialnej w Wilnie, PN, 1934, nr 12, s. 7.

50 Por. sprawozdanie z przebiegu walnego zgromadzenia w maju 1934 r., Walne Zgromadzenie Izby 
Notarialnej w Lublinie, PN, 1934, nr 12, s. 5.

51 Protokoły obrad Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, AP II, sygn. 704 (d. 33) 
(nowe oznaczenie R. Not. 105), R. Not. 54 (nowe oznaczenie R. Not. 106); O wysoki poziom etyki 
zawodowej. Wstępne uwagi ogólne - Uchwala XIX Konferencji Prezesów i Wiceprezesów R.N. - 
Zalecenie w sprawie ścigania przejawów tzw. nielojalnej konkurencji, PN, 1938, nr 18, s. 3-5.

Nadzór ze strony organów sądowych, poza indywidualnymi wypadkami stwierdzania 
uchybień i naruszeń prawa przez kontrolowanych notariuszy, pozwalał na formułowanie 
także bardziej ogólnych uwag o funkcjonowaniu notariatu i jego samorządu. Podkreślano 
na ogół dobrą współpracę rad z prezesami sądów apelacyjnych , choć postulowano jej 
zacieśnienie, zwłaszcza w zakresie nadzoru, kwalifikacji i pracy społecznej notariuszy .

Istotnym aspektem działań podejmowanych od początku przez wszystkie rady było 
czuwanie nad przestrzeganiem przez notariuszy zasad etyki zawodowej. Uchwały, określa
jące niedopuszczalność pewnych zachowań jako sprzecznych z etyką i godnością zawodu 
podejmowane były już od ich pierwszych posiedzeń. Dotyczyły z reguły niedopuszczalno
ści działań sugerujących nieuczciwą konkurencję poprzez np. niedopuszczalne, samodziel
ne obniżanie wynagrodzenia za sporządzoną czynność, wynagradzania innych osób za 
przysparzanie klienteli, niedopuszczalności nadmiernej reklamy, za którą uważano np. 
więcej niż jednorazowe ogłoszenie w pismach codziennych o nominacji, uruchomieniu lub 
przeniesieniu kancelarii . Przestrzegano przed działalnością poza godzinami urzędowymi 
i lokalem kancelarii. W niektórych okręgach opracowywano i uchwalano kodeksy i statuty 
etyki zawodowej, nawiązując do opracowanego w poprzednim okresie działania notariatu 
przez M. Kurmana49 50 51. Najwcześniej własny, nowelizowany później „Kodeks Etyki Zawo
dowej” uchwaliła na wniosek rady izba lubelska .

W ramach wykonywanych w tym zakresie obowiązków rady rozpoznawały również 
skargi na działalność notariuszy, w niektórych wypadkach uznane za słuszne, co skutkowało 
pociągnięciem winnych do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zagadnieniom etyki zawo
dowej, postrzeganym w całym kraju jako niezmiernie istotne, poświęciły sporo uwagi także 
Konferencje Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych. W szczególności podczas XIX 
Konferencji podjęto prace nad tymi zagadnieniami w skali międzyizbowej . Konferencja 
wezwała wszystkie rady do stosowania polityki silnej ręki wobec wszystkich notariuszy, 
naruszających zasady uczciwości zawodowej. Konferencja zadecydowała o konieczności 
opracowania wstępnych referatów poświęconych zarówno zagadnieniom materialnym, jak 
i procesowym etyki zawodowej, referaty te zostały następnie przedstawione radom do za
opiniowania. Podjęto także zobowiązanie do systematycznego przesyłania Sekretariatowi 
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Międzyizbowemu tez z orzeczeń sądów dyscyplinarnych, które po zaaprobowaniu przez 
Konferencję i opublikowaniu w „Przeglądzie Notarialnym” miały uzyskiwać charakter 
ogólnych norm, obowiązujących wszystkich notariuszy . Zastosowały się do tego wszyst
kie rady, a krakowska opracowała i opublikowała osobny okólnik, przestrzegający notariu
szy, iż w razie samych tylko podejrzeń o nieuczciwą konkurencję, bądź inne naruszenie 
zasad et^ki, nie cofnie się przed żadnym choćby najdrastyczniejszym zarządzeniem repre
syjnym . Rada w Lublinie uznała konieczność natychmiastowego zawiadamiania jej 
o każdym wypadku nieuczciwej konkurencji lub innego naruszania zasad etyki zawodowej 
za podstawowy obowiązek korporacyjny notariuszy . Prace między izbowe sprowokowały 
również tamtejszą radę do ponownego zajęcia się problemem kodeksu etyki zawodowej. 
Obowiązujący od 1934 roku lokalny kodeks poddany został rewizji przez Komisję Prawni
czą i przystąpiono do opracowania jego nowej wersji, na wypadek, gdyby nie doszło do 
uchwalenia przez Konferencję ogólnopolskiego kodeksu . Prace nad tym ostatnim prze
rwał wybuch II wojny światowej.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NOTARIUSZY

Przyznanie notariatowi samorządu zawodowego przyniosło także powierzenie jego or
ganom istotnych uprawnień w zakresie sądownictwa dyscyplinarnego. Ważnym aspektem 
uzyskanych uprawnień był udział członków rad notarialnych w sądach dyscyplinarnych* 53 * 55 56. 
Rozwiązanie przyjęte w rozporządzeniu z 1933 roku, w tym zwłaszcza jednolitość systemu 
kar dyscyplinarnych, chwalili nawet notariusze małopolscy, dostrzegając istotny postęp 
w porównaniu z poprzednio obowiązującym ustawodawstwem austriackim, także przecież 
gwarantującym samorządowi pewne uprawnienia w tej dziedzinie . Prawo o notariacie 
określiło zasady odpowiedzialności zarówno dyscyplinarnej, jak i odszkodowawczej nota
riuszy. Jak wyżej wspomniano, przepis o odpowiedzialności odszkodowawczej umieszczo
ny został w rozdziale poświęconym nadzorowi nad notariatem, reguły odpowiedzialności 
dyscyplinarnej określono w osobnym, V rozdziale.

Ibidem, por. także Tezy z orzeczeń notarialnych sądów dyscyplinarnych, PN, 1938, nr 19, s. 15-16.
53 Okólnik Rady Notarialnej w Krakowie VI/38, AP II, sygn. R. Not. 619 (d.22).

Komunikat Rady Notarialnej w Lublinie, O właściwy poziom etyki zawodowej, PN, 1938, nr 21, 
s. 21; kopia maszynopisu AP II, sygn. 121.

55 Wystąpienie prezesa Rady Notarialnej w Lublinie na walnym zgromadzeniu w maju 1939 r., Izba 
Notarialna - Poznań, PN, 1939, nr 11-14, s. 62.

56 J. Glass, Rzut oka..., s. 25.
S. Stein, Ogólna charakterystyka..., s. 5.

2.1. Odpowiedzialność dyscyplinarna

Udział samorządu notarialnego w sądownictwie dyscyplinarnym polegał na udziale 
członków rad w sądach dyscyplinarnych, sprawowaniu rzecznictwa dyscyplinarnego oraz 
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wykonywaniu kar nagany i upomnienia, orzeczonych przez sąd, a także prowadzeniu se
kretariatów sądów dyscyplinarnych .

Zgodnie z prawem o notariacie, czyny i zaniechania podlegające ukaraniu dyscyplinar
nemu podzielono na dwie grupy: przewinienia służbowe oraz uchybienia powadze lub god
ności stanowiska (art. 44). Podział ten nie miał znaczenia dla stosowanych kar, w wypadku 
obu rodzajów przekroczeń dyscyplinarnych notariusz podlegał bowiem karom dyscyplinar
nym. Jego istotę upatrywano w ograniczeniu możliwości interweniowania prokuratora sądu 
okręgowego wyłącznie do wypadków przewinień służbowych . Próby zdefiniowania obu 
rodzajów przekroczeń dyscyplinarnych zbliżały się do interpretacji odpowiednich czynów 
w świetle poprzednio obowiązującej za terenie dawnego zaboru austriackiego ustawy 
z 1871 roku: przewinienie miało zachodzić w razie zawinionego czynu, zaniechania lub 
zaniedbania obowiązków zawodowych . Uchybieniem powadze lub godności stanowiska 
był czyn lub zaniechanie, narażające na szwank wskazania etyki zawodowej, naruszenie 
złożonej przysięgi bądź niezastosowanie się do zgodnych z prawem ż^dań organów samo
rządu notarialnego, a także czyny naruszające obowiązki obywatelskie .

Odmiennie od poprzednio obowiązujących ustawodawstw notarialnych rozporządzenie 
z 1933 roku wprowadziło jednolity system kar - kar dyscyplinarnych. Od zasady tej wpro
wadzono tylko jeden wyjątek - karę porządkową w wysokości do 100 złotych, możliwą do 
zastosowania wobec notariusza, który bez należytego i złożonego w odpowiednim terminie 
usprawiedliwienia nie wziął udziału w walnym zgromadzeniu (art. 27 § 4). Zgodnie z prze
pisami wprowadzającymi, postępowania dyscyplinarne wszczęte przed wejściem w życie 
prawa o notariacie miały toczyć się nadal już na podstawie wprowadzonych w nim zasad, 
jednak nie można było orzec kary surowszej od przewidzianej w dotychczasowych przepi
sach (art. 127). W praktyce znaczna część poprzednich postępowań została umorzona wo
bec usunięcia w okresie reorganizacji notariatu w 1933 roku osób, w stosunku do których 
postępowania takie toczyły się uprzednio .

Zgodnie z art. 45 karami dyscyplinarnymi dla notariuszy były: upomnienie, nagana, 
grzywna do 10 tysięcy złotych oraz pozbawienie stanowiska notariusza. Próbowano klasy
fikować wymienione kary jako niższego (upomnienie i nagana) oraz wyższego grzywna 
i pozbawienie stanowiska) stopnia, podział ten jednak nie przyjął się w praktyce . Każda 
z kar dyscyplinarnych mogła być nałożona - po uwzględnieniu wszystkich istotnych oko
liczności - zarówno w wypadku przewinienia służbowego, jak też uchybienia powadze lub 
godności stanowiska.

Upomnienie i nagana udzielane były na piśmie (art. 46 § 1). Kara nagany oraz grzywny 
łączyły się z obligatoryjnym orzeczeniem utraty prawa wybieralności do rady notarialnej na 
okres do 5 lat, w wypadku grzywny skazany tracił także czynne prawo wyborcze i nie mógł

58 Por. W. Natanson, Prawo o notariacie w zestawieniu systematycznym, PN, 1933, nr 12, s. 7-8.
59 M. Allerhand, op.cit., s. 75.
60 J. Glass, W. Natanson, op.cit., s. 68; por. także wyliczenie obowiązków, których naruszenie 

podlegało ukaraniu dyscyplinarnemu W. Natanson, Prawo o notariacie w zestawieniu systematycznym, 
PN, 1934, nr 4, s. 9.

Ibidem', W. Natanson, op.cit., s. 8.
62 Por. m.in. uchwałę sądu dyscyplinarnego w Poznaniu o niedopuszczalności prowadzenia postępowań 

dyscyplinarnych wobec notariuszy, którzy utracili stanowiska po wejściu w życie prawa o notariacie, 
J. Sławski, Odpowiedzialność dyscyplinarna byłych notariuszów, PN, 1936, nr 10, s. 13-14.

63 Podobnie jak próba zastosowania przez analogię terminologii kodeksu karnego i nazwanie kar 
dyscyplinarnych karami zasadniczymi, por. J. Glass, W. Natanson, op.cit., s. 69. 
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uczestniczyć w wyborach rady w okresie do 5 lat (art. 46 § 2 i 3). Z pozbawieniem stanowi
ska łączyła się utrata wszystkich wynikających z jego piastowania praw (art. 46 § 4). Skutek 
orzeczony w wyroku następował w tym wypadku dopiero w dniu określonym w akcie zwol
nienia notariusza przez ministra sprawiedliwości (art. 13 § 1 pkt 4, art. 53 § 3).

Odmienne środki represji przyznane zostały wobec aplikantów i asesorów. Aplikantów, 
których zachowanie nie odpowiadało godności i powadze stanowiska lub nie wypełniali 
swych obowiązków, rada notarialna mogła skreślić z prowadzonej przez siebie listy 
(art. 62 § 2). Wobec asesorów stosowane były odpowiednio zasady odpowiedzialności 
dyscyplinarnej, przewidziane dla notariuszy, z tym, że obok kary upomnienia i nagany 
przewidziane zostały wobec nich kary grzywny do 5000 złotych oraz skreślenie z listy 
asesorów (art. 62 § 2 pkt a). Asesor ukarany naganą nie mógł być mianowany notariuszem 
w ciągu roku od uprawomocnienia się wyroku skazującego, zaś ukarany grzywną w tym 
samym czasie nie mógł być upoważniony do zastępowania notariusza (art. 62 § 2 pkt b).

Prawo o notariacie nie określiło ściśle zasad prowadzenia postępowania przygoto
wawczego, tj. od chwili pojawienia się zarzutu wobec notariusza do chwili podjęcia decyzji 
co do dalszego losu oskarżenia. Jedyną wskazówką był nakaz stosowania wobec notariuszy 
- o ile nic innego nie wynikało z przepisów prawa o notariacie - przepisów o odpowie
dzialności dyscyplinarnej sędziów i zawieszania ich w czynnościach służbowych (art. 55 
prawa o notariacie). Utrudniało to znacznie realizowanie przepisów o postępowaniu dyscy
plinarnym radom, na których terenie tego rodzaju obowiązki samorządu stanowiły nowość. 
Problemem zajęła się nawet Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, 
która podjęła prace nad stworzeniem ogólnopolskiego kodeksu postępowania dyscyplinar
nego. Wzorów do naśladowania dostarczały postępowania prowadzone przez małopolskie 
organy samorządu notarialnego, dla których udział w dyscyplinowaniu notariuszy stanowił 
poszerzenie dotychczasowych kompetencji, lecz nie był niczym istotnie nowym.

Kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego należało do organów 
nadzoru nad notariatem, a zatem ministra sprawiedliwości, prezesów właściwych sądów 
apelacyjnych i okręgowych oraz - co było szczególnie istotne dla samorządu notarialnego - 
do rad notarialnych.

Przyczyny uzasadniające wszczęcie postępowania dyscyplinarnego mogły ujawnić się 
podczas czynności nadzorczych, w tym zwłaszcza rewizji kancelarii notarialnych, rozpo
znawania skarg i zażaleń na działalność notariuszy, dopuszczano także możliwość wszczę
cia postępowania na wniosek samego zainteresowanego, który chciałby poprzez orzeczenie 
uniewinniające oczyścić się z zarzutów . Wobec nakazu odpowiedniego stosowania prze
pisów prawa o ustroju sądów powszechnych, przyjmowano pięcioletni termin przedawnie
nia dla przewinień dyscyplinarnych, które nie nosiły znamion przestępstwa, wówczas bo
wiem wchodziły w grę przepisy o przedawnieniu zawarte w kodeksie karnym z 1932 roku.

Przyjmowano, że w fazie postępowania wstępnego (przygotowawczego), prowadzonego 
na zlecenie organów samorządu (rady), odpowiednie czynności ustalające zasadność złoże
nia ewentualnego wniosku o ukaranie powinien przeprowadzić rzecznik dyscyplinarny bądź 
sama rada . Rzecznicy dyscyplinami rad wykonywali swe funkcje tylko w postępowaniu

64 W. Natanson, op.cit., s. 10.
Por. m.in. uchwałę Rady Notarialnej w Warszawie, która po doniesieniach prasowych na temat 

nadużyć popełnionych przez jednego z jej członków na poprzednio zajmowanym stanowisku kuratora 
okręgu szkolnego postanowiła uznać go za wolnego od zarzutów i nie znalazła podstaw do wniesienia 
wniosku o wszczęcie postępowania, komunikat nr 2 Rady Notarialnej w Warszawie, APII, 
sygn. R. Not. 453 (d. 20) (nowe oznaczenie 120); W sprawie osobistej, PN, 1934, nr 5, s. 20; J. Sławski, 
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przed sądem dyscyplinarnym I instancji, zaś w instancji II, odwoławczej, należały wyłącz
nie do prokuratora sądu apelacyjnego (art. 48 § 3).

Rzeczników wybierały na czas trwania swej kadencji wszystkie rady . Prawo o notaria
cie dopuszczało możliwość powierzenia funkcji rzecznika osobie niewchodzącej w skład 
rady, nie zakazywało także powoływania więcej niż jednego rzecznika ani też powierzania 
im tylko wybranych spraw (art. 48 § 2) . Rady w Krakowie, Lwowie, Lublinie i Warszawie 
wybrały w 1934 roku 2 rzeczników dyscyplinarnych, rada w Wilnie 3 (od listopada 2), zaś 
w Katowicach i Poznaniu tylko jednego rzecznika, z tym, że w Poznaniu^jowoływano także 
2 zastępców, taką samą liczbę rzeczników wybrano na kolejne kadencje .

W sprawach wszczętych po zawiadomieniu, dokonanym przez osoby powołane do nad
zoru, a także w tych, które dotyczyły interesu publicznego, prawa rzecznika przysługiwały 
prokuratorowi sądu okręgowego znajdującego się w siedzibie izby (art. 48 § 2). Oznaczało 
to w praktyce obowiązek zawiadomienia i wysłuchania prokuratora, a w razie wydania 
przez sąd dyscyplinarny orzeczenia z pominięciem jego obowiązkowego w tym wypadku 
wysłuchania, orzeczenie - jako wadliwe - winno być uchylone .

Postępowanie wstępne musiało, zdaniem komentatorów, objąć także wyjaśnienia zainte
resowanego notariusza, złożone na wezwanie rady lub rzecznika dyscyplinarnego, w tym 
ostatnim wypadku do protokołu . Po stwierdzeniu okoliczności uzasadniającej wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego rada na wniosek rzecznika przedstawiała sądowi dyscypli
narnemu swój wniosek. Sąd obowiązany był do wysłuchania wniosków rzecznika przed 
podjęciem jakiejkolwiek decyzji (art. 48 § 1).

Zgodnie z prawem o notariacie sądownictwo dyscyplinarne zostało zorganizowane 
w dwóch instancjach, odpowiadających szczeblom sądów okręgowych oraz apelacyjnych. 
W I instancji orzekał sąd dyscyplinarny izby notarialnej, składający się z 2 notariuszy dele
gowanych przez radę spośród swych członków oraz 1 sędziego sądu okręgowego, wyzna
czonego przez kolegium administracyjne sądu okręgowego położonego w miejscowości, 
będącej siedzibą izby (art. 47 § 1 pkt a). Sędzia okręgowy przewodniczył sądowi dyscypli
narnemu (art. 47 § 3). Instancję drugą stanowił sąd dyscyplinarny odwoławczy izby nota
rialnej, rozpoznający w składzie 2 sędziów apelacyjnych, wyznaczonych przez kolegium 
administracyjne sądu apelacyjnego, oraz 1 notariusza, delegowanego przez radę spośród 
swych członków (art. 47 § 1 pkt b). Przewodniczył mu ten z sędziów apelacyjnych, któremu 
funkcję taką powierzyło kolegium administracyjne (art. 47 § 3). Struktura sądów dyscypli
narnych budziła niekiedy wątpliwości, wobec oddania w ręce rad zarówno uprawnień nad
zorczych (rewizje), prowadzenia dochodzenia, wnoszenia oskarżenia, jak też istotnego

Kilka uwag o postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przez organy samorządu notarialnego, PN, 
1934, nr 9, s. 5.

66 Por. sprawozdania z działalności rad 1934-1939, op.cit.
67 M. Allerhand, op.cit., s. 79.
68 W Lublinie na rok 1936/1937 powołano 3 rzeczników, Protokół (Nr 1) posiedzenia Rady 

Notarialnej w Lublinie, z dnia 21 stycznia ¡934 r., odbytego w lokalu Sądu Apelacyjnego w Lublinie, PN, 
1934, nr 2, s. 3; Z Rad Notarialnych. W Warszawie. W Krakowie. W Wilnie. W Katowicach, PN, 1934, 
nr 3, s. 7-9; sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Poznaniu na okres od 1 lutego 1934 r. do 30 
kwietnia 1935 r., op.cit., s. 41-42; Z Rady Notarialnej we Lwowie, PN, 1935, nr 13-14, s. 17; Rzecznicy 
dyscyplinarni na kadencję 1936-1937, PN, 1936, nr 13-14, s. 29; Rady Notarialne w kadencji 1937- 
1938L PN, 1937, nr 12, s. 19, nr 13-14, s. 23.

M. Allerhand, op.cit., s. 79.
70 W. Natanson, op.cit., s. 10.
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udziału w orzekaniu. Postulowano w związku z tym aby sędziów powoływano spoza składu 
rady, bądź by wybierało ich spoza tego grona walne zgromadzenie .

Sędziów delegowały odpowiednie kolegia administracyjne na okres 1 roku, zaś notariu
szy miały delegować rady na poszczególne posiedzenia (art. 47 § 2). Mimo takiego brzmie
nia przepisu rady wybierały sędziów na cały okres swej kadencji, a ich liczbę określały 
regulaminy: w Krakowie i Lublinie w 1934 roku wybrano 5 sędziów, w Wilnie 4, 
w Warszawie 3, zaś 2 w Katowicach W Poznaniu wybrano 4 sędziów oraz 1 zastępcę 
sędziego dla sądu I instancji, a także 2 sędziów sądu odwoławczego . W kolejnych latach 
w większości rad wybierano 6 sędziów, w niektórych wypadkach decydując o delegacji do 
sądu I lub II instancji (w Warszawie 2, w Poznaniu 1, lecz dodatkowo wybrano dla niego 
zastępcę). Jedynie w Katowicach było 3-5 sędziów (w tym 1 -2 w sądzie odwoławczym) 
oraz 3 w Lublinie .

Wobec braku odmiennej regulacji w prawie o notariacie, przebieg postępowania nor
mowały przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych. Zgodnie z nimi sąd dyscyplinarny 
na posiedzeniu niejawnym decydował o wszczęciu postępowania i wyznaczeniu rozprawy 
lub wyznaczał sędziego do przeprowadzenia dochodzenia wstępnego (art. 147-149 prawa 
o ustroju sądów powszechnych, dalej: usp) . Rzecznik dyscyplinarny mógł w ciągu 7 dni 
zaskarżyć uchwałę oddalającą wniosek o wszczęcie postępowania (art. 147 usp). Uznając 
zasadność wniosku o wszczęcie postępowania, sąd mógł od razu wymierzyć karę upomnie
nia, jednak stronom przysługiwało w ciągu 7 dni prawo żądania wyznaczenia rozprawy. 
Postępowanie dyscyplinarne było tajne (art. 146 usp). Obwiniony mógł wybrać sobie 
obrońcę spośród adwokatów lub notariuszy (art. 49 prawa o notariacie). Na wypadek postę
powań dyscyplinarnych wobec asesorów nie przewidziano innego rozwiązania, asesor nie 
mógł być zatem obrońcą ani w postępowaniu wobec notariusza, ani wobec innego aseso
ra . Dopiero w 1938 roku XIX Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych 
zaleciła stosowanie ustalonych przez nią ściślej reguł postępowania wstępnego, zalecając - 
dla zwiększenia skuteczności podejmowanych działań i podkreślenia bezstronności orga
nów samorządu - występowanie do sądów powszechnych z wnioskiem o dokonywanie 
określonych czynności dochodzeniowych, np. przesłuchań świadków pod przysięgą .

Zgodnie z wyraźnym brzmieniem art. 55 prawa o notariacie, do notariuszy miały odpo
wiednie zastosowanie przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych o zawieszaniu sę
dziów w czynnościach służbowych. Sąd dyscyplinarny I instancji mógł zawiesić notariusza, 
przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie 
o ubezwłasnowolnienie, bądź takiego, którego upadłość została ogłoszona (art. 182 usp).

71 J. Dworakowski, O właściwą strukturę sądów dyscyplinarnych, PN, 1936, nr 10, s. 10.
Protokół (Nr /)... s. 3; Z Rad Notarialnych..., op.cit.; sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej 

w Wilnie za okres od dnia 27 maja 1934 r. do dnia 25 maja 1935 r. [w:] Izba Notarialna - Wilno, PN, 
1935^ nr 11-12, s. 36.

Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Poznaniu na okres od 1 lutego 1934 r. do 
30 kwietnia 1935 r., op.cit., s. 23.

74 ‘Rady Notarialne w kadencji 1935/36, PN, 1935, nr 11-12, s. 41-42; Rady Notarialne w kadencji 
1937-1938, PN, 1937, nr 12, s. 19, nr 13-14, s. 23.

Zdaniem J. Sławskiego czynności wyjaśniające przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania 
sąd mógł powierzyć także kierownikowi właściwego sądu, zaś po wszczęciu tylko sędziemu, J. Sławski, 
op.cit., s. 5.

76 M. Allerhand, op.cit., s. 80.
77 ‘Uchwała XIX Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, Protokół obrad XIX 

Konferencji, AP II, sygn. 704 (d. 33) (nowe oznaczenie R. Not. 105); por. także PN, 1938, nr 18, s. 4-5. 
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W razie schwytania notariusza na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa albo gdy, 
z uwagi na charakter czynu, zachodziła konieczność natychmiastowego odsunięcia go od 
obowiązków, prawo to przysługiwało władzy nadzorczej, która powinna natychmiast za
wiadomić o podjętej decyzji sąd dyscyplinarny I instancji (art. 183 usp). Sąd dyscyplinarny 
w Krakowie w okresie styczeń 1934 - wrzesień 1939 zastosował zawieszenie w czynno
ściach w 6 postępowaniach spośród 38 spraw zarejestrowanych w repertorium . W jednym 
wypadku - mimo wniosku prezesa sądu okręgowego - nie zastosowano zawieszenia, 2 razy 
zastosowano zawieszenie na czas postępowania w II instancji. Także sądy pozostałych izb 
niezbyt często korzystały z tej możliwości, np. w roku sprawozdawczym 1936/1937 zawie
szano notariuszy tylko 2 razy: 1 raz w Poznaniu oraz 1 raz w Lublinie .

Odpisy wszystkich uchwał wszczynających i umarzających postępowanie oraz zarzą
dzających wyznaczenie rozprawy doręczane były obwinionemu, rzecznikowi oraz prezeso
wi i prokuratorowi sądu okręgowego (art. 50). Zrzeczenie się przez notariusza stanowiska 
po wszczęciu postępowania dyscyplinarnego nie miało wpływu na dalszy jego bieg 
(art. 52). Przepis ten interpretowano również jako niemożność odwołania takiej osoby na jej 
własną prośbę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania .

Choć sądownictwo dyscyplinarne zorganizowane zostało dwustopniowo, to prawo od
wołania się od wyroku sądu I instancji było ograniczone. Obwiniony mógł zaskarżyć tylko 
orzeczenie, w którym skazano go na karę grzywny lub pozbawienia stanowiska (art. 51). 
Wyroki wymierzające w 1 instancji kary upomnienia lub nagany były ostateczne. Rzecznik 
dyscyplinarny mógł zaskarżyć wyrok I instancji tylko, gdy wnosił o wymierzenie grzywny 
lub pozbawienie stanowiska, zaś sąd obwinionego uniewinnił lub skazał na karę łagodniej
szą (art. 51).

Zgodnie z przepisami prawa o ustroju sądów powszechnych, prawomocnie zakończone 
postępowanie dyscyplinarne mogło zostać wznowione na korzyść skazanego w każdym 
czasie, nawet po jego śmierci, w razie ujawnienia się nowych okoliczności lub dowodów, 
uzasadniających uniewinnienie lub wymierzenie kary łagodniejszej (art. 170 usp). Wzno
wienie postępowania na niekorzyść mogło nastąpić na wniosek właściwego organu nadzoru 
w sytuacji, gdy umorzenie postępowania lub wydanie wyroku nastąpiło na skutek przestęp
stwa albo gdy w ciągu 5 lat od umorzenia lub uprawomocnienia się wyroku ujawnione 
zostały nowe fakty lub dowody, uzasadniające skazanie lub wymierzenie kary surowszej 
(art. 169 usp).

Wykonanie wyroków w myśl art. 53 § 3 powierzone zostało - w zależności od orzeczo
nej kary - radom notarialnym (upomnienie i nagana), prezesom sądów okręgowych, 
(grzywna) oraz ministrowi sprawiedliwości (pozbawienie stanowiska). Kary grzywny miały 
wpływać na rzecz Skarbu Państwa.

Sąd dyscyplinarny I instancji w Warszawie wszczął w pierwszym półroczu obowiązy
wania prawa o notariacie 5 postępowań, wszystkie na wniosek prezesów sądów okręgo
wych, i po odbyciu 3 posiedzeń niejawnych i 2 rozpraw zakończył postępowanie w 2 wy
padkach, wymierzając kary nagany i upomnienia . Rada w Lublinie, po przeprowadzeniu 
w tym samym okresie za pośrednictwem sekretarza rady i jej delegata postępowań wstęp-

78 Repertorium Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Krakowie, AP II, sygn. R. Not. 234 (d. 191); 
Wykaz czynności Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Krakowie, AP II, sygn. R. Not. 235 (d. 199).

79 Rady Notarialne w kadencji 1937-1938, op.cit.
80 M. Allerhand, op.cit., s. 82.
81 Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Warszawie za okres od dnia 1 lutego do dnia 

1 maja 1934 r. [w:] Walne Zgromadzenie Izby Notarialnej w Warszawie, PN, 1934, nr 11, s. 3. 
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nych związanych z naruszeniami zasad etyki nie znalazła podstaw do wystąpienia z wnio
skiem o wszczęcie postępowania. Sąd dyscyplinarny w Wilnie prowadził w tym czasie 
4 sprawy, wszczęte na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, na wniosek preze
sa Sądu Okręgowego w Wilnie wszczęto postępowanie w 1 wypadku, rada wystąpiła także 
z 1 wnioskiem o ukaranie za naruszenie zasad etyki poprzez wydawanie i rozprowadzanie 
ulotek reklamowych, w jednym zaś wypadku o przeniesienie dla dobra służby do innej 
miejscowości w trybie art. 12 § 3 .

W kolejnym roku sprawozdawczym 1934/1935 wobec notariuszy izby warszawskiej 
wszczęto na wniosek organów nadzoru sądowego 3 postępowania, na wniosek rady nota
rialnej 7 postępowań, wpłynął także 1 wniosek o wznowienie postępowania na korzyść 
ukaranego. Sąd wydał 2 wyroki uniewinniające, 2 skazujące na karę upomnienia oraz 1 na 
karę nagany. Tylko 1 z wyroków został zaskarżony - przez obwinionego . Do sądu dyscy
plinarnego w Poznaniu od 1 lutego 1934 roku do maja 1935 roku wpłynęło 9 wniosków, 
w tym 3 ze strony organów nadzoru sądowego, wszczęto na ich podstawie 6 postępowań 
i wydano 3 wyroki skazujące . W tym czasie we Lwowie toczyło się 15 postępowań, 
w tym 3 na wniosek rady, sąd dyscyplinarny wydał 3 wyroki Sąd dyscyplinarny w Kra
kowie przejął 3 sprawy byłych notariuszy i wpłynęło do niego 10 wniosków o wszczęcie 
postępowania, w tym połowa na wniosek rady. W sprawach 9 osób postępowanie zostało 
wszczęte, a następnie w 2 wypadkach umorzone w sprawach byłych notariuszy, wydano 
także 2 wyroki wymierzające karę upomnienia, zaś dyscyplinarny sąd odwoławczy uchylił 1 
wyrok i umorzył 1 sprawę przeciwko byłemu notariuszowi . W roku 1934/1935 w sądzie 
w Lublinie nie wszczęto wciąż żadnego postępowania, choć rada prowadziła 6 postępowań 
wstępnych, zaś w Wilnie wpłynęło 11 wniosków, w tym 5 ze strony nadzoru sądowego8 . 
Sąd I instancji wydał 7 wyroków, w tym 1 uniewinniający, 1 orzekający karę upomnienia,
4 nagany oraz 1 naganę i grzywnę. Sąd dyscyplinarny w Katowicach w sprawie jedynego 
wniesionego wniosku po przeprowadzeniu dochodzenia postępowanie umorzył82 * 84 85 86 87 88.

82 Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Wilnie za okres od dnia 1 lutego do dnia 26 maja 
¡934 r. [w:] Walne Zgromadzenie Izby Notarialnej w Wilnie, PN, 1934, nr 11, s. 7.

Zaległości w orzekaniu dotyczyły 7 spraw, Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej 
w Warszawie na okres od 1 maja 1934 r. do 30 kwietnia 1935 r., s. 19.

84 Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Poznaniu na okres od 1 lutego 1934 r. do 
30 kwietnia 1935 r., s. 23.

85 Sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej we Lwowie za okres od 1 kwietnia 1934 r. do 30 maja 
1935 r„ s. 26.

86 Sprawozdanie Rady Notarialnej w Krakowie [w:] Izba Notarialna - Kraków, PN, 1935, nr 11-12, 
s. 30.

87 Sprawozdanie Rady Notarialnej w Lublinie za okres od 30 maja 1934 r. do 1 maja 1935 r., s. 34; 
sprawozdanie z działalności Rady Notarialnej w Wilnie za okres od dnia 27 maja 1934 r. do dnia 25 maja 
1935 r., s. 37-38.

88 Sprawozdanie Rady Notarialnej w Katowicach [w:] Izba Notarialna - Katowice, PN, 1935, nr 11- 
12, s. 40.

W kadencji 1936/1937 w Warszawie wpłynęło 7 wniosków o ukaranie, w tym tylko je
den ze strony rady, sąd wydał 7 wyroków, w tym 4 uniewinniające, 2 skazujące na karę 
upomnienia oraz 1 na grzywnę. Spośród 11 wniosków w Poznaniu 5 złożyła tamtejsza rada, 
zaś sąd wydał 7 wyroków skazujących, w tym 6 na karę upomnienia i 1 na karę nagany. Sąd 
we Lwowie wyrokował w 19 sprawach i wydał 8 wyroków uniewinniających, w 5 wypad
kach orzekła karę upomnienia, w 3 karę nagany oraz w 3 wymierzył grzywnę. Spośród
5 wyroków wydanych w tym czasie przez sąd w Krakowie 2 skazywały na karę upomnienia, 
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2 na naganę oraz 1 na grzywnę. Sąd w Wilnie wydał zaledwie 3 wyroki, w tym jeden unie
winniający, 1 wymierzający grzywnę i 1 skazujący na utratę stanowiska. Sąd w Lublinie nie 
wydał w tym czasie żadnego wyroku i prowadził tylko 2 postępowania, w Katowicach nie 
prowadzono żadnej sprawy i nie wpłynął żaden wniosek o ukaranie .

W kolejnym roku sprawozdawczym 1937/1938 w Warszawie wpłynęło 14 nowych 
wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, sąd dyscyplinarny umorzył 2 postę
powania, wydał jeden wyrok uniewinniający, w 8 wypadkach skazał na karę upomnienia, 
w 2 na karę nagany oraz w 2 na grzywnę. W Poznaniu wpłynęło 19 nowych wniosków, sąd 
dyscyplinarny umorzył 3 postępowania, wydał 3 wyroki uniewinniające, orzekł upomnienie 
w 5 wypadkach, karę nagany w 4 wypadkach i wydał 2 wyroki skazujące na karę grzywny 
oraz 1 na pozbawienie stanowiska. Ten ostatni wyrok sąd odwoławczy zamienił na karę 
grzywny. Do krakowskiego sądu dyscyplinarnego wpłynęło w tym czasie 7 nowych wnio
sków, wydano 1 wyrok skazujący na upomnienie, 4 na karę nagany oraz 3 na karę grzywny. 
W Lublinie wydany został 1 wyrok uniewinniający, 1 skazujący na upomnienie, 1 na karę 
grzywny oraz 1 pozbawiający stanowiska, w 1 wypadku postępowanie zostało umorzone. 
Do sądu w Wilnie wpłynęło 5 nowych wniosków, w 1 wypadku postępowanie umorzono, 
w 1 wymierzono karę upomnienia, zaś w 2 karę nagany89 90.

89 Prace korporacyjne notariatu według sprawozdań Rad Notarialnych 1936/37, PN, 1937, nr 17-18, 
s.44.

90 Rady Notarialne w roku 1937/38 (Sprawozdawczy zarys działalności), PN, 1938, nr 15-16, s. 32, 
Repertorium Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Krakowie, APII, R. Not. 234 (d. 191); Dziennik 
ogólny posiedzeń Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Krakowie lata 1935-1938, AP11, 
sygn. R. Not. 235 (d. 199).

91 Z pewną przesadą działania nazwano krucjatą etyczną, W przededniu walnych zgromadzeń, PN, 
1938, nr 10, s. 3; XIX Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, PN, 1938, nr 17, s. 7; 
O wysoki poziom etyki zawodowej, PN, 1938, nr 18, s. 3-5; protokoły obrad Konferencji АР II, sygn. 704 
(d. 33) (nowe oznaczenie R.Not.105).

92 Repertorium Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Krakowie, АР II, sygn. R. Not. 234 (d. 191).

Przeciętny roczny wpływ wniosków o wszczęcie postępowania w skali kraju wynosił 
w poszczególnych latach od ok. 35-60, co zważywszy na liczbę notariuszy i dokonywanych 
przez nich czynności uznać należy za stan nie budzący większych zastrzeżeń co do jakości 
pracy notariuszy i ich kwalifikacji. Jak wyżej wskazano, część postępowań wszczynana była 
z inicjatywy rad notarialnych, co dobrze świadczyło o jakości nadzoru ze strony organów 
samorządowych. Większość przewinień nie miała charakteru poważnych naruszeń prawa 
czy obowiązków bądź godności zawodowej i karana była łagodniejszymi środkami upo
mnienia i nagany.

Istniejący stan wciąż jednak budził niepokój organów samorządu. Uznawana za wciąż 
zbyt wysoką liczba wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w połączeniu 
z dostrzeganymi przykładami łamania zasad etyki zawodowej, jak już wspomniano, skłoniła 
w 1938 roku XIX Konferencję Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych do podjęcia 
szerzej zakrojonych działań dla podniesienia poziomu notariatu91. Radom notarialnym 
zalecono, by w miarę możliwości w każdym wypadku podejrzenia o nieuczciwą konkuren
cję korzystały z pomocy sądów powszechnych przy przeprowadzaniu dochodzeń (w drodze 
rekwizycji), a razie uzyskania w nich pozytywnym ustaleń bezwzględnie kierowały sprawy 
do postępowania dyscyplinarnego. Działania te nie przyniosły zwiększenia prowadzonych 
postępowań dyscyplinarnych, m.in. w Krakowie w całym 1938 roku sąd zarejestrował 
7 spraw, zaś w 1939 roku zaledwie jedną92. Jednocześnie podjęto działania dla ujednolice
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nia praktyki sądów dyscyplinarnych przez ewidencjonowanie i publikowanie opracowanych 
przez Sekretariat Międzyizbowy tez ze szczególnie istotnych wyroków .

Choć prawo o notariacie dawało sądom dyscyplinarnym możliwość różnicowania obli
gatoryjnej kary dodatkowej utraty biernego i czynnego prawa wyborczego do organów 
korporacyjnych, w praktyce sądy orzekały utratę na czas maksymalny 5 lat . Kara pozba
wienia stanowiska należała do stosowanych wyjątkowo: sąd dyscyplinarny krakowski nie 
zastosował jej ani razu w całym okresie 1934-1939, w pozostałych izbach skorzystano 
z niej w 1 wypadku. Wysokość kary grzywny - stosowanej rzadziej od najczęściej wystę
pujących kar upomnienia i nagany - była zróżnicowana. Sąd w Krakowie orzekał ją 
w praktyce w wysokości od 500 złotych, a w kwocie maksymalnej zastosował tylko 1 raz 
w 1936 roku, przy czym sąd odwoławczy zmniejszył ją o połowę .

Minister sprawiedliwości korzystał niekiedy z uprawnienia do przenoszenia notariuszy 
w inne miejsce służbowe dla dobra służby (art. 12 § 3), co doprowadziło do faktycznego 
przekształcenia się tego środka w pozaustawową karę dodatkową, stosowaną wobec nota
riuszy ukaranych przez sądy dyscyplinarne jedną z przewidzianych w art. 45 prawa o nota
riacie kar. Stanowisko takie zakwestionowane zostało w 1937 roku przez Radę Notarialną 
w Krakowie, która dokonując wykładni przepisów prawa o notariacie, podkreśliła, że od
miennie od pragmatyk służbowych i prawa o ustroju sądów powszechnych wobec notariu
szy nie przewidziano tego rodzaju kary dyscyplinarnej ani jako kary zasadniczej, ani jako 
dodatkowej, a wyjątkowość art. 12 § 3 skłaniać powinna do jego rozważnego stosowania.

W świetle orzecznictwa sądów dyscyplinarnych do najczęściej popełnianych przez nota
riuszy uchybień powadze i godności zajmowanego stanowiska należały m.in. reklamowanie 
kancelarii, powodujące w ocenie sądów nadanie urzędowi charakteru przedsiębiorstwa 
handlowego, a także niewłaściwe zachowanie się, polegające na przybyciu na uroczystości 
państwowe bez zaproszenia i w niewłaściwym stroju, naganne zachowanie w miejscach 
publicznych . Akta dyscyplinarne sądu w Krakowie dostarczają wielu przykładów trwają
cych niekiedy od lat sporów między notariuszami, wynikłych na tle konkurencji między 
nimi . Sąd w Warszawie karał upomnieniem notariuszy powołujących się na stosunki 
i poparcie osób wpływowych, pociągał do odpowiedzialności notariuszy, którzy na wezwa
nie rady nie udzielali jej żądanych wyjaśnień. Podobnie sąd w Krakowie klasyfikował zale
ganie ze składkami na rzecz izby, nieregulowanie zobowiązań w koleżeńskiej kasie zapo
mogowej .

Jako przewinienia służbowe kwalifikowane były m.in. uruchamianie filii kancelarii, jed
noczesne urzędowanie podczas urlopu notariusza jego samego oraz zastępcy, wydalanie się

93 Por. m.in. Tezy z wyroków sądów dyscyplinarnych, PN, 1938, nr 19, s. 15-16; problem 
podejmowano już wcześniej: Kodyfikacja tez z orzecznictwa sądów dyscyplinarnych (maszynopis, referat 
wst^gny z dnia 4 września 1935 r.), APII, sygn. R. Not. 667 (d. 13) (nowe oznaczenie 110).

Por. Repertorium Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Krakowie; Dziennik ogólny posiedzeń 
Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Krakowie, op.cit.

95 Ibidem.
96 M.in. sąd w Krakowie w 1939 r. ukarał zastępcę notariusza z Myślenic za wszczynanie awantur oraz 

burd w restauracji „Hawelka" w Krakowie, Akta dyscyplinarne Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej 
w Krakowie, AP II, sygn. 233 (d. 190); Akta osobowe, AP II, sygn. R. Not. 541; sprawozdanie 
z działalności Rady Notarialnej w Wilnie za okres od dnia 27 maja 1934 r. do dnia 25 maja 1935 r., s. 38.

Por. m.in. spór między kieleckimi notariuszami, usiłującymi zastraszyć się wzajemnie pogróżkami 
pobicia, a także użyciem posiadanych wpływów w organach samorządu notarialnego i nadzoru sądowego, 
sygn. 9/34, 4/38, 5/38, AP II, sygn. R. Not. 233 (d. 190).

Akta dyscyplinarne Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Krakowie. 
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z siedziby bez zezwolenia prezesa sądu okręgowego i uzasadnionych przyczyn, rozmaite 
formy współpracy z instytucjami kredytowymi noszące znamiona nieuczciwej konkurencji 
przy protestach wekslowych i czekowych, naruszenia przepisów określających zasady za
wierania umów kupna-sprzedaży nieruchomości, zaniżanie należnych stawek wynagrodze
nia, opóźnienia w przekazywaniu pobranych opłat stemplowych i komunalnych bądź ich 
niepobieranie, antydatowanie sporządzanych aktów, przechowywanie depozytów pienięż
nych na własnych kontach bankowych i pobieranie odsetek z tego tytułu . Choć przewinie
niem było późniejsze wpisywanie dokonywanych czynności do repertorium, to nie stano
wiło go późniejsze od samego dokonania czynności sporządzenie poświadczenia podpi
su . Także czyny i zachowania z okresu przed mianowaniem podlegały ocenie i represji 
sądów dyscyplinarnych.

Publikowane tezy orzeczeń wykazywały niejednolitość orzecznictwa sądów dyscypli
narnych, wskazane wyżej działania zainicjowane przez XIX Konferencję miały stan ów 
zmienić, jednak na realizację działań zabrakło do bliskiego już wybuchu II wojny światowej 
czasu. Dominującą cechą podejmowanych w całym okresie 1934-1939 działań rad nota
rialnych była chęć piętnowania wszelkich sprzecznych z prawem bądź tylko nagannych 
działań notariuszy. Dążenie do oczyszczenia zawodu z jednostek, których zachowanie nara
żało na szwank dobre imię całej korporacji, stanowiło podstawowe programowe zadanie 
i przedmiot starań rad notarialnych. Zdawano sobie sprawę, że kolejne ataki na notariat, 
związane z niewłaściwym zachowaniem jego członków, ułatwiać będą działania wszystkich 
niechętnych mu grup, nieskazitelność moralna, do której starały się dążyć rady, ułatwić 
miała realizację zamierzonych celów pełnej konsolidacji i zwiększenia wewnętrznej auto
nomii.

2.2. Odpowiedzialność odszkodowawcza

Obowiązek odszkodowawczy notariusza przewidziany został na wypadek spowodowa
nia przez niego szkody przy pełnieniu obowiązków, będącej wynikiem winy notariusza, 
zaniedbania lub nieumiejętności własnej, jego zastępcy i personelu kancelaryjnego 
(art. 43 § 1). Taką samą odpowiedzialność ponosił zastępca notariusza, ustanowiony bez 
jego zgody (art. 43 § 2). Roszczenie o odszkodowanie przedawniało się w terminie 3 lat od 
powzięcia przez poszkodowanego wiadomości o jej wyrządzeniu (art. 43 § 4), czyli na 
ogólnych zasadach przewidzianych w kodeksie zobowiązań (art. 283 § 1 k.z.). Zasady od
powiedzialności majątkowej oparte zostały zatem na ogólnych zasadach, przewidzianych 
w prawie cywilnym. Pociągniecie do odpowiedzialności majątkowej nie wykluczało odpo
wiedzialności dyscyplinarnej . Przy akceptacji dla wymienionych zasad krytykowano 
nietrafną, interpretowaną jako omyłka redakcyjna, stylizację art. 43 j^który przewidywał 
odpowiedzialność notariusza oprócz osób biorących udział w akcie . Wyrażano także 
poglądy odmienne - o celowości użycia owego określenia - dla wyraźnego zaznaczenia, iż 
osoby biorące udział w akcie także ponoszą odpowiedzialność za wynikłą szkodę, zaś od-

99 Tezy z orzeczeń notarialnych sądów dyscyplinarnych, op.cit.
Uchwała Sądu Dyscyplinarnego w Poznaniu, J. Sławski, Późniejsze poświadczenie podpisu, PN, 

1936finr 10, s. 11.
J. Glass, W. Natanson, op.cit., s. 67.

102 Zdaniem M. Allerhanda ustawodawca chciał użyć najprawdopodobniej słowa wobec a nie oprócz, 
M. Allerhand, op.cit., s. 72-73.
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powiedzialność notariusza ograniczona była tylko do szkody powstałej z winy bądź braku 
umiejętności . Dopuszczano dochodzenie odszkodowania nie tylko przez osoby, które 
były stronami zawartego przed notariuszem aktu, lecz także przez ich osoby trzecie, np. 
wierzycieli stron. Wyłączność odpowiedzialności rozumiano niekiedy jako niedopuszczal
ność podnoszenia roszczeń wobec osób, które szkodę spowodowały bezpośrednio . Ar
gumentowano także, iż owa wyłączność dotyczy notariusza i osób uczestniczących w akcie, 
wyklucza natomiast odpowiedzialność osób przywołanych do czynności (świadkowie, tłu
macz)105. Odpowiedzialność uczestników aktu i notariusza była zgodnie z cytowaną opinią 
solidarna bądź wyłączna, gdy wprowadzili notariusza w błąd bez jego winy.

103 K. Wolny, Odpowiedzialność cywilna notariusza. Próba interpretacji art. 43 prawa o notariacie, 
PN, 1934, nr 7, s. 4-5.

104 M. Allerhand, op.cit., s. 73.
105 K. Wolny, op.cit., s. 4.
106 M. Allerhand, op.cit., s. 74.
107 Ibidem.

K. Wolny, Odpowiedzialność notariusza jako poborcy opłat stemplowych, PN, 1936, nr 7; 
A. Rosenkranz, Odpowiedzialność notariusza jako poborcy opłat stemplowych, PN, 1936, nr 20, s. 12-15.

105 W. Natanson, Odpowiedzialność notariusza jako poborcy opłat stemplowych, PN, 1936, nr 23, s. 9.

Istnienie winy notariusza przyjmowano w razie umyślnego lub przez niedbalstwo spo
wodowanego działania lub zaniechania. Ponosił odpowiedzialność za każdego swego za
stępcę, w wyjątkiem działającego na własny rachunek, tj. ustanowionego w razie zawiesze
nia notariusza (art. 21 § 2). Zastępcy i personel kancelaryjny nie odpowiadali wobec stron 
przy stworzonej przepisem art. 43 wyłączności odpowiedzialności notariusza, jednak ten 
mógł w drodze regresu domagać się zwrotu tego, co uiścił tytułem odszkodowania 
Przyjmowano także, iż notariusz ponosił konsekwencje majątkowe w razie wyrządzenia 
szkody aktem sporządzonym bez jego wiedzy, przy użyciu jego pieczątki i przyborów, choć 
akt taki był nieważny, jako dokonany przez osobę nieupoważnioną1 . Art. 43 miał charak-' 
ter normy bezwzględnie obowiązującej, toteż notariusz nie mógł wykluczyć ani ograniczyć 
swej odpowiedzialności w drodze umowy ze stronami.

'Wątpliwości wywoływały zasady odpowiedzialności notariuszy jako poborców opłat 
stemplowych. Wykładnia językowa art. 43 uzasadniała zdaniem K. Wolnego pogląd 
o ograniczeniu zakresu jego stosowania do szkód wyrządzonych aktami notarialnymi, traf
ność tego stanowiska była jednak kwestionowana u . Dominował pogląd, że za szkody 
spowodowane działaniem w tym charakterze notariusz odpowiadał wobec Skarbu Państwa 
na zasadach ogólnych kodeksu zobowiązań, podobnie jak w wypadku odpowiedzialności za 
podwładnych, z których pomocy korzystał przy wykonywaniu takich czynności . Punktem 
wyjścia do dyskusji była próba określenia odpowiedzialności jednego z notariuszy, którego 
pracownik przekazane mu celem dokonania wpłaty do kasy sądowej należności przywłasz
czył i zbiegł.

Wypadki orzekania przez sądy odszkodowania na rzecz strony poszkodowanej z winy 
notariusza były szeroko komentowane także w prasie codziennej, zwłaszcza w okresach 
wystąpień antynotarialnych, związanych z próbami ograniczenia zakresu przymusu nota
rialnego z art. 82 prawa o notariacie. Sąd Najwyższy uznawał w każdym wypadku istnienie 
obowiązku notariusza stwierdzenia rzeczywistej woli stron i wynikającą stąd powinność 
należytego ich pouczenia, w tym również o ryzyku finansowym zawieranych kontraktów, 
opowiadając się w razie braku takich pouczeń po stronie osób żądających od notariuszy 
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odszkodowania"0. W 1937 roku Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok niższej instancji, 
którym przyznano stronie wyjątkowo wysokie odszkodowanie w kwocie 90 tysięcy złotych, 
wobec ustalenia, że notariusz udzielił błędnej informacji z księgi wieczystej, a strona 
w dobrej wierze zawarła na jej podstawie umowę kupna nieruchomości . Wysokość od
szkodowania spowodowała kolejne wystąpienia notariuszy przeciwko obniżaniu ich wyna
grodzeń. Ponownie podkreślano, że słusznie przez ustawodawcę ustalone zasady odpowie
dzialności wymagają, by notariusze byli ludźmi dobrze zabezpieczonymi materialnie, 
a dalsze obniżanie ich statusu doprowadzi do uniemożliwienia realizacji określonych 
w art. 43 zasad

Kwestie związane z ubezpieczeniem działalności zawodowej nie stanowiły w całym 
okresie 1934-1935 przedmiotu większego zainteresowania. Poznańsko-Warszawskie To
warzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Poznaniu, jedno z nielicznych prowadzących 
wówczas dział ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnoprawnej, usiłowało bez większe
go rezultatu zachęcić notariuszy w całym kraju do podpisywania z nim stosownych 
umów11 . W ramach oferowanych usług gwarantowało ubezpieczonym wyrównanie kwot 
zatwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu lub ugodą oraz obronę procesową . * 111

110 Por. m.in. wyrok SN z 1937 r., C.III.2735/36, teza wraz z uzasadnieniem PN, 1937, nr 23-24, s. 34.
111 Wyrok SN z roku 1937, sygn. C.II1.577/36, wyrok wraz z uzasadnieniem PN, 1937, nr 17-18, s. 50; 

komentarz redakcyjny PN, 1937, nr 19, s. 2.
112 Por. m.in. XVI Konferencja Prezesów i Wiceprezesów R.N., PN, 1937, nr 21, s. 4; protokoły obrad 

Konferencji, AP II, sygn. R. Not. 704 (d. 33) (nowe oznaczenie R. Not. 105).
Por. korespondencję Oddziału Krakowskiego Towarzystwa z tutejszą Radą Notarialną, AP II, 

sygn. R. Not. 453 (d. 20) (nowe oznaczenie R. Not. 120).
'14 Ibidem.





Zakończenie

Zarys historii notariatu Drugiej Rzeczypospolitej, ukazany w niniejszej pracy przez pry
zmat zasad ustrojowych, form działania, a także problemów nurtujących środowisko ów
czesnych rejentów, obejmuje dwa okresy, przedzielone istotną datą wejścia w życie prawa 
o notariacie z 1933 roku. Jednym z podstawowych założeń było wypełnienie istotnej luki 
badawczej poprzez stworzenie monograficznego zarysu dziejów instytucji, która rozpoczęła 
okres międzywojenny w warunkach znacznego zróżnicowania dotychczasowych osiągnięć, 
tradycji oraz ustawodawstwa, odziedziczonego po okresie zaborów, zaś zakończyła go 
w odmiennych warunkach działania na wspólnej, ogólnopolskiej podstawie prawnej, 
w postaci zawartego w rozporządzeniu z 1933 roku prawa o notariacie. By tego dokonać, 
konieczne było ukazanie zarówno tła historycznego rozwoju notariatu w poszczególnych 
częściach kraju, jak też uwypuklenie najistotniejszych, często odmiennych zasad obowią
zujących w Drugiej tłzeczypospolitej do końca 1933 roku. Analiza przepisów jednolitego 
prawa o notariacie z 1933 roku była możliwa tylko na tak szerokim tle, ukazującym w pełni 
problemy które stały przed ustawodawcą, a później - od 1934 - przed notariuszami i ich 
samorządem zawodowym.

Przedstawiona w kolejnych rozdziałach pracy analiza zasad ustrojowych i praktycznego 
działania notariatu w Drugiej Rzeczypospolitej ukazuje jego duże zróżnicowanie, którego 
nie było w stanie całkowicie usunąć formalne ujednolicenie, dokonane w 1933 roku. Kil
kuletni zaledwie okres stosowania nowych przepisów do wybuchu wojny, w połączeniu 
z zawartymi w nim regułami przejściowymi, uniemożliwił pełne wprowadzenie w życie 
wszystkich zasad. Podsumowanie dorobku okresu międzywojennego wymaga w związku 
z tym spojrzenia szerszego i nie może się ograniczyć do odrębnej oceny poszczególnych 
etapów jego rozwoju ani też poddanych w pracy dokładnej analizie zagadnień.

Wejście w dniu 1 stycznia 1934 roku w życie rozporządzenia z 1933 roku stanowiło 
najważniejszą datę w historii polskiego notariatu międzywojennego. W rozporządzeniu 
wykorzystano, w zakresie konstrukcji podstawowych zasad ustrojowych, wzorce uznawa
nych wówczas za najlepsze ustaw europejskich, oparte w znacznym stopniu także na zna
nych z praktyki małopolskiej niektórych rozwiązaniach ustawodawstwa austriackiego, co 
miało duże znaczenie dla dalszego rozwoju instytucji. Jednolity w skali kraju status prawny 
notariuszy i uzyskanie autonomii zawodowej, obejmującej określony zakres nadzoru 
i udział w sądownictwie dyscyplinarnym, stanowiły najważniejsze w praktyce aspekty do
konanej wówczas unifikacji formalnej. Ogólnopolskie zasady postępowania przy wykony
waniu czynności notarialnych ułatwiły prace nad ustaleniem wspólnej formy zewnętrznej 
aktów i innych dokumentów, sporządzanych przez notariuszy, ustaliły takie same zasady 
prowadzenia kancelarii notarialnych, odpowiednich ksiąg i repertoriów.

Rozporządzenie miało także inne, moralne znaczenie w latach późniejszych, nawet gdy 
już przestało obowiązywać. Kilkakrotnie podkreślano w niniejszej pracy liczne odwołania 
do reguł zawartych w prawie o notariacie z 1933 roku także przez współczesnych notariu
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szy i znawców problematyki notarialnej. Obowiązywanie jego przepisów pozwoliło bowiem 
na stworzenie tradycji żywej nawet w okresie ¡śmienia państwowego notariatu, umożliwia
jącej szybki powrót do dawnych zasad, reaktywowanych w wielu wypadkach po wielolet
niej nieobecności wraz z tzw. reprywatyzacją notariatu.

W dotychczasowej ocenie dziejów notariatu Drugiej Rzeczypospolitej główny akcent 
stawiany był na zmianę dokonaną wraz wejściem w życie rozporządzenia Prawo o notaria
cie z 1933 roku. Okres poprzedni bywał pomijany lub podsumowywany wyłącznie 
w kategoriach obowiązywania pozaborczego porządku prawnego. Podstawowym zagadnie
niem wydaje się być jednak znalezienie odpowiedzi na pytanie, na ile prawo o notariacie 
jeszcze w okresie międzywojennym stworzyło nową wartość, nowy ogólnopolski typ nota
riusza polskiego, w jakim stopniu jego postanowienia zostały wprowadzone w życie, a na 
ile pozostały ideową deklaracją ustawodawcy, stwarzającego jedynie odpowiednie warunki 
do pełnej unifikacji.

Przy próbie odpowiedzi na postawione wyżej pytania nie można się ograniczać jedynie 
do analizy przepisów rozporządzenia czy nawet oceny działania notariatu w latach 1934— 
1939. Realizacja postanowień prawa o notariacie nie byłaby możliwa nawet w niewielkim 
stopniu, gdyby nie dorobek poprzednich lat. Prawo o notariacie z 1933 roku istotnie miało 
znaczenie przełomowe, lecz w znacznej części w kategoriach kodyfikacji dotychczasowych 
postulatów i osiągnięć. Przerwana wybuchem II wojny światowej unifikacja notariatu roz
poczęła się bowiem wcześniej, w okresie 1918-1933, zaś zamiarem autorki było zwrócenie 
uwagi także na ten aspekt historii omawianej instytucji, pomijany bądź słabo akcentowany 
w dotychczasowych opracowaniach.

Pierwsze piętnastolecie istnienia niepodległego państwa przyniosło imponującą aktyw
ność niewielkiej w gruncie rzeczy grupy notariuszy, związanych ze środowiskiem małopol
skich kolegiów notarialnych, w tym zwłaszcza kolegium krakowskiego oraz notariuszy 
warszawskich, działaczy Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych*. Udało im się 
osiągnąć bardzo dużo - doprowadzili do nawiązania ścisłych kontaktów między notariu
szami oddzielonymi dotychczas granicami państw zaborczych, które - wobec dalszego 
obowiązywania pozaborczych systemów prawa - nadal rozdzielały ich w codziennej prak
tyce prawniczej.

Mimo odmiennych ustawodawstw notarialnych, w zróżnicowany sposób określających 
zarówno status prawny, jak i zakres czynności notariuszy, w ciągu lat dwudziestych 
XX wieku, w rezultacie kolejnych zjazdów notariuszy, współpracy między poszczególnymi 
ośrodkami udało się stworzyć, a następnie ustalić w ogólnej świadomości polskich notariu
szy podstawowe, wspólne cechy wykonywanego zawodu i oczekiwania wobec przyszłej 
ustawy notarialnej. Notariusz-urzędnik z terenu dawnego zaboru rosyjskiego lub pruskiego 
i notariusz-osoba publicznego zaufania z terenu dawnego zaboru austriackiego uważali się 
za osoby spełniające tę samą, istotną rolę prewencyjną w zakresie zapobiegania sporom. 
Identyfikowali się z podstawowymi celami, dostrzeganymi w działaniu notariatu przez 
W.L. Jaworskiego, uważanego w pełni zasłużenie w całym okresie dwudziestolecia za naj
większego i najbardziej oddanego w ówczesnym środowisku naukowym orędownika spra
wy notariatu. Liczne projekty ustawy, opracowywane w poszczególnych ośrodkach, a na
stępnie szeroko dyskutowane i publikowane, stworzyły kanon najważniejszych zasad, 
z których ustawodawca nie mógł już w przeszłości zrezygnować .

1 Por. rozdział VI pkt 3.
2 Por. rozdział VIII, pkt. 1, 2; 3.4.
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Zagadnienie projektów ustawy notarialnej i prowadzonych nad nimi prac stanowi osob
ny, bardzo ważny rozdział w dziejach notariatu Drugiej Rzeczypospolitej, stanowiący 
w opinii autorki jedno z ważniejszych osiągnięć tego okresu w historii omawianej instytucji. 
Droga zasugerowana przez T. Starzewskiego i krakowskich notariuszy, polegająca na stop
niowym, rzeczowym ustalaniu wspólnego stanowiska i publikowaniu materiałów sugerują
cych najlepsze rozwiązania dla przyszłej ustawy notarialnej, choć długotrwała, przyniosła 
rezultaty w postaci wskazanej wyżej niemożności rezygnacji z istotnego minimum rozwią
zań proponowanych przez środowisko. W tym sensie wieloletni okres oczekiwań na ogól
nopolskie prawo o notariacie nie był porażką notariuszy, których wyprzedziły inne grupy 
zawodowe prawników, lecz przeciwnie - sukcesem, pozwalającym na zrealizowanie pod
stawowych założeń, mimo nie zawsze sprzyjającej atmosfery i zgłaszanych niekiedy żądań 
wręcz upaństwowienia lub likwidacji notariatu.

Ścisła współpraca środowisk pracujących w całkowicie odmiennych warunkach pozwo
liła na wytworzenie się silnego poczucia więzi zawodowej i wspólnoty interesów. Żadna 
ustawa unifikacyjna nie byłaby w stanie tego dokonać w takim stopniu i w tak szybkim 
czasie - podstawową przeszkodą na drodze do całkowitego rzeczywistego ujednolicenia 
polskiego notariatu była bowiem także różnorodność systemów prawa prywatnego, odzie
dziczona po okresie zaborów.

Dla oblicza polskiego notariatu w okresie dwudziestolecia międzywojennego duże zna
czenie miały doświadczenia z samorządem notarialnym, działającym na terenie dawnego 
zaboru austriackiego od 1871 roku. Dorobek małopolskich kolegiów, osiągnięty mimo 
nałożonych przez austriacką ustawą notarialną hamulców, robił duże wrażenie. Nawiązana 
już u progu niepodległości współpraca ogólnopolska, możliwa dzięki ścisłym związkom ze 
Zrzeszeniem Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych, pokazała, jak skuteczne mogą być dzia
łania podejmowane wspólnie w najważniejszych sprawach zawodowych. Batalia o wpro
wadzenie w Małopolsce przymusu notarialnego w zakresie czynności dotyczących nieru
chomości w ustawie stemplowej stanowiła - mimo jej pierwotnego fiaska w roku 1926 - 
przykład bardzo starannie przygotowanej, szeroko zakrojonej akcji, która w ostatecznym 
rozrachunku zakończyła się zwycięstwem poprzez wprowadzenie postulowanej przymuso
wej formy aktu notarialnego w całym kraju na mocy art. 82 prawa o notariacie.

Tymczasowa, a następnie Stała Delegacja Notariatu i Hipoteki, choć jej działania nie 
były zbyt intensywne, a posiedzenia odbywały się nieregularnie, była w istocie prototypem 
ogólnopolskiego organu samorządu notarialnego na szczeblu centralnym, którego tradycje 
kontynuowane były również w okresie 1934-1939 dzięki istnieniu nieformalnej reprezenta
cji poszczególnych izb w postaci Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych .

Choć rozporządzenie z 1933 roku formalnie oparte było na projekcie opracowanym 
w Ministerstwie Sprawiedliwości, to jego treść powtarzała podstawowe zasady wcześniej
szych projektów, w tym zwłaszcza uchwalonego w pierwszym czytaniu przez Podkomisję 
Notarialną Komisji Kodyfikacyjnej. Tym samym prawo o notariacie stanowiło kodyfikację 
najważniejszych, już mocno zakorzenionych w świadomości poglądów środowiska na temat 
istoty stanowiska i roli notariusza oraz samorządu notarialnego. Jego treść - mimo podno
szonych niekiedy zastrzeżeń co do trafności rezygnacji z szeregu propozycji Komisji Kody
fikacyjnej - była w związku z tym w pełni akceptowana. Rozporządzenie stanowiło moment 
niewątpliwie przełomowy, było pierwszym aktem tworzącym podstawy jednolitego nota
riatu i stwarzało po raz pierwszy w całym kraju korporacyjny samorząd zawodowy notariu

3 Por. rozdział VI pkt. 3.2; rozdział XIII pkt 3.
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szy w postaci izb notarialnych. Sprawne wejście rozporządzenia w życie, realizacja jego 
postanowień nie byłyby jednak możliwe bez doświadczeń i osiągnięć poprzedniego okresu 
obowiązywania pozaborczych ustaw, niesprawiedliwie niedocenianych lub wręcz pomija
nych w dotychczasowych opracowaniach.

Rozporządzenie z 1933 roku nadało wszystkim notariuszom w kraju charakter funkcjo
nariuszy publicznych, nie stworzyło jednak ogólnopolskiego, jednolitego typu notariusza. 
Jego unifikacyjną rolę osłabiały liczne reguły przejściowe, utrzymujące w wielu wypadkach 
dotychczasowe zróżnicowanie. Wprawdzie wszyscy notariusze uzyskali ten sam status 
prawny, jednak utrzymano dotychczasowe zróżnicowanie notariuszy na terenie dawnego 
zaboru rosyjskiego oraz ich powiązanie z odpowiednimi wydziałami hipotecznymi - nie 
można w związku z tym mówić nawet o formalnej równości notariuszy w skali kraju po 
wejściu w życie prawa o notariacie. W całym okresie 1934-1939 obowiązywały na znacz
nym terenie kraju wyjątkowe reguły zastępstwa notariuszy, odwołujące się do poprzedniego 
okresu . Dalszą, wciąż bardzo ważną przyczyną różnic były problemy z kodyfikacją prawa 
cywilnego. Imponujący dorobek Komisji Kodyfikacyjnej nie obejmował przecież wszyst
kich działów prawa cywilnego, nie wszystkie projekty Komisji udało się wprowadzić 
w życie do chwili wybuchu II wojny światowej. I w tym sensie znaczenie prawa o notariacie 
bywa niekiedy przeceniane - do pełnej unifikacji i ujednolicenia stanowiska notariuszy 
i zakresu ich czynności konieczne było dokończenie dzieła kodyfikacji. Z kolei świadomość 
posiadania tych samych praw i obowiązków, wynikających ze specyficznej roli spełnianej 
przez notariat, była przede wszystkim dorobkiem poprzednich lat, od dnia 1 stycznia 1934 
roku nie tyle tworzonym od podstaw, co pogłębianym i rozwijanym.

Powyższe uwagi nie oznaczają pomniejszania znaczenia jednolitego prawa o notariacie 
z 1933 roku. Choć wyżej podkreślano znaczenie wcześniejszego dorobku samorządu mało
polskiego i współpracy międzydzielnicowej w latach 1918-1933, to w skali całego kraju 
pełny rozwój autonomii zawodowej, opartej o przepisy prawa, możliwy był dopiero po 
wejściu prawa o notariacie w życie, w styczniu 1934 roku. Szczególną rolę odegrała w tym 
zakresie aktywność rad notarialnych, energicznie i aktywnie wykonujących swe funkcje, 
niekiedy wykraczających swymi działaniami poza przyznane im kompetencje, choć i w tym 
zakresie można się doszukać kontynuacji poprzednich starań. Na czele rad notarialnych 
stanęli w 1934 roku i kierowali nimi z krótkimi przerwami do wybuchu II wojny światowej 
w wielu wypadkach ludzie już wcześniej zdobywający istotne doświadczenie w pracy dla 
dobra swej instytucji, aktywni działacze samorządu małopolskiego oraz członkowie 
i współpracownicy Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych: S. Stein, Z. Hubner, 
K. Sokol, W. Jeszke. Ich doświadczenie, silne osobowości i zaangażowanie w prowadzo
nych pracach pozwoliły na osiągnięcie wielu sukcesów w wypracowaniu wspólnych metod 
działania notariuszy, podzielonych między niezależne i formalnie niepołączone żadnymi 
więzami izby notarialne. Służyły temu regularnie zwoływane przez prezesa Rady Notarial
nej w Warszawie Konferencje Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych. Na wszystkich 
odbytych do wybuchu II wojny światowej 24 posiedzeniach podjęto ważne uchwały. Doro
bek Konferencji stanowił, z jednej strony, dowód na potrzebę istnienia ogólnopolskiego 
organu samorządu zawodowego, pominiętego celowo przez ustawodawcę w prawie o nota
riacie. Z drugiej zaś strony, był dowodem siły wykształconych w poprzednim okresie zasad 
i oczekiwań środowiska, przekonanego na tyle mocno o konieczności stworzenia organu 
centralnego, że postanowiło powołać go do życia w drodze pozaustawowej i nieformalnej.

4 Por. rozdział XI pkt 3.
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Uchwały Konferencji, choć formalnie mogły mieć znaczenie tylko niewiążących zaleceń, 
realizowane były następnie z reguły bez większych problemów we wszystkich izbach. Zbyt 
krótki czas pozostały do wybuchu II wojny światowej nie pozwolił jednak na pełne utrwa
lenie w codziennej praktyce wszystkich zaproponowanych rozwiązań.

Prawo o notariacie stworzyło także organom samorządu dobre warunki do prowadzenia 
dalszych działań unifikujących w obrębie poszczególnych izb, składających się niekiedy 
z obszarów wchodzących wcześniej w skład innych zaborów i będących w związku z tym 
wciąż terenem obowiązywania odmiennych norm prawnych. Dotyczyło to izb w Poznaniu, 
Katowicach i Krakowie . Zwłaszcza w tej ostatniej, wobec przyłączenia do okręgu Sądu 
Apelacyjnego w Krakowie dużego obszaru Sądu Okręgowego w Kielcach, ten aspekt dzia
łania unifikującego i zacierającego dawne kordony zaborcze zasługuje na uwagę. 1 w tym 
zakresie wobec braku odpowiednio długiego okresu działania nie udało się jednak osiągnąć 
pełnego sukcesu.

Duże znaczenie miało przyznanie samorządowi prawa nadzoru nad notariuszami, reali
zowanego z dużym zaangażowaniem przez wszystkie rady. Działalność sądów dyscyplinar
nych, orzekających przy istotnym udziale i wpływie członków rad, nie służyła ochronie 
notariuszy przed niezadowolonymi z ich działalności stronami, lecz piętnowała zauważone 
i podniesione we wnioskach o wszczęcie postępowania nieprawidłowości. Na podkreślenie 
zasługuje także prowadzona w całym okresie walka o podniesienie poziomu moralnego 
oraz etycznego polskich notariuszy. Choć rady i Konferencja nie były w pełni usatysfakcjo
nowane jej rezultatami, doprowadziła ona do powstania wzorców zachowań etycznych 
notariuszy. Warto przypomnieć, że pierwszy kodeks etyczny, do którego postanowień na
wiązywano i rozwijano w bardziej szczegółowe normy, stworzył w okresie przed unifikacją 
notariatu jeden z bardziej zasłużonych w jego XX-wiecznych dziejach notariuszy polskich, 
M. Kurman.

Sukces w unifikacji notariatu - nawet w tak niepełnym wymiarze jak uzyskany w okre
sie międzywojennym - nie byłby możliwy bez osób, których wysiłki doprowadziły do osią
gania kolejnych ważnych rezultatów: nawiązania współpracy międzydzielnicowej, wspól
nych prac nad ustawą notarialną, unifikacji prawa o notariacie i realizacji jego postanowień, 
zwłaszcza powołujących do życia samorząd. Oprócz wymienionych wyżej prezesów rad 
notarialnych oraz M. Kurmana ogromny wkład w przekształcenia notariatu wnieśli 
T. Starzewski, J. Glass, B. Okołowicz, W. Paszkowski i wielu innych, dziś zapomnianych 
niesłusznie prawników.

W próbie podsumowania okresu dwudziestolecia międzywojennego w dziejach polskie
go notariatu nie może zabraknąć analizy składu osobowego tej grupy zawodowej i wpływu, 
jaki wywarł na działalność instytucji. Politykę kadrową Ministerstwa Sprawiedliwości 
w całym okresie międzywojennym - zarówno przed, jak i po unifikacji - cechowało trakto
wanie notariatu i nominacji na stanowiska notariuszy jako rodzaju nagrody za wiemą służbę 
dla państwa. Mimo licznych sprzeciwów, wśród mianowanych przeważali byli sędziowie 
i prokuratorzy oraz byli dygnitarze państwowi. Samorząd notarialny uważał brak możliwo
ści wywierania jakiegokolwiek wpływu na politykę nominacyjną od 1934 roku za swą naj
większą porażkę i zagrożenie dla przyszłości notariatu, pozbawionego dopływu nowych, 
młodych kadr. Szkolenie aplikantów i oparcie notariatu na kadrach o wysokich kwalifika
cjach zawodowych, określonych w prawie o notariacie, stanowiło kolejną nie w pełni zre

5 Por. m.in. rozdział XIII pkl 1.
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alizowaną, ku rozczarowaniu rad notarialnych i Konferencji, zasadę rozporządzenia z 1933 
roku.

Oblicze personalne notariatu zmieniło się zwłaszcza w okresie tzw. reorganizacji, zwią
zanej w wprowadzaniem w życie nowego prawa i zwolnieniem kilkuset dotychczasowych 
notariuszy z powodu wieku lub stwierdzonej przez władze resortu sprawiedliwości z róż
nych powodów dalszej niezdolności do wykonywania zawodu. Odmłodziło to nieco polski 
notariat, a przede wszystkim wprowadziło do niego liczną nową grupę prawników, najczę
ściej byłych sędziów. W ogólnym rozrachunku okazało się to korzystne, zaś nowi członko
wie korporacji bardzo szybko zaczęli w pełni identyfikować się z jej celami i zadaniami. 
Same rady notarialne, choć konsekwentnie krytykowały system tzw. nadań notariatów, 
także potrafiły wyciągać z niego pewne korzyści i zyskiwać aprobatę dla swych działań 
dzięki włączeniu do nich notariuszy - byłych dygnitarzy i osób cieszących się zaufaniem 
i poważaniem władz państwowych. Rysem charakterystycznym dla organów wykonawczych 
samorządu była w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku polityka popierania obozu 
rządzącego, realizowana przy pomocy Zjednoczenia Notariuszy RP.

Wyraźną cechą wszystkich działań w całym okresie międzywojennym było także pra
gnienie zdobycia społecznej akceptacji dla notariatu. Służyły temu celowi liczne akcje 
pomocy na rozmaite cele, w których aktywny udział brali notariusze wszystkich izb. Impo
nujące rozmiary przybrała zwłaszcza ofiarność na cele obrony państwa w ostatnich latach 
przed wybuchem II wojny światowej.

Pierwsze ogólnopolskie prawo o notariacie pozwoliło na ujęcie w ramy ustawowe i or
ganizacyjne większości postulatów i oczekiwań notariuszy. Umożliwiło prawne funkcjono
wanie zasad wykształconych w poprzednim okresie i przyspieszenie procesu pełnej, rze
czywistej unifikacji notariatu. Na jego dokończenie i całkowitą realizację zabrakło jednak 
czasu wobec wybuchu II wojny światowej. Nie umniejsza to znaczenia rozporządzenia 
z 1933 roku, które stało się swoistym symbolem jedności notariatu, jego dorobku w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego i ujęciem w formy aktu prawnego wcześniejszych po
stulatów i wniosków.

Wybuch wojny stanowił istotną cezurę w dziejach polskiego notariatu. Zamknięty został 
bardzo ważny okres, obejmujący lata starań o ogólnopolskie prawo o notariacie i trzykrot
nie krótszy od nich okres jego obowiązywania. Choć nie udało się zlikwidować wszystkich 
różnic i w pełni wprowadzić go w życie, dorobek lat międzywojennych zasługuje na uzna
nie. Notariuszom udało się stworzyć odrębną w skali całego kraju świadomą swych celów 
i zadań grupę zawodową. W ukazanej w pracy działalności samorządu - zarówno małopol
skiego przed unifikacją, jak też ogólnopolskiego po jej formalnym dokonaniu - widać dużą 
aktywność i wolę szybkiego zrealizowania wszystkich zawartych w nowej regulacji zasad, 
w tym możliwie szybkiego odejścia od przepisów przejściowych.

Stworzone wówczas tradycje okazały się bardzo silne i przetrwały lata okupacji. Nawią
zywano do nich także w ciągu 6 powojennych lat obowiązywania prawa o notariacie z 1933 
roku. Te dwa całkowicie różne okresy, kończące ostatecznie stosowanie przepisów rozpo
rządzenia z 1933 roku, należały wprawdzie do innej epoki, lecz zasługują na krótkie przy
pomnienie w formie postscriptum do dziejów notariatu Drugiej Rzeczypospolitej.

Kampania wrześniowa, a następnie okres okupacji spowodowały dezorganizację nota
riatu i zaprzestanie normalnej działalności przez organy jego samorządu, nie oznaczały 
jednak na terenie całego kraju całkowitej przerwy w obowiązywaniu prawa o notariacie 
z 1933 roku. Dzieje notariatu i notariuszy w czasie II wojny światowej, nazywanej przez
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nich samych okresem wielkiej przerwy, zasługują na osobne opracowanie6. Wobec wciele
nia części terytoriów do Rzeszy, zlikwidowane zostały działające na nich kancelarie pol
skich notariuszy, jedynie na terenie Generalnej Guberni dopuszczono dalsze funkcjonowa
nie polskich notariuszy na podstawie dotychczasowych przepisów, jednak ze znacznym 
ograniczeniem kompetencji i wprowadzeniem od 1941 roku obok notariatu polskiego także 
notariuszy niemieckich'. Ingerencja władz okupacyjnych w działalność samorządu była 
znaczna, m.in. w Krakowie powołano komisarycznego kierownika i zarządcę Izby Notarial
nej, którym został dotychczasowy prezes rady S. Stein, analogicznie postąpiły w tym sa
mym czasie władze okupacyjne w Warszawie, zaś w Lublinie dopiero w 1942 roku komisa
ryczny zarząd powierzono wcześniejszemu kierownikowi biura rady8. Choć nominacje 
notariuszy należały do władz okupacyjnych^ to w tym zakresie komisaryczne zarządy uzy
skały pewien wpływ na kolejne mianowania .

Zasięg terytorialny dotychczasowych izb notarialnych, działających na terenie General
nej Guberni, uległ istotnym zmianom nie tylko w rezultacie wcielenia części terytoriów do 
Rzeszy, lecz także wobec utworzenia przez Niemców Sądu Apelacyjnego w Radomiu oraz 
Izby Notarialnej w tym mieście. Problemy z praktycznym działaniem izby wynikały także 
z faktu, że nie wszyscy zmobilizowani notariusze powrócili na swe stanowiska po zakoń
czeniu kampanii wrześniowej, a sytuację dodatkowo pogarszały aresztowania . Zwolniono 
notariuszy niearyjczyków* . Analogiczne, tragiczne losy dotknęły notariuszy z pozostałych 
przedwojennych izb. Największe straty poniosła Izba Notarialna w Warszawie, w której 
wojny nie przeżyło 77 notariuszy, 5 asesorów oraz 1 aplikant, w izbie lubelskiej zginęło lub 
zmarło 30 notariuszy oraz 14 zastępców oraz pracowników kancelarii, w najmniejszej izbie 
katowickiej straty były także szczególnie duże i dotknęły 13 osób zmarłych lub zamordo
wanych przez okupantów . Ostatni przedwojenny prezes Rady Notarialnej w Krakowie 
wprawdzie przeżył lata okupacji, lecz zmarł nagle 31 marca 1945 roku w Krakowie J. 
Wciąż brak opracowań poświęconych wojennym i powojennym losom notariuszy izb lwow
skiej i wileńskiej.

II wojna światowa nie zniszczyła tradycji poprzedniego okresu. Po jej zakończeniu 
nadal formalną podstawą działania notariuszy było rozporządzenie z 1933 roku. 
W zmienionych diametralnie warunkach ustrojowo-politycznych rozpoczął się jednak nowy 
jakościowo etap dostosowywania wymiaru sprawiedliwości oraz organów obsługi i pomocy

6 Termin użyty został w pierwszym numerze wznowionego w 1947 roku po okresie okupacji 
„Przeglądu Notarialnego”, por. także A. Wrzyszcz, Z kart historii notariatu. Notariat w Generalnym 
Gubernatorstwie (1939-1945) - stan prawny, „Rejent”, 1997, nr 11, s. 159.

7 A. Wrzyszcz, op.cit., s. 159-165.
8 F. Szymanowicz, Izba Notarialna - Kraków [w:] Izby Notarialne w okresie wielkiej przerwy: 1939- 

1945, PN, 1947, 1.1, nr 2-3, s. 247; Z. Hubner, Izba Notarialna - Warszawa, ibidem, s. 241-242; 
J. Borkowski, Izba Notarialna - Lublin, tamże, nr 5-6, s. 533-534.

A. Wrzyszcz, op.cit., s. 169.
10 M.in. w izbie krakowskiej aresztowano 11 notariuszy, część z nich po zwolnieniu została 

przywrócona na poprzednio zajmowane stanowiska, lecz inni zginęli w obozach koncentracyjnych lub 
zostali rozstrzelani przez okupantów m.in. w Palmirach rozstrzelano w 1940 roku B. Pajora, 
Z. Więckowski i R. Rogóż zginęli w obozie koncentracyjnym w Mauthausen, S. Garduła i B. Czuchajowski 
w Oświęcimiu, E. Heyda w Buchenwaldzie, Księga Notariuszy Izby Notarialnej w Krakowie, AP II, 
sygn. R. Not. 460 (d. 86).

11 M.in. w Krakowie - jedyny zwolniony, jak wynika z Księgi Notariuszy, był już wówczas nieobecny 
w Krakowie, do którego powrócił po zakończeniu wojny.

12 Dane z „Przeglądu Notarialnego” 1947-1948, cyt. za A. Wrzyszcz, op.cit., s. 170-171.
13 Ibidem.
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prawnej do potrzeb nowego aparatu władzy. Wobec strat wojennych i nowej polityki ka
drowej władz, istotnej zmianie uległo oblicze personalne notariatu, zwłaszcza na podstawie 
dekretów z 1946 roku: z dnia 22 stycznia 1946 roku o wyjątkowym dopuszczaniu do obej
mowania stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i notarialnych oraz do wpisywania na 
listę adwokatów, umożliwiającego mianowanie osób spełniających warunki zbliżone do 
określonych w art. 131 prawa o notariacie, uprawniającym przed wybuchem wojny wielo
letnich pracowników kancelarii do wpisu na listę zastępców , oraz z dnia 24 stycznia 1946 
roku o przenoszeniu i zwalnianiu notariuszów oraz o powierzaniu pełnienia obowiązków 
notariuszów sędziom i prokuratorom, który w okresie przejściowym umożliwił zwolnienia 
notariuszy i przenoszenie ich do innych siedzib bez ich zgody, a także upoważniał ministra 
sprawiedliwości do powierzania obowiązków notariusza sędziom lub prokuratorom . Jesz
cze wcześniej, od 1 września 1945 roku, minister sprawiedliwości mógł powierzać pełnie
nie obowiązków notariusza adwokatowi w siedzibie sądu grodzkiego . Zmiany jeszcze 
dalej idące wywołała tymczasowa instrukcja w sprawie reorganizacji notariatu, wydana 
przez ministra sprawiedliwości w dniu 17 lipca 1946 roku, nakazująca zwolnienie wszyst
kich notariuszy i powołanie na ich stanowiska osób posiadających w pierwszej kolejności 
kwalifikacje osobiste i dostateczną znajomość prawa, nawet jeżeli nie spełniały wymogów 
kwalifikacyjnych z prawa o notariacie . Jednocześnie nakazano comiesięczne przekazywa
nie prezesowi sądu okręgowego czystego dochodu, uzyskanego w kancelarii, w zamian za 
uposażenie sędziowskie wraz z dodatkami za czynności notarialne. Uchylenie instrukcji 
w październiku 1948 roku, wbrew nadziejom notariuszy, nie oznaczało woli normalizacji 
stosunków i powrotu do reguł ustawowych.

Wobec istnienia od dnia 1 stycznia 1946 roku okręgów 9 sądów apelacyjnych, w tym 
3 nowych w Gdańsku, Olsztynie i Wrocławiu, zorganizowane zostały w nich nowe izby 
notarialne, we wszystkich odbyły się do roku 1948 walne zgromadzenia i dokonano wyboru 
rad notarialnych . W dniu 2 grudnia 1945 roku odbyła się w Warszawie pierwsza powo
jenna Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych . Widocznym symbolem 
ciągłości instytucji notariatu było nadanie jej kolejnego, XXV numeru w historii posiedzeń 
tej nieformalnej instytucji oraz decyzja o kontynuowaniu współpracy międzyizbowej na 
dotychczasowych zasadach, a mimo planów istotnych zmian w organizacji notariatu wyra
żano nadzieję, że notariatowi, tak mocno zakorzenionemu w polskiej tradycji nic nie grozi, 
a za ważniejszy problem uznano kwestię weryfikacji zawodowej i etycznej notariuszy, 
zwłaszcza pod kątem ich zachowań w czasie wojny.

Działalność samorządu notarialnego w zupełnie odmiennej rzeczywistości ustrojowej 
została siłą rzeczy ograniczona do pewnych zagadnień, wśród których istotną rolę odgry
wały próby odnalezienia formuły pozwalającej na ocalenie swoistego, samodzielnego cha-

14 Dz. U. nr 4, poz. 33; na temat polityki kadrowej nowej władzy wobec wymiaru sprawiedliwości 
A. Lityński, M. Kallas, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000, s. 220 i n.

15 Dz. U. nr 6, poz. 54; w wypadku wielu przedwojennych notariuszy izby krakowskiej doprowadziło 
to do paradoksalnej sytuacji: powierzano im pełnienie na określony czas obowiązków sędziów grodzkich, 
okręgowych, a nawet apelacyjnych i delegowano następnie do pełnienia obowiązków notariusza, Księga 
Notariuszy...

A. Oleszko, Ustrój polskiego notariatu, s. 45.
17 Tygodniowy Biuletyn Prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości, 1946, nr 34; cyt. za A. Oleszko, 

op.cit., s. 45.
18 A. Oleszko, op.cit., s. 44.
19 rKonferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, PN, 1947, t. I, z. 1, s. 117-119.
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20rakteru instytucji . Po raz kolejny ujawniała się przy tym wykształcona w okresie między
wojennym świadomość odrębności zawodowej notariuszy i samodzielności wykonywanych 
przez nich funkcji. W dyskusjach wówczas prowadzonych nawiązywano wprost do poglą
dów z okresu poprzedniego, a rozporządzenie z 1933 roku było ważnym elementem for
malnym potwierdzającym słuszność tych koncepcji.

Działania te okazały się jednak niewystarczające wobec odgórnie przyjętych założeń 
ideologicznych. Po zaostrzeniu kursu politycznego w drugiej połowie 1948 roku i zmianach 
prawa karnego oraz cywilnego, a także dostosowaniu wymiaru sprawiedliwości 
i adwokatury do nowej sytuacji nastąpiło także w dziedzinie organizacji notariatu całkowite 
odejście od dotychczasowych zasad“ . Na wzór Związku Radzieckiego, w którym istniały 
państwowe biura notarialne, zaś notariusze byli zatrudnionymi w nich urzędnikami pań
stwowymi, zorganizowano notariat także w Polsce. Ustawa z dnia 25 maja 1951 roku Pra
wo o notariacie, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1952 roku, uchyliła moc obowią
zującą rozporządzenia z 1933 roku, kończąc tym samym jego 18-letnie, bardzo zróżnico
wane co do faktycznych warunków obowiązywanie.
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Wykaz źródeł

I. Źródła archiwalne

Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział I:

- Senat Wolnego Miasta Krakowa, sygn. WMK V-20:
- Zarządzenie Senatu Wolnego Miasta Krakowa w sprawie zmniejszenia kaucji dla notariu

sza I. Dorau.

Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział II:

Zespół akt Starostwo Grodzkie Kraków:

- Nadzór nad stowarzyszeniami, sygn. StGKr 210:
Stowarzyszenie Asesorów i Aplikantów Notarialnych

- Nadzór nad czasopismami, sygn. StGKr 274:
Przegląd Notarialny

Zespół akt Rada Notarialna Kraków:

- Księga notariuszy i samoistnych zastępców notarialnych Krakowskiego Kollegium 
notarialnego od 1900 r., sygn. R. Not. 473 (d. 84).

- Księga notariuszy i samoistnych zastępców notarialnych Krakowskiego Kollegium 
Notarialnego, sygn. R. Not. 475 (d. 85).

- Księga notariuszy Izby Notarialnej w Krakowie od 111934 r., sygn. R. Not. 460 (d. 86)
- Zjazdy, kongresy, opinie 1922-1933, 1940, sygn. R. Not. d. 36 (nowe oznaczenie 107):
- Statut Zrzeszenia Rejentów i Pisarzy Hipotecznych w b. Królestwie Polskim.
- Referaty na zjazdy notariuszy.

- Konferencje Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych (Protokoły obrad 1934-1939),
sygn. 704 (d. 33) (nowe oznaczenie 105):

- Materiały dyskusyjne I- XXIII Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych.
- Pismo z dnia 21 II 1935 r. - Sprawozdanie Sekretariatu Międzyizbowego z dotychczaso

wych prac.
- Protokoły obrad i uchwał I-XXIII Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarial

nych.
- Referaty Komisji Międzyizbowej Sekretariatu.
- Zaproszenia na obrady I-XXIII Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych.
- Zestawienie nominacji od 1 stycznia 1934 r. do 15 czerwca 1936 r., rękopis S. Steina.
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- Konferencje Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych i Sekretariatu Międzyizbowe
go (Protokoły, akta luźne), sygn. 54 (nowe oznaczenie 106):

- Materiały Sekretariatu Międzyizbowego.
- Opinie w sprawach prowadzonych przez Sekretariat Międzyizbowy.
- Projekty memoriałów do ministerstw.
- Referat statystyczny III za rok 1937.

- Sekretariat Międzyizbowy (referaty, memoriały dotyczące spraw notariatu, jego re
form), sygn. R. Not. 667 (d. 13) (nowe oznaczenie 110):

- Kodyfikacja tez z orzecznictwa sądów dyscyplinarnych. Referat wstępny z dnia 
4 września 1935 r.

- Opracowania Rad Notarialnych w sprawie zakazu z art. 65 prawa o notariacie.
- Projekt jednolitego schematu sprawozdań rocznych Rad Notarialnych, referat Sekretariatu

Międzyizbowego z dnia 24 V 1935 r.
- Referat informacyjny z dnia 18 września 1936 r. o trybie postępowania nominacyjnego.
- Referat międzyizbowy w sprawie jednolitej formy aktu notarialnego.
- Referat w sprawie zasad losowania ustępujących członków rad notarialnych.
- Repertorium referatów Sekretariatu Międzyizbowego.
- Sprawozdanie o współdziałaniu Izb Notarialnych za czas od dnia 1 maja 1935 r. do dnia

1 kwietnia 1936 r., maszynopis.
- Sprawozdanie o współdziałaniu Izb Notarialnych w okresie od dnia 1 kwietnia 1936 r. do 

dnia 1 kwietnia 1937 r., maszynopis.
- Tabela statystyki zawodowej notariatu Rzeczypospolitej Polskiej za rok 1935.
- Tabela statystyki zawodowej notariatu Rzeczypospolitej Polskiej za rok 1937.
- Materiały rękopiśmienne opracowań S. Steina.

- Zjednoczenie Notariuszów RP, sygn. R. Not. 175 (nowe oznaczenie):
- Korespondencja Zarządu Głównego z Oddziałem krakowskim.
- Statut Zjednoczenia Notariuszów RP.
- Wykazy notariuszy, asesorów i aplikantów IN w Krakowie - członków Zjednoczenia 

1934-1935.

- Okólniki Izby Notarialnej, sygn. R. Not. 618 (d. 19):
- Okólniki IN w Krakowie 1918-1933.
- Komunikat nr 22 RN w Warszawie z dnia 25 X 1935 r., 1. rej. 2484/35.
- Okólnik IN we Lwowie z dnia 3 września 1933 r., 1. 1771/32.
- Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 1919 r., nr 3274.
- Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 1930 r., nr II. O. 11985/30.
- Okólnik Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 marca 1919 r., prez. 

4848/4x/19.
- Pismo Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych z dnia 29 maja 1933 r. w sprawie

współdziałania przy zestawianiu danych statystycznych.
- Pismo IN we Lwowie z dnia 7 lutego 1919 r., 1. 16/19.
- Pismo Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 22 X 1934 r., 1. V. 30/76/34.
- Pismo Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 1919 r., nr 3274.
- Pismo Prezesa Sądu Krajowego Wyższego w Krakowie.
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- Postanowienie Wydziału Sprawiedliwości PKL w Krakowie z dnia 4 listopada 1918 r., 
1.4/18.

- Sprawozdanie prezesa Izby Notarialnej we Lwowie F. Szelewskiego ze wspólnej działal
ności w aktualnych sprawach zawodowych.

- Uchwała IN we Lwowie z dnia 6 maja 1933 r.
- Uchwała IN we Lwowie z dnia 3 czerwca 1933 r.
- Wiadomości Izbowe IN we Lwowie nr 10, luty-marzec 1933,1. 590/33.
- Wiadomości Izbowe IN we Lwowie nr 13, maj-czerwiec 1933,1. 1512/1933.
- Wiadomości Izbowe IN we Lwowie nr 14, sierpień-wrzesień 1933,1. 2223/33.
- Wiadomości Izbowe IN we Lwowie nr 15, październik 1933,1. 2509/33.
- Wykaz statystyczny czynności notarialnych i niektórych sądowych na obszarze okręgu 

krakowskiego Sądu Apelacyjnego za rok 1932.
- Zarządzenie Wydziału Sprawiedliwości PKL w Krakowie z dnia 9 listopada 1918 r., 

1. 1/18.
- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1922 r., nr IN 1603/22.

- Okólniki Rady Notarialnej, 1.I,1934-1935, sygn. d.20 (nowe oznaczenie 113):
- Okólniki RN w Krakowie 1934-1935.
- Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 1935 r., IPA 3470/11/6/35.
- Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 kwietnia 1935 r., IPA 3470/31/3/35.
- Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 1936 r., nr IIA 1634/36.
- Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 1934 r., IPA 3470/11/6/36.
- Okólnik Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie IC2721/2/34.
- Okólnik Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, nr prez. 10309/34.
- Okólnik Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 kwietnia 1935 r., 

prez. 7545/35.
- Okólnik Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 31 maja 1935 r.
- Pismo Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 2 listopada 1934 r., nr II196/3/10/34.
- Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 lipca 1934 r., prez. 10309/34.
- Wyciąg z protokołu nr 3 Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych 

w Warszawie z dnia 24 listopada 1934 r.
- Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 lutego 1934 r., 

prez. 3050/34.

- Okólniki Rady Notarialnej, t. II, 1/1 1936 r.-l/XII 1938 r., sygn. R. Not. 665 (d. 21) 
(nowe oznaczenie 114):

- Okólniki RN w Krakowie 1936-1938.
- Wykładnia RN w Krakowie art. 12 § 3 prawa o notariacie.

- Okólniki Rady Notarialnej, t. III, 1/11939 r.-1941 r., sygn. R. Not. 619 (d. 22) (nowe 
oznaczenie 115):

- Okólniki RN w Krakowie 1939.
- Okólnik RN we Lwowie nr 60,1. 685/39.
- Okólnik RN we Lwowie nr 59,1. 416/39.
- Okólnik RN we Lwowie nr 58,1. 401/39.
- Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 VI 1934 r., nr II. A. 4117/34.
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- Okólniki, komunikaty rad notarialnych: Wilno, Lwów, Lublin, Poznań, Katowice, 
sygn. R. Not. 453 (d. 20) (nowe oznaczenie 121):

- Komunikat nr 5 RN w Wilnie z dnia 19 II 1935 r., 1. 472.
- Komunikat nr 7 RN w Wilnie, 1. 2012.
- Komunikat nr 8 RN w Wilnie, 1. 2960/34.
- Komunikat nr 9/35 RN w Wilnie z dnia 7 XI 1935 r., 1. 3715.
- Komunikat nr 10 RN w Wilnie z dnia 21 XII 1935 r., 1. 4431.
- Komunikat nr 1 RN w Warszawie z dnia 3 II 1934 r.
- Komunikat nr 2 RN w Warszawie z dnia 23 II 1934 r., 1. 128/34.
- Komunikat nr 3 RN w Warszawie z dnia 22 III 1934 r., 1. 358/34.
- Komunikat nr 4 RN w Warszawie z dnia 5 IV 1934 r., 1. 616/34.
- Komunikat nr 5 RN w Warszawie z dnia 26 IV 1934 r., 1. 762/34.
- Komunikat nr 7 RN w Warszawie z dnia 14 VI 1934 r., 1. 1134/34.
- Komunikat nr 8 RN w Warszawie z dnia 12 VII 1934 r., 1. 1355/34.
- Komunikat nr 9 RN w Warszawie z dnia 30 VIII 1934 r., 1. 1673/34.
- Komunikat nr 10 RN w Warszawie z dnia 5 X 1934 r., 1. 1864/34.
- Komunikat nr 11 RN w Warszawie z dnia 6 XI 1934 r., 1. 2145/34.
- Komunikat nr 12 RN w Warszawie z dnia 3 XII 1934 r., 1. 2330/34.
- Komunikat nr 14 RN w Warszawie z dnia 20 XII 1934 r., 1. 2700/34.
- Komunikat nr 15 RN w Warszawie z dnia 301 1935 r., 1. 208/35.
- Komunikat nr 16 RN w Warszawie z dnia 9 III 1935 r., 1. 544/35.
- Komunikat nr 17 RN w Warszawie z dnia 17 IV 1935 r., 1. 861/35.
- Komunikat nr 18 RN w Warszawie z dnia 15 V 1935 r., 1. 1090/35.
- Komunikat nr 19 RN w Warszawie z dnia 6 VI 1935 r., 1. 1335/35.
- Komunikat nr 20 RN w Warszawie z dnia 5 VII 1935 r., 1. 1582/35.
- Komunikat nr 21 RN w Warszawie z dnia 3 IX 1935 r., 1. 2057/35.
- Komunikat nr 23 RN w Warszawie z dnia 9 XII 1935 r., 1. 2816/35.
- Komunikat nr 6 RN w Lublinie z dnia 3 XI 1934,1. 4102/34.
- Komunikat nr 9 RN w Lublinie z dnia 16 II 1935 r., 1. 187/35.
- Komunikat nr 10 RN w Lublinie z dnia 28 III 1935 r., 1. 313/35.
- Komunikat nr 12 RN w Lublinie z dnia 8 VII 1935 r., 1. 745/35.
- Komunikat nr 14 RN w Lublinie z dnia 25 X 1935,1. 1184/35.
- Komunikat nr 15 RN w Lublinie z dnia 6 XII 1935 r., 1. 13030/35.
- Komunikat nr 16 RN w Lublinie z dnia 20 XII 1935 r., 1. 1356/35.
- Okólnik RN w Katowicach z dnia 28 V 1935 r., 1. 246/35.
- Okólnik RN we Lwowie z dnia 11 czerwca 1934 r., 1. 2197/34.
- Okólnik RN we Lwowie z dnia 22 IX 1934 r., 1. 4066/34.
- Okólnik RN we Lwowie z dnia 8 października 1934 r., 1. 4398/34.
- Okólnik RN we Lwowie z dnia 17 XII 1935 r., 1. 6380/35.
- Okólnik RN we Lwowie z dnia 18 II 1935 r., 1. 1022/35.
- Okólnik RN we Lwowie z dnia 21 I 1935 r., 1. 433/35.
- Okólnik nr 1 RN w Poznaniu z dnia 12II 1934 r„ 1. 51/34.
- Okólnik nr 6 RN w Poznaniu z dnia 30 lipca 1934 r.
- Okólnik nr 7 RN w Poznaniu z dnia 14 listopada 1934 r.
- Korespondencja Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Poznańsko-Warszawskiego To

warzystwa Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Poznaniu z Radą Notarialną w Krakowie.
- Listy zastępców - załączniki do komunikatów RN w Lublinie.
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- Listy zastępców - załączniki do komunikatów RN w Warszawie.
- Pismo prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie z dnia 18 września 1934 r., 

prez. 17980/34.
- Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie z dnia 14 lutego 1935 r., prez. 3904/35.
- Okólnik Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 sierpnia 1934 r., 

prez. 10309/34.
- Wiadomości izbowe IN we Lwowie nr 18, grudzień 1933.
- Wniosek notariuszy okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 6 V 1935 r. do RN 

w Warszawie.

- Wnioski ustawodawcze 1911-1923, sygn. R. Not. d. 351, 352:
- Korespondencja prezesa krakowskiej IN z lat 1920-1923 w sprawie referatów projektu 

ustawy notarialnej.
- Materiały i opracowania dotyczące projektów ustawy stemplowej.
- Pismo Komisji Kodyfikacyjnej z dnia 26 maja 1923 r. do IN w Krakowie w sprawie kwe

stionariusza zasad ogólnych.
- Projekt austriackiej ustawy notarialnej z 1911 r., maszynopis.
- Projekt Ministerstwa Skarbu ustawy o współdziałaniu sądów i notariuszy przy wymiarze i

poborze opłat stemplowych z dnia 7 czerwca 1922 r., 1. 2258/22/DO/l.

- Wnioski i opinie (ustawa notarialna i inne dotyczące ustaw 1901-1923), sygn. R. Not. 
d. 28:

- Okólnik IN w Przemyślu z dnia 22 kwietnia 1922 r., 1. 113/22.
- Okólnik IN we Lwowie z dnia 24 kwietnia 1922 r., 1. 148/22.
- Opinia IN w Krakowie z dnia 16 czerwca 1921 r. (memoriał S. Góry), 1. 466/21.
- Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25 października 1921 r., 

prez. 19350/21/13N.
- Projekt IN w Krakowie w sprawie stałych substytucji, ustalenia norm nominacyjnych oraz 

zmiany taryfy notarialnej, 1. 466/21.
- Wniosek ustawodawczy IN w Krakowie w sprawie list aplikantów i kandydatów notarial

nych, 1. 240/22.
- Wniosek na wydanie noweli do ustawy notarialnej Małopolski oraz projekt tejże noweli, 

maszynopis, 1. cz. 466/1921.

- Rótne ustawy (projekty ustaw i ustawy notarialnej 1924-1934), sygn. R. Not. d. 29: 
Ustawa notarialna:
- Główne zasady projektu ustawy notarialnej (kwestionariusz), maszynopis.
- Korespondencja Izby Notarialnej w Krakowie ze Zrzeszeniem Notariuszów i Pisarzy 

Hipotecznych oraz Komisją Kodyfikacyjną.
- Kwestionariusz w przedmiocie zasad, które mają być przyjęte w kodyfikacji nowej usta

wy notarialnej dla Rzeczypospolitej Polskiej opracowany przez IN w Krakowie, maszy
nopis.

- Kwestionariusz zasad Komisji Kodyfikacyjnej opracowany przez IN we Lwowie, maszy
nopis, pismo z dnia 20 lutego 1927 r.

- Pismo prezesa IN w Krakowie z dnia 22 lutego 1933 r. do izb notarialnych we Lwowie 
oraz Przemyślu.
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- Pismo do Biura Głównego Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
25 września 1931 r., 1. 942/31, memoriał IN w Krakowie, maszynopis.

- Pismo Komisji Kodyfikacyjnej do małopolskich izb notarialnych z dnia 8 lutego 1927 r.,
1. 148/27.

- Pisma Zarządu Głównego Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych w sprawie 
zwołania obrad Delegacji Notariatu i Hipoteki z 15 lutego 1933 r., 17 lutego 1933 r.

- Projekt Jakuba Glassa ustawy notarialnej, maszynopis.
- Referat uwag IN w Krakowie do projektu ustawy notarialnej uchwalonego w pierwszym 

czytaniu przez podkomisję notarialną Komisji Kodyfikacyjnej, maszynopis.
- Referaty uwag o projektach ustawy notarialnej: Jan Grzybczyk. Uwagi do projektu ustawy

notarialnej; Opinia Stefana Breyera do projektu Jakuba Glassa, maszynopis, 1. 1026/31; 
S. Breyer (Andrychów). Uwagi o projekcie ustawy notarialnej, uchwalonym w pierw
szym czytaniu przez Podkomisję Notarialną Komisji Kodyfikacyjnej, maszynopis; Opi
nia Michała Rzepeckiego o projekcie ustawy notarialnej p. rejenta Glassa, maszynopis; 
Uwagi notariusza Rzepeckiego co do projektu ustawy notarialnej ułożonego przez Pod
komisję Komisji Kodyfikacyjnej, maszynopis; Uwagi do projektu ustawy notarialnej 
opracowane przez L. Sumer-Brasona (Krosno), maszynopis; Uwagi do projektu ustawy 
notarialnej Jakuba Glassa (not. L. Mleczko).

- Ustawa w przedmiocie urządzenia notariatu w Rzeczypospolitej Polskiej, maszynopis, 
(Projekt izb małopolskich).

- Uwagi do projektu ustawy notarialnej opracowane przez Zrzeszenie Notariuszów i Pisa
rzy Hipotecznych z dnia 5 kwietnia 1933 r., maszynopis.

- Okólnik IN w Krakowie z dnia 17 maja 1931 r., 1. 879/31.
- Okólnik IN w Przemyślu, 1. 524/31 (uchwała IN z dnia 16 maja 1931 r.).
Ustawa stemplowa, przymus notarialny:
- Korespondencja z Zarządem Głównym Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych w

Warszawie oraz urzędnikami Ministerstwa Skarbu i posłami w sprawie ustawy stemplo
wej i przymusu notarialnego 1923-1926.

- Opinia prawna prof. dra Fryderyka Zolla, przedłożona Izbie Notarialnej w Krakowie 
pismem z dnia 14 listopada 1924 r., maszynopis.

- Opinia prawna prof. dra Władysława Leopolda Jaworskiego w przedmiocie projektu 
ustawy o tzw. przymusie notarialnym, maszynopis.

- Pisma Prezesa IN w Przemyślu z dnia: 25 maja i 16 października 1924 r.
- Projekt noweli do austriackiej ustawy hipotecznej z dnia 25 lipca 1871 r., 1. 95 Dz. pp. 

opracowany w lwowskiej IN.
- Projekt ustawy dotyczącej konieczności spisywania aktów notarialnych przy czynnościach

prawnych między żyjącymi odnośnie nieruchomości położonych na terenie okręgów Są
dów Apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz rozszerzającej wykonalność aktów nota
rialnych na całym obszarze Polski opracowany w IN we Lwowie.

- Projekt ustawy stemplowej opracowany przez Zrzeszenie Notariuszów i Pisarzy Hipo
tecznych, maszynopis.

- Protokół posiedzenia Podkomisji sejmowej dla projektu ustawy o opłatach stemplowych 
(posiedzenia: czerwiec 1924 r., paździemik-listopad 1924 r.)

- Ustawa o opłatach stemplowych. Glossy do projektu rządowego, opracowane na wezwa
nie Podkomisji sejmowej dla tego projektu przez Al. Rybiańskiego, substytuta notarial
nego w Krakowie z dnia 18 października 1924 r.
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- Uwagi Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych do projektu ustawy stemplowej 
przedstawione Sejmowi dnia 3 kwietnia 1924 r., maszynopis.

- Wniosek ustawodawczy - projekt ustawy dotyczącej konieczności spisywania aktów 
notarialnych przy czynnościach prawnych między żyjącymi odnośnie do nieruchomości 
położonych na terenie okręgów Sądów Apelacyjnych w Krakowie i Lwowie, 1. 347/24.

- Wybory 1874,1879-1919, sygn. R. Not. 50:
- Pismo Prezydium Sądu Krajowego Wyższego w Krakowie z dnia 8 lutego 1919 r., 

prez. 1776/13N/19.
- Regulamin Kollegium Notaryalnego w Krakowie zezwolony z c.k. Ministerstwa Sprawie

dliwości dnia 17 października 1910 r.
- Regulamin obrad Izby Notaryalnej w Krakowie zezwolony z c.k. Ministerstwa Sprawie

dliwości dnia 25 kwietnia 1874 r.
- Księga Protokołów Walnego Zgromadzenia i posiedzeń Wydziału Stowarzyszenia Kan

dydatów Notarialnych w Krakowie, sygn. R. Not. 167 (nowe oznaczenie).

- Wydział Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych w Krakowie, sygn. R. Not. 169 (no
we oznaczenie).

- Protokoły obrad Kollegium notariuszy okręgu IN w Krakowie (1873-1920), sy
gn. R. Not. d. 12.

- Obsada notaryatów, sygn. R. Not. 714 (d. 79):
- Pismo IN w Krakowie z dnia 10 października 1918 r. do K.K. Justizministerium.
- Tabele przeglądowe kandydatów ubiegających się o opróżnione posady notarialne.
- Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 1919 r., nr 18868/19.
- Pismo Prezydium c.k. Sądu Krajowego Wyższego w Krakowie z dnia 30 października 

1918 r„ prez. 18869/13. N. M. /18.
- Memoriał Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych w Krakowie.

- Wykazy statystyczne. Spisy notariuszy, sygn. R. Not. 51 (d. 41):
- Statystyka czynności notarialnych i sądowych c.k. notariuszy krakowskiego kollegium 

notaryalnego za rok 1897-1917, kolegium notarialnego w Krakowie 1918-1929.
- Statistischer Ausweis über die notarielle und gerichtscommissarielle Thätigkeit der K.K. 

Notare im Sprengel der Notariatskammer in Krakau vom Jahre 1897 bis zum Jahre 1911.
- Statistischer Ausweis über die notarielle und gerichtscommissarielle Thätigkeit der K.K. 

Notare im Sprengel der Notariatskammer in Krakau vom Jahre 1912.
- Statystyka czynności notarialnych i sądowych c.k. tarnowskiego kollegium notaryalnego 

za rok 1917.
- Ogólny wykaz statystyczny czynności notaryalnych i komisarskich sądowego okręgu byłej

c.k. IN w Tarnowie za rok 1917.
- Spis notariuszy okręgu Izby Notarialnej w Krakowie z dnia 16 listopada 1921 r., 

DcL.991/21.
- Pismo prezydium Krakowskiego c.k. Sądu Krajowego Wyższego z dnia 27 marca 1915 r.,

praes. 4739/23N/15.
- Zjazdy zawodowo-koleieńskie notariuszy okręgu IN w Krakowie (1936-1937), sy

gn. R. Not. d. 202 (nowe oznaczenie 108).
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- Kaucje notarialne (1868-1934), sygn. R. Not. 79 (nowe oznaczenie).

- Kaucje notarialne (1916-1938), sygn. R. Not. 80 (nowe oznaczenie).

- Lustracje notariatów (zawiadomienia, program lustracji kancelarii notarialnych 1903-
1933), sygn. R. Not. 83 (nowe oznaczenie).

- Lustracje notariatów (zawiadomienia, wyniki rewizji kancelarii notarialnych 1929,
1934- 1947), sygn. R. Not. 84 (nowe oznaczenie).

- Dochodowość notariatu, sygn. R. Not. d. 60:
- Ankiety osobowe notariuszy IN w Krakowie 1934-1937.
- Potwierdzenia przyjęcia od notariuszy kolegium krakowskiego składek na powodzian w

1923 r.

- Dochodowość notariatu, sygn. d. 62:
- Wykazy statystyczne dochodowości kancelarii notarialnych w Izbie Notarialnej 

w Krakowie 1937-1947.

- Regulaminy kształcenia aplikantów Krakowskiej Izby Notarialnej (1938—1939), sy
gn. R. Not. 90 (nowe oznaczenie).

- Protokoły posiedzeń Izby Notarialnej w Krakowie: 1918-1925, sygn. R. Not. d. 4 (nowe
oznaczenie 94): 1926-1932, sygn. R. Not. d. 5 (nowe oznaczenie 95); 13 VIII 1932-27 I 
1934, sygn. R. Not. 6 (nowe oznaczenie 96); 1 II 1934-13 II 1938, sygn. R. Not. 7 (no
we oznaczenie 97); 12 III 1938-28 VI 1939, sygn. R. Not. 8 (nowe oznaczenie 98).

- Protokoły obrad Walnego Zgromadzenia Izby Notarialnej w Krakowie 1934—1939, 
sygn. R. Not. 102 (nowe oznaczenie).

- Księga protokołów Walnego Zgromadzenia Izby Notarialnej w Krakowie 1934-1939, 
1945-1951, sygn. R. Not. 103 (nowe oznaczenie).

-Akta dyscyplinarne notariuszy krakowskiej Izby Notarialnej, sygn. R. Not. 233 (d. 190):
- Akta sprawy dyscyplinarnej przeciwko not. S. Colonna-Walewskiemu
- Protokół posiedzenia Zarządu Kieleckiego Oddziału Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy 

Hipotecznych z dnia 18 października 1924 r.
- Orzeczenie sądu koleżeńsko-polubownego Kieleckiego Oddziału Zrzeszenia Notariuszów

i Pisarzy Hipotecznych z dnia 18 października 1924 r.

- Repertorium Sądu Dyscyplinarnego IN w Krakowie, sygn. R. Not. 234 (d. 191).

- Wykaz czynności Sądu Dyscyplinarnego IN w Krakowie, sygn. R. Not. 235 (d. 199).
- Dziennik ogólny posiedzeń Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Krakowie lata

1935- 1938, AP II, sygn. R. Not. 235 (d. 199).



427

II. Źródła drukowane

1. Akty normatywne
- Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, 1.1.
- Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. V, t. IX.
- Dziennik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora 1915, 1916.
- Dziennik Rozporządzeń Rządowych Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta

Krakowa 1826, 1833, 1842.
- Dziennik Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu 1829.
- Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa Reprezentowanych 

1850, 1854, 1858, 1860, 1871, 1875, 1876, 1879.
- Dziennik Urzędowy Departamentu Sprawiedliwości Tymczasowej Rady Stanu 1917.
- Dziennik Urzędowy Królewsko-Polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości 1918.
- Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości 1918-1938.
- Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich 1919.
- Dziennik Urzędowy Terenów Przyfrontowych i Etapowych 1920.
- Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej 1920.
- Dziennik Praw Królestwa Polskiego 1918.
- Dziennik Praw Państwa Polskiego 1918, 1919.
- Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939, 1946, 1951.
- Tygodnik Urzędowy 1919.
-Dziennik Urzędowy Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej 1920, 1921, 1922. 
-Reichsgesetzblatt 1898.
- Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten 1899, 1910, Poznań 1920.
- Bartel W., Kosim J., Rostocki W., Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego, t. II, War

szawa 1964.
- Organizacya notaryuszów, Warszawa 1808.
- Ustawy sądowe obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego, 1.1, Organizacya są

dowa i ustawa notarjalna, Petersburg 1875.
- Zajączkowski T., Ordynacja adwokacka obowiązująca w okręgach sądów apelacyjnych 

w Poznaniu i Toruniu oraz w Górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w Katowi
cach, Poznań 1925.

- Zajączkowski T., Ustawy w sprawach sądownictwa niespornego obowiązujące na zie
miach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 1925.

- Zawadzki S., Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim, 1.1, Warszawa 1860; 
t. II, Warszawa 1861; t. III, Warszawa 1863.

- Zbiór rozporządzeń i okólników Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej z r. 1920 mających 
zasadnicze znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości. Z upoważnienia Ministerstwa 
b. Dzielnicy Pruskiej zestawili dr T. Stark i dr J. Zagórowski, Poznań 1921.

- Zbiór rozporządzeń Komisariatu NRL oraz Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej z r. 1919 
mających zasadnicze znaczenie dla sądów i sądownictwa. Z upoważnienia Departa
mentu Sprawiedliwości Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej zestawili dr T. Stark 
i dr J. Zagórowski, Poznań 1920.

2. Okólniki, pisma, zarządzenia ministra sprawiedliwości, prezesów sądów
- Okólnik Ministra Skarbu, LDV48378/3/33, Dz. Urz. Min. Skarbu 1934, nr 3, poz.18.
- Okólnik Ministra Sprawiedliwości nr 1736/I.C./34, Dz. Urz. Min. Spraw, nr 23.
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- Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1934 r., nr II. A. 4117/34, PN, 1934,
nr 13-14.

- Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1934 r., Dz. Urz. Min. Spraw. 1935, 
nr 1.

- Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 1935 r., nr I. P. A. 3470/36/2/35, 
Dz. Urz. Min. Spraw, nr 8.

- Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 1935 r., nrl. P. A. 
3470/42/1/35, PN, 1935, nr 22.

- Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1936 r., nr II. A. 6143/36, PN, 1936, 
nr 15-16.

- Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1937 r., nr 1847/1. P. A. /37, Dz. Urz.
Min. Spraw, nr 8.

- Okólnik Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1938 r., nr 1885/1, Dz. Urz. Min. 
Spraw, nr 10.

- Pismo Ministra Sprawiedliwości do Prezesów Sądów Apelacyjnych z dnia 15 maja 
1936 r„ PN, 1936, nr 11-12.

- Pismo Ministra Sprawiedliwości do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, 
1. IC/2721/1/35/1/37, red., Czynności depozytowe, PN, 1937, nr 17-18.

- Pismo Ministra Sprawiedliwości do Rady Notarialnej w Poznaniu, nr I. C. 2721/20/2/36, 
PN, 1936, nr 13-14.

- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lutego 1937 r. nr IIA 853/37, PN, 1937,
nr 9-10.

- Okólnik Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie (nr prez. 10309/34) w sprawie niektó
rych kwestyj z prawa o notariacie , a w szczególności stosowania przez sądy przepisu 
art. 82 pr. o not., PN, 1934, nr 19.

- Okólnik Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 lutego 1934 r., nr prez. 1873/ 
43/ 3 N, PN, 1934, nr 8.

- Okólnik Prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie, nr prez. 10534/38 w sprawie egzekwo
wania należności notariuszy jako komisarzy sądowych, PN, 1938, nr 19

- Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie z dnia 27 czerwca 1936 r., 
nr prez. 14688/36, PN, 1936, nr 23.

- Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie, nr prez. 1. 8584/36, PN, 1936, nr 13-14.
- Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie nr prez. 13637/36, PN, 1936, nr 13-14.

3. Okólniki i uchwały, memoriały, opinie i sprawozdania z działalności samorządu 
notarialnego, organizacji i stowarzyszeń

- Fundusz ubezpieczeniowy Izby Wileńskiej (statut), PN, 1939, nr 15-16.
- Fundusz zapomogowy Izby Lubelskiej, PN, 1939, nr 15-16.
- Instrukcja z dnia 8 listopada 1924 r., PN, 1925, nr 1-2.
- Izba notarialna w Krakowie. Komisja egzaminacyjna dla egzaminów notarialnych przy 

Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, PN, 1922, nr 1.
- Izba notarialna we Lwowie, PN, 1922, nr 1.
- Komisja egzaminacyjna przy Radzie Notarialnej w Warszawie, PN, 1934, nr 12, s. 23.
- Komunikat nr 18 z dnia 15 grudnia 1924 r. Zrzeszenia Notariuszy i Pisarzy Hipotecz

nych, PN, 1924, nr 4, s. 105.
- Komunikat nr 14 Rady Notarialnej w Lublinie, PN, 1935, nr 21.
- Komunikat Rady Notarialnej we Lwowie, PN, 1935, nr 3-4.
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- Komunikat nr 37 Rady Notarialnej we Lwowie, PN, 1936, nr 2.
- Komunikat nr 6 Rady Notarialnej w Katowicach, PN, 1936, nr 9.
- Komunikat nr 7 Rady Notarialnej w Warszawie, PN, 1934, nr 6.
- Komunikat nr 3 Rady Notarialnej w Warszawie z dnia 22 marca 1934 r. PN, 1934, nr 15-

16.
- Komunikat nr 30 Rady Notarialnej w Warszawie, PN, 1936, nr 15-16.
- Komunikat nr 32 Rady Notarialnej w Warszawie, PN, 1936, nr 2, 19.
- Komunikat nr 46 Rady Notarialnej w Warszawie z 1937 r., PN, 1937, nr 24.
- Komunikat nr 59 Rady Notarialnej w Warszawie, PN, 1939, nr 6.
- Komunikat nr 61 Rady Notarialnej w Warszawie, PN, 1939, nr 9-10.
- Komunikat nr 55/38 Rady Notarialnej w Warszawie, PN, 1938, nr 20.
- Komunikat Rady Notarialnej w Warszawie, Gazeta Polska 1939, nr 177.
- Memoriał organizacji poznańskiej do Ministra Sprawiedliwości, Not.-Hip., 1933, nr 23.
- Memoriał Rady Notarialnej w Krakowie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stoso

wania art. 82 § 3 prawa o notariacie, PN, 1934, nr 20.
- Memoriał Związku Pracowników Notariatu i Hipoteki do Pana Ministra Sprawiedliwości

z dnia 20 listopada 1936 r., Not.-Hip., 1936, nr 20-21.
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Poznańskiej Izby Notarialnej, PN, 1937, nr 7.
- Nadzwyczajne walne zgromadzenie Zrzeszenia N. i P. H., Not.-Hip., 1931, nr 5.
- Okólnik nr 2 Rady Notarialnej w Poznaniu, PN, 1934, nr 8.
- Okólnik nr 4 Rady Notarialnej w Poznaniu, PN, 1934, nr 13-14.
- Okólnik nr 5 Rady Notarialnej w Poznaniu z dnia 2 września 1934 r., PN, 1934, nr 18.
- Okólnik nr 6 Rady Notarialnej w Poznaniu z dnia 30 lipca 1934 r., PN, 1934, nr 15-16.
- Okólnik nr 7 Rady Notarialnej w Poznaniu z dnia 14 listopada 1934 r., PN, 1934, nr 23.
- Okólnik nr 10 Rady Notarialnej w Poznaniu z dnia 2 czerwca 1935 r., I. 916/35.
- Okólnik nr 27 Rady Notarialnej w Poznaniu, PN, 1936, nr 15-16.
- Okólnik nr 56 Rady Notarialnej we Lwowie, PN, 1938, nr 19, 20.
- Okólnik nr V/36 Rady Notarialnej w Krakowie, PN, 1936, nr 19.
- Okólnik nr VI/38 Rady Notarialnej w Krakowie, PN, 1938, nr 20.
- Okólnik Rady Notarialnej w Lublinie z dnia 11 czerwca 1934 r., PN, 1934, nr 20.
- Okólnik Rady Notarialnej w Lublinie, PN, 1938, nr 6.
- Okólnik Rady Notarialnej w Lublinie. Realizacja przymusu przyjmowania aplikantów, 

PN, 1939, nr 2, s. 39.
- Okólnik Rady Notarialnej w Warszawie, PN, 1934, nr 7.
- Okólnik Rady Notarialnej w Wilnie z 1937 r. Z Rady Notarialnej w Wilnie, PN, 1937.
- Okólnik Rady Notarialnej we Lwowie z dnia 8 października 1934 r., PN, 1934, nr 20.
- Okólnik Izby Notarialnej we Lwowie z 1932 r., Not.-Hip., 1932, nr 28.
- Opinia krakowskiej Izby Notarialnej. Uwagi nad projektem polskiej ustawy notarialnej, 

PN, 1931, nr 3.
- Opinia krakowskiej Rady Notarialnej, PN, 1934, nr 12; PN, 1936, nr 11-12.
- Opinia lwowskiej Izby notarialnej o projekcie nowej ustawy notarialnej, PN, 1932, nr 1.
- Opinia przemyskiej Izby notarialnej odnośnie projektu polskiej unifikacyjnej ustawy 

notarialnej, PN, 1931, nr 4.
- Opinia Rady Notarialnej w Krakowie w przedmiocie art. 82 prawa o notariacie, PN, 

1936, nr 11-12.
- Opinia Rady Notarialnej w Krakowie w sprawie wykładni postanowienia art. 12 § 3 

prawa o notariacie, PN, 1938, nr 6.
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- Opłaty stemplowe od kaucji hipotecznych. Opinia Rady Notarialnej w Warszawie 
uchwalona na podstawie referatu wice-prezesa Rady p. Mariana Kurmana, PN, 1934, 
nr 10, s. 13-14.

- Pierwsze pięciolecie współdziałania między izbowego Rad Notarialnych, PN, 1939, nr 9-
10.

- Pierwsze walne zgromadzenia Izb Notarialnych. Rady notarialne w Poznaniu i Lublinie, 
PN, 1934, nr 2.

- Pierwsze walne zgromadzenia Izb Notarialnych. Rady Notarialne w Warszawie, Krako
wie, Wilnie i Katowicach, PN, 1934, nr 3.

- Pierwsze Walne Zgromadzenie Izby Notarialnej we Lwowie, PN, 1934, nr 7.
- Prawo o notariacie w stosowaniu praktycznym. Komunikat izby Notarialnej w Krakowie,

PN, 1934, nr 1.
- Projekt ustawy notarialnej ustalony przez Stalą Delegację Notariatu R.P., PN, 1933, nr 1.
- Protokół nr 1 posiedzenia Rady Notarialnej w Lublinie z dnia 21 stycznia 1934 r. odbyte

go w lokalu Sądu Apelacyjnego w Lublinie, PN, 1934, nr 2.
- Rada Notarialna w Katowicach, PN, 1934, nr 3.
- Rada Notarialna w Wilnie, PN, 1934, nr 3.
- Rady Notarialne w kadencji 1935/1936, PN, 1935, nr 11-12.
- Rady Notarialne w kadencji 1936/1937, PN, 1936, nr 11-12.
- Rady Notarialne w kadencji 1937-1938, PN, 1937, nr 12, 13-14.
- Rady Notarialne w kadencji 1938-1939, PN, 1938, nr 11-12.
- Rady Notarialne w kadencji 1939-1940, PN, 1939, nr 11-14.
- Rzecznicy dyscyplinarni na kadencję 1936-1937, PN, 1936, nr 13-14.
- Sprawozdania z działalności Rady Notarialnej w Katowicach: za czas od 1 lutego 1934 r. 

do 18 maja 1935 r„ PN, 1935, nr 11-12.
- Sprawozdania z działalności Izby Notarialnej w Krakowie: za rok administracyjny 

1934/35 PN, 1934, nr 11-12; za rok 1936/37, PN, 1937, nr 12; za rok 1938/39, PN, 
1939, nr 11-14.

- Sprawozdania z działalności Rady Notarialnej w Lublinie: za czas od 1 lutego 1934 r. do
30 maja 1934 r., PN, 1934, nr 12; za czas od 30 maja 1934 r. do 1 maja 1935 r., PN, 
1935, nr 11-12.

- Sprawozdania z działalności Rady Notarialnej we Lwowie: za czas od 1 kwietnia 1934 r. 
do 30 maja 1935 r., PN, 1935, nr 11-12; za okres od 30 maja 1935 r.-30 kwietnia 1937 
r., PN, 1937, nr 12; za czas od 1 maja 1937 r. do dnia 30 kwietnia 1938 r., PN, 1938, 
nr 13-14.

- Sprawozdania z działalności Rady Notarialnej w Poznaniu: wstępne za okres od lutego do
maja 1934 r., PN, 1934, nr 10; za czas od 1 lutego 1934 r. do 30 kwietnia 1935 r., 
PN, 1935, nr 11-12; za okres od 1 maja 1935 r. do dnia 30 kwietnia 1936 r., PN, 1936, 
nr 11-12; za okres od dnia 1 maja 1936 r. do dnia 30 kwietnia 1937 r., PN, 1937, nr 13- 
14; za okres od 1 maja 1937 r. do dnia 30 kwietnia 1938 r., PN, 1938, nr 13-14.

- Sprawozdania z działalności Rady Notarialnej w Warszawie: od 1 lutego 1934 r. do 
1 maja 1934 r., PN, 1934, nr 11; od 1 maja 1934 r. do 30 kwietnia 1935 r., PN, 1935, 
nr 11-12.

- Sprawozdania z działalności Rady Notarialnej w Wilnie: za czas od dnia 1 lutego 1934 r. 
do dnia 26 maja 1934 r., PN, 1934, nr 12; za okres od 27 maja 1934 r. do 25 maja 
1935 r., PN, 1935, nr 11-12; z dnia 23 maja 1937 r., PN, 1937, nr 13-14.
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- Zestawienia zbiorowe danych ze sprawozdań rad notarialnych: Prace korporacyjne nota
riatu według sprawozdań Rad Notarialnych 1936/37, PN, 1937, nr 17-18; Rady Nota
rialne w roku 1937/38 (Sprawozdawczy zarys działalności), PN, 1938, nr 15-16.

- Sprawozdania z przebiegu Walnych Zgromadzeń Izby Notarialnej w Katowicach: w dniu
27 stycznia 1934 r., PN, 1934, nr 3; w dniu 5 maja 1934 r., PN, 1934, nr 11; w dniu 20 
maja 1935 r., PN, 1935, nr 11-12; w dniu 23 maja 1936 r., PN, 1936, nr 11-12; w dniu 8 
maja 1937 r., PN, 1937, nr 12; w dniu 28 maja 1938 r., PN, 1938, nr 13-14; w dniu 13 
maja 1939 r., PN, 1939, nr 11-14.

- Sprawozdania z przebiegu Walnych Zgromadzeń Notariuszy Izby Notarialnej w Krako
wie: z dnia 28 stycznia 1934 r., PN, 1934, nr 3; z dnia 30 maja 1934 r., PN, 1935, nr 11- 
12; PN, 1938, nr 13-14, s. 20-21; w dniu 24 maja 1936 r., PN, 1936, nr 11-12; w dniu 
30 maja 1937 r., PN, 1937, nr 12; w dniu 29 maja 1938 r., PN, 1938, nr 13-14; w dniu 
21 maja 1939 r„ PN, 1939, nr 11-14.

- Sprawozdania z przebiegu Walnych Zgromadzeń Izby Notarialnej w Lublinie: w dniu 
21 stycznia 1934 r., PN, 1934, nr 2; w dniu 30 maja 1934 r., PN, 1934, nr 12; w dniu 26 
maja 1935 r., PN, 1935, nr 11-12; w dniu 24 maja 1936 r., PN, 1936, nr 11-12; w dniu
30 maja 1937 r., PN, 1937, nr 12; w dniu 29 maja 1938 r., PN, 1938, nr 13-14; w dniu 
14 maja 1939 r„ PN, 1939, nr 11-14.

- Sprawozdania z przebiegu Walnych Zgromadzeń Izby Notarialnej we Lwowie: z dnia 
25 marca 1934 r., PN, 1934, nr 7; w dniu 30 maja 1935 r., PN, 1935, nr 11-12; w dniu
31 maja 1936 r., PN, 1936, nr 11—12; w dniu 23 maja 1937 r., PN, 1937, nr 12; w dniu
29 maja 1938 r., PN, 1938, nr 13-14; w dniu 21 maja 1939 r., PN, 1939, nr 11-14.

- Sprawozdania z przebiegu Walnych Zgromadzeń Izby Notarialnej w Poznaniu: w dniu
14 stycznia 1934 r., PN, 1934, nr 2; w dniu 13 maja 1934 r., PN, 1934, nr 10; w dniu 26 
maja 1935 r., PN, 1935, nr 11-12; w dniu 26 maja 1938 r. [w:] Izba Notarialna - Po
znań, PN, 1938, nr 13-14; w dniu 30 maja 1937 r., PN, 1937, nr 13-14; w dniu 17 maja 
1936 r., PN, 1936, nr 11-12; w dniu 30 maja 1937 r., PN, 1937, nr 13-14; w dniu 29 
maja 1938 r., PN, 1938, nr 13-14; w dniu 21 maja 1939 r., PN, 1939, nr 11-14.

- Sprawozdania z przebiegu Walnych Zgromadzeń Izby Notarialnej w Warszawie: w dniu
28 stycznia 1934 r., PN, 1934, nr 2; w dniu 26 maja 1934 r., PN, 1934, nr 11; w dniu 26 
maja 1935 r., PN, 1935, nr 11-12; w dniu 24 maja 1936 r., PN, 1936, nr 11-12; w dniu
30 maja 1937 r., PN, 1937, nr 12; w dniu 26 maja 1938 r., PN, 1938, nr 13-14; w dniu 
21 maja 1939 r„ PN, 1939, nr 11-14.

- Sprawozdania z przebiegu Walnych Zgromadzeń Izby Notarialnej w Wilnie: w dniu 
28 stycznia 1934 r., PN, 1934, nr 3; w dniu 27 maja 1934 r., PN, 1934, nr 12; w dniu 17 
maja 1936 r., PN, 1936, nr 11-12; w dniu 26 maja 1938 r., PN, 1938, nr 13-14; w dniu 
21 maja 1939 r., PN, 1939, nr 11-14.

- Sprawozdanie Rady Notarialnej w Warszawie za rok 1934/35, Warszawa 1935.
- Sprawozdanie Rady Notarialnej w Warszawie za rok 1934-1935, PN, 1935, nr 11-12, 

s. 18-20.
- Sprawozdanie Rady Notarialnej w Warszawie za rok 1934-1935, Warszawa 1935.
- Sprawozdanie Rady Notarialnej w Warszawie za rok 1935/36, Warszawa 1936.
- Sprawozdanie Rady Notarialnej w Warszawie za rok 1936/37, Warszawa 1937.
- Sprawozdanie Rady Notarialnej w Warszawie za rok 1937/38, Warszawa 1938.
- Sprawozdanie Rady Notarialnej w Warszawie za rok 1938/39, Warszawa 1939.
- Sprawozdanie z działalności Komisji Prawniczej [ Zjedn. Not. RP], PN, 1938, nr 7-8.
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- Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych, urzędują
cych na obszarze b. zaboru rosyjskiego, za okres od dnia 1 marca 1925 r. do dnia 
24 kwietnia 1926 r., PN, 1926, nr 6, s. 229.

- Sprawozdanie Zrzeszenia Rejentów i Pisarzy Hipotecznych, urzędujących na terenie 
b. zaboru rosyjskiego za okres od dnia 1 marca 1925 r. do dnia 24 kwietnia 1926 r., PN, 
1926, nr 6.

- Sprawozdanie z pierwszego Zjazdu polskich notariuszy w Krakowie, PN, 1922, nr 3-4.
- Sprawozdanie z posiedzenia Rady Notarialnej w Krakowie w dniu 1 lutego 1934 r., PN,

1934, nr 4.
- Sprawozdanie z posiedzeń sekcji notarialnej i hipotecznej, PN, 1923, nr 5-6, s. 55-69.
- Sprawozdanie z Walnego Zjazdu Pracowników Adwokatury i Notariatu Ziem Zachod

nich, Not.-Hip., 1933, nr 24.
- Sprawozdanie ze Zgromadzenia Walnego członków Zjazdu w dniu 10 września 1923 r., 

PN, 1923.
- Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów, Not.-Hip., 1936, nr 11-12.
- Sprawozdanie ze Zjazdu notariuszów Izby Poznańskiej. W zachodnim pasie granicznym,

PN, 1938, nr 1.
- Statystyka notarialna. Komunikat zbiorowy Rad Notarialnych, PN, 1935, nr 8.
- Ubezpieczenie notariuszy i kandydatów notarialnych, PN, 1928, nr 4.
- Uchwała Krakowskiego Kollegium notarialnego, PN, 1922, nr 1, 2; PN, 1930, nr 2.
- Uchwała Prezydium Rady Notarialnej w Warszawie, PN, 1935, nr 13-14.
- Uchwała Rady Notarialnej w Katowicach z dnia 10 lutego 1934 r. w sprawie należności 

taryfowych, PN, 1934, nr 4.
- Uchwała Rady Notarialnej w Krakowie, PN, 1938, nr 18.
- Uchwała Rady Notarialnej w Lublinie, PN, 1938, nr 18, 21.
- Uchwała Rady Notarialnej w Poznaniu w sprawie etyki zawodowej, PN, 1934, nr 5.
- Uchwała Rady Notarialnej w Warszawie w sprawie regulaminu egzaminów notarialnych, 

PN, 1934, nr 6.
- Uchwała Rady Notarialnej w Warszawie w sprawie wynagrodzenia za akt działu sądo

wego, PN, 1936, nr 15-16.
- Uchwała Rady Notarialnej w Warszawie w sprawie zaliczania w poczet aplikantów nota

rialnych, PN, 1934, nr 6.
- Uchwała Rady Notarialnej w Warszawie z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie trybu wpi

sywania na listę asesorów, PN, 1934, nr 6.
- Uchwała Rady Notarialnej w Warszawie z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie wpisywania 

na listę zastępców, PN, 1934, nr 6.
- Uchwała Rady Notarialnej w Warszawie z dnia 31 stycznia 1934 r. w sprawie stosowania

taksy, PN, 1934, nr 4.
- Uchwała Rady Notarialnej w Wilnie w sprawie godzin urzędowych, PN, 1934, nr 7.
- Uchwała Rady Notarialnej w Wilnie w sprawie stosowania taksy, PN, 1934, nr 5.
- Uchwala Rady Notarialnej w Wilnie w sprawie wpisywania na listę zastępców, PN, 1934, 

nr 5.
- Uchwała Rady Notarialnej we Lwowie o przywróceniu od dnia 1 1 1935 r. obowiązku 

uczestniczenia w Funduszu dla wdów i sierot, PN, 1935, nr 3-4.
- Uchwała Zjazdu Delegatów Pracowników Notariatu i Hipoteki, Not.-Hip., 1932, nr 10;

1933, nr 10.
- Uchwały Zjazdu w przedmiocie przyszłego ustroju notariatu, PN, 1923, nr 5-6.
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- Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych w Krakowie, PN, 1922, 
nr 1.

- Walne Zgromadzenie Zjednoczenia Notariuszów R.P., PN, 1936, nr 7; PN, 1937, nr 12; 
PN, 1938, nr 6; PN, 1939, nr 7.

- Wykładnia art. 12 § 3 prawa o notariacie, PN, 1938, nr 6, s. 11-12.
- Z działalności Rady Notarialnej we Lwowie, PN, 1938, nr 15-16, s. 352-353.
- Z Izby Notarialnej w Krakowie, PN, 1931, nr 2; PN, 1932, nr 2, 3, 4.
- Z Izby Notarialnej w Przemyślu, PN, 1932, nr 4.
- Z izby Notarialnej we Lwowie PN, 1931, nr 2.
- Z Izby Notarialnej we Lwowie. Urzędowe doniesienie o zmianach, Not.-Hip., 1932, nr 26.
- Z krakowskiego Kollegium notarialnego, PN, 1922, nr 1.
- Z opinii prawnych Rady Notarialnej w Krakowie, PN, 1934, nr 12.
- Z Rad Notarialnych. W Warszawie. Równomierny podział protestów, PN, 1934, nr 7.
- Z Rad Notarialnych. We Lwowie. Zastępstwo notariusza, PN, 1934, nr 13.
- Z Rad Notarialnych. Z dziedziny etyki zawodowej, PN, 1937, nr 24.
- Z Rad Notarialnych. Z dziedziny rewizji kancelarii, PN, 1935, nr 21.
- Z Rad Notarialnych, PN, 1938, nr 15-16.
- Z Rad Notarialnych. O dopływ do notariatu młodych prawników. Z dziedziny spraw 

pracowników notarialnych. Sprawdzanie i wydawanie wypisów za poprzednika. Wypłata 
zapomogi pośmiertnej lub odprawy za życia. Miesięczne zestawienia dochodowości kan
celarii. Ofiarność notariatu na cele publiczne, PN, 1938, nr 6.

- Z Rady Notarialnej w Poznaniu. Okólnik nr 6, PN, 1934, nr 15-16.
- Z Rady Notarialnej w Warszawie, PN, 1934, nr 3, 7, 22; PN, 1935, nr 2, 13-14; PN,

1936, nr 6.
- Z Rady Notarialnej we Lwowie, PN, 1935, nr 13-14.
- Z Rady Notarialnej we Lwowie. Zastępstwo notariusza, PN, 1934, nr 20.
- Zebranie notariuszów we Lwowie, PN, 1934, nr 1.

4. Orzecznictwo
- Wyrok wiedeńskiego Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 kwietnia 

1883 r., 1. 4548, S. Muczkowski, Austryacka ustawa notaryalna..., s. 574.
- Wyrok NTA z dnia 11 czerwca 1929 r., 1. rej. 982/27, Zbiór Wyroków NTA 1929.
- Wyrok NTA z dnia 3 września 1930 r., 1. rej. 4828/28, Czas. Adw. Pol. DWZ 1931, nr 1-

2.
- Wyrok NTA z dnia 24 marca 1931 r., 1. rej. 1830/31, „Głos Sądownictwa”, 1931, nr 61.
- Wyrok NTA z dnia 12 czerwca 1933 r„ 1. rej. 5044/30, GSW, 1934, nr 16.
- Wyrok NTA z dnia 7 października 1935 r., 1. rej. 5260/34, GSW, 1935, nr 44.
- Wyrok NTA z dnia 15 września 1936 r., 1. rej. 1426/34, Zbiór Wyroków NTA.
- Wyrok NTA z dnia 23 września 1936 r., 1. rej. 8852/34, PN, 1937, nr 2, s. 23.
- Wyrok NTA z dnia 12 stycznia 1937 r., 1. rej. 392/34, PN, 1937, nr 2.
- Wyrok NTA z dnia 25 marca 1937 r., 1. rej. 6457/34, Zbiór Wyroków NTA, 1937, 

nr 1330 A.
- Wyrok NTA, 1. rej. 201/35, OPA, 1938, nr 11-12, poz. 2446.
- Zbiór Wyroków NTA 1925, 1930, 1932.

- Uchwała połączonych Izb SN, sygn. IN 39/31, Not.-Hip.,1931, nr 4.
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- Uchwała Izby Cywilnej SN z dnia 29 września 1934 r., zasada prawna, sygn. C. Prez. 
27/34, PN, 1934, nr 20.

- Uchwała Izby Cywilnej SN z dnia 9 marca 1935 r., zasada prawna, sygn. C. Prez. 64/34, 
PN, 1935, nr 7.

- Uchwała Izby Cywilnej SN, zasada prawna, sygn. 1. C. Prez. 15/34, PN, 1935, nr 13-14.
- Uchwała Izby Cywilnej SN z dnia 25 maja 1936 r., sygn. C. Prez. 15/35, PN, 1936, 

nr 15-16.
- Uchwała Izby Cywilnej SN z dnia 3 kwietnia 1937 r., zasada prawna, sygn. C. Prez. 5/36, 

PN, 1937, nr 7.
- Uchwała Izby Karnej SN z 1938 r., 3K 1069/37, Orzecznictwo Sądów Polskich 1938, 

poz. 399.

- Wyrok SN, I. C. 24449/31, Not.-Hip., 1932, nr 14-15.
- Wyrok SN z dnia 23 czerwca 1933 r., sygn. III. 2. C. 496/32, Czas. Adw. Pol. DWZ, 

1934, nr 3-1.
- Wyrok SN, 1. rej. 1K. 519/33, PN, 1934, nr 6.
- Wyrok SN z dnia 22 września 1934 r., sygn. C. 11/494/34, Zbiór Urzędowy Orzeczeń SN

1934, nr 644.
- Wyrok SN z dnia 3 grudnia 1935, sygn. C. II. 1742/35, Zbiór Urzędowy 1936, poz. 282.
- Wyrok SN z 1936 r., C. II. 904/35, PN, 1936, nr 8.
- Wyrok SN z dnia 23 kwietnia 1936 r., sygn. C. II. 110/36, PN, 1936, nr 11-12.
- Wyrok SN z 1937 r„ C. III. 2735/36, PN, 1937, nr 23-24.
- Wyrok SN z roku 1937, sygn. C. III. 577/36, PN, 1937, nr 17-18.
- Wyrok SN. 1. rej. 2K732/37, GSW, 1938, nr 3.
- Wyrok SN, sygn. 3K 3152/37, PN, 1939, nr 6,7.

- Wyrok Sądu Apelacyjnego we Lwowie z dnia 1 czerwca 1935 r., sygn. I. CA. 249/35, 
„Nowa Palestra”, 1935, nr 9.

- Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 lutego 1935 r., sygn. II Cz./x/64/35, 
PN, 1935, nr 24.

- Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 3 października 1935 r., sygn. II Cz. 527/35, 
PN, 1935, nr 20.

- Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 czerwca 1935 r., sygn. IV. 2. 239/35, 
PN, 1935, nr 17.

- Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 15 czerwca 1934 r., sygn. 477/34, PN,
1934, nr 18.

- Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 1879 r., W. Miszewski, Ustawa notarialna 
obowiązująca w okręgach sądów apelacyjnych warszawskiego, lubelskiego i ziem 
wschodnich (z wydania z roku 1914), Warszawa 1922, s. 20.

- Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. 1284/22, GSW, 1923, nr 12.

- Wyrok Sądu Pracy w Warszawie z dnia 22 marca 1934 r., 1. C. 1248/34, red., Przejęcie 
personelu kancelarii notarialnej. Wyrok Sądu Pracy w Warszawie, PN, 1934, nr 7.

- Uchwała Kolegium Administracyjnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 wrze
śnia 1935 r„ PN, 1935, nr 19.
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- Uchwała Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Poznaniu, sygn. P.D. 8/35, PN, 1935, 
nr 10.

- Uchwała Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Poznaniu, sygn. P.D. 7/35, PN, 1936, 
nr 10.

- Wyrok Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Lublinie, PN, 1938, nr 6.
- Wyrok Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Warszawie, PN, 1938, nr 19.

- Orzeczenie Wydziału Wykonawczego NRA z dnia 5 listopada 1938 r., poz. 10, ,J*ale- 
stra”, 1938, s. 1252.

- Wyrok sądu polubownego w sprawie z powództwa adw. Wiktora Natansona przeciwko 
Związkowi Pracowników Notariatu i Hipoteki, Not.-Hip., 1934, nr 7.

5. Inne
- Art. 103 i 104 projektu ustawy notarialnej. Oświadczenie Stowarzyszenia Pisarzy Hipo

tecznych Rzeczypospolitej Polskiej, Not.-Hip., 1933, nr 11.
- Art. 82 prawa o notariacie. Oświadczenie p. wiceministra sprawiedliwości 

St. Sieczkowskiego, PN, 1933, nr 11, s. 3-4.
- Deklaracja programowa Zjednoczenia Notariuszów RP, PN, 1935, nr 8.
- Fundusz zapomogowy Lubelskiej Izby Notarialnej. Regulamin uchwalony przez Walne 

Zgromadzenie Izby dnia 30 V1937 r., PN, 1937, nr 13-14.
- Kurman M., Notariat i hipoteka. Odczyty w związku pracowników notarialnych. Pisane 

wiatach wojny od 20 X 1916 r. do 18 11 1917 r., odbitka z maszynopisu, Warszawa 
1917 (BJ).

- Kurman M., Zrzeszenie Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych w Warszawie. Z pierwszego 
dziesięciolecia istnienia, PN, 1925, nr 1-2.

- Kwestionariusz rewizji kancelarii notarialnych ustalony przez Radę Notarialną w War
szawie, PN, 1934, nr 8.

- Kwestionariusz rewizji kancelarii notarialnych ustalony przez Radę Notarialną w Krako
wie, PN, 1934, nr 10.

- Lista imienna pomocników rejentów, Not.-Hip., 1933 nr 20, 21, 22.
- Lista kandydatów notarialnych krakowskiej Izby notarialnej, PN, 1933, nr 1.
- Lista kandydatów notarialnych okręgu Izby notarialnej w Krakowie wedle stanu z dnia

15 stycznia 1922 r., PN, 1922, nr 1.
- Lista kandydatów notarialnych okręgu Izby notarialnej we Lwowie, PN, 1922, nr 1.
- Lista kandydatów notarialnych okręgu Izby przemyskiej w porządku rozpoczęcia prakty

ki, PN, 1922, nr 1.
- Lista kandydatów notarialnych okręgu krakowskiej Izby notarialnej według stanu na 

dzień 23 kwietnia 1923 r., PN, 1923, nr 1-2.
- Lista notariuszy stanowiących lwowskie kollegium notarialne według dat nominacji, PN,

1922, nr 1.
- Lista notariuszy stanowiących przemyskie kollegium notarialne według dat nominacji, 
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