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Akt notarialny w świetle przepisów. 
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 27 października 1933 roku
Prawo o notariacie

Jednym z najważniejszych momentów w dziejach polskiego notariatu w XX wieku było 
wejście w życie prawa o notariacie, zawartego w przepisach rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 roku. Prawo o notariacie z 1933 roku, na-
zywane przez samych notariuszy „konstytucją notariatu polskiego”, stanowiło od dawna 
oczekiwany przez środowisko akt ujednolicający i kodyfi kujący przepisy regulujące 
ustrój notariatu i zasady jego działania1. Unifi kacja prawa o notariacie nie mogła jednak 
nastąpić przez samo tylko wejście w życie nowych przepisów. Dla praktycznego ujed-
nolicenia, zwłaszcza w zakresie czynności notarialnych i sporządzania dokumentów 
notarialnych, w tym aktów notarialnych, konieczne było pełne zaakceptowanie przez 
aktywnych zawodowo notariuszy nowych zasad. Konieczne było także przełamanie 
dotychczasowych, często bardzo konserwatywnych i niekiedy archaicznych nawyków, 
będących rezultatem wieloletniego wykonywania zawodu pod rządami odmiennych, 
odziedziczonych po okresie zaborów ustaw notarialnych. Na partykularyzmy wynikające 
z ustaw notarialnych nakładały się dodatkowo odmienne zasady utrzymanych w mocy 
systemów prawa cywilnego, częściowo tylko zastąpionych przepisami zunifi kowanymi 
dzięki działalności Komisji Kodyfi kacyjnej.

Instytucja notariatu na ziemiach polskich przechodziła od początku jej istnienia na tych 
terenach wiele istotnych zmian. Notariat w Polsce datuje się od czasów średniowiecza, 
jednak przez kolejne stulecia, do upadku I Rzeczypospolitej w rezultacie rozbiorów, po-
zostawał on instytucją działającą w obrębie Kościoła i prawa kanonicznego, a dokumenty 
sporządzane przez notariuszy kościelnych miały w stanowym obrocie prawnym – poza 
prawem kanonicznym – charakter dokumentów prywatnych2. Wobec braku zaintereso-
wania władzy państwowej wprowadzeniem notariatu świeckiego do końca okresu staro-

1 Niniejszy tekst w niemieckiej wersji językowej został opublikowany w „Archivum Iuridicum Craco-
viensae” 2008, vol. XLI, s. 87–106.

2 O początkach notariatu w Polsce por. m.in. D. Malec, Dzieje notariatu polskiego, Kraków 2007, s. 21 
i n.; K. Skupieński, Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 2002.
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polskiego wykształciły się zaledwie zalążki nowoczesnej funkcji notarialnej, realizowane 
w kancelariach sądów szlacheckich ziemskich i grodzkich3.

Wprowadzenie nowoczesnej organizacji notariatu i właściwej funkcji notarialnej do-
konało się dopiero w czasach Księstwa Warszawskiego. W 1808 roku na jego terenach 
zastosowano francuską organizację notariatu, zawartą w ustawie z 1803 roku. Ustawa 
obowiązywała także po upadku Księstwa Warszawskiego na terenach powstałego na jego 
gruzach Królestwa Polskiego aż do roku 1876, gdy została zastąpiona rosyjską ustawą 
notarialną z 1866 roku4. System francuskiego prawa o notariacie funkcjonował także na 
terenach Wolnego Miasta Krakowa, utworzonego w 1815 roku podczas obrad kongresu 
wiedeńskiego. Odziedziczoną po krótkim okresie przynależności Krakowa do Księstwa 
Warszawskiego francuską ustawę notarialną uchylono w 1858 roku wraz z wejściem 
w życie ustawy austriackiej z 1855 roku, zastąpionej następnie nowoczesnymi rozwią-
zaniami zawartymi w ustawie z 1871 roku. Na ziemiach polskich pod zaborem pruskim 
najważniejsze przepisy regulujące działalność notariatu znajdowały się w ustawach o są-
downictwie niespornym – ogólnoniemieckiej z 1898 roku oraz pruskiej z 1899 roku.

W rezultacie w chwili odzyskania niepodległości w 1918 roku na ziemiach polskich 
obowiązywały trzy różniące się między sobą systemy prawa o notariacie. W wojewódz-
twach centralnych (dawny zabór rosyjski) obowiązywała nadal rosyjska ustawa notarialna 
z 1866 roku, w województwach południowych (dawny zabór austriacki) austriacka ustawa 
z 1871 roku, zaś na terenie województw zachodnich (dawny zabór pruski) ustawy niemiec-
kie i pruskie, w tym zwłaszcza z lat 1898 i 18995. Choć wszystkie systemy wyrastały ze 
wspólnych korzeni i tradycji europejskiego notariatu, to w szczegółach przyjętych rozwią-
zań znacznie się różniły. Ustawa rosyjska oraz ustawy niemieckie traktowały notariuszy 
jako urzędników państwowych, ustawa austriacka określała ich jako mężów zaufania. 
Tylko na terenach dawnego zaboru austriackiego istniał samorząd notarialny. Odmiennie 
w skali kraju były uregulowane zasady mianowania – dożywotnio w odziedziczonym 
ustawodawstwie austriackim i rosyjskim, na czas określony w prawie niemieckim. Tylko 
ustawy niemieckie dopuszczały łączenie notariatu z adwokaturą. Różniły się wymogi 
kwalifi kacyjne stawiane kandydatom na notariuszy. 

Ujednolicenie prawa o notariacie dokonane rozporządzeniem z 1933 roku stanowiło 
bardzo ważny, od dawna oczekiwany etap kodyfi kowania prawa w Polsce. Nie rozwiązało 
jednak wszystkich problemów praktycznej, bieżącej działalności kancelarii notarialnych. 
Nadal pozostawały w mocy odziedziczone po okresie zaborów systemy prawa cywilnego, 
ujednoliconego i skodyfi kowanego dzięki działalności Komisji Kodyfi kacyjnej tylko 
częściowo. Mimo zunifi kowanych wymogów formalnych, którym odpowiadać miały 
czynności i akty notarialne, w praktyce dostrzegalne były wyraźne różnice, wynikające 
z wieloletnich przyzwyczajeń do starych zasad i poprzednio obowiązujących przepisów.

Zróżnicowanie formy aktów notarialnych sporządzanych w poszczególnych dzielni-
cach kraju dostrzegały wyraźnie organy samorządu notarialnego. Wiele uwagi poświęcono 
im także podczas odbywających się cyklicznie Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad 

3 D. Malec, dz. cyt., s. 45 i n.; K. Skupieński, Notariat w Polsce do końca XVIII w., [w:] D. Malec, 
K. Skupieński, Notariat polski. Historia i współczesność, Warszawa 2006, s. 80–81.

4 D. Malec, dz. cyt., s. 52 i n.
5 System ten nie był jednolity i różnił się na terenach dawnej Kongresówki oraz pozostałych ziem zaboru 

rosyjskiego, por. D. Malec, Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2002, s. 57.
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Notarialnych. Konferencje te stanowiły namiastkę organu samorządowego na szczeblu 
centralnym, z którego utworzenia ustawodawca zrezygnował w 1933 roku. Uchwały 
podejmowane podczas konferencji przyjmowane były przez wszystkie rady i wcielane 
na terenie wszystkich izb notarialnych, służąc praktycznemu ujednoliceniu działalności 
ówczesnych polskich notariuszy6. 

W maju 1937 roku odbyła się w Poznaniu XIV Konferencja Prezesów i Wicepreze-
sów Rad Notarialnych7. Podczas jej obrad poruszono wiele ważnych z punktu widzenia 
korporacji problemów, między innymi wynagrodzenia notariuszy, ograniczenia w obrocie 
nieruchomościami w pasie przygranicznym, powołano międzyizbowy fundusz wydaw-
niczy dla edytowania „Kwartalnika Prawa Prywatnego”8.

Wśród ważnych decyzji podjętych podczas tej konferencji znalazły się także uchwały 
dotyczące ujednolicenia formy początku i zakończenia aktu notarialnego wraz z instrukcją 
co do stosowania w nich dopuszczalnych skrótów9. Konferencja zwróciła się jednocześnie 
do wszystkich rad notarialnych, by zaleciły stosowanie jednolitych zasad wszystkim no-
tariuszom, zaś działający jako organ pomocniczy Konferencji Sekretariat Międzyizbowy 
opracował szczegółowy komentarz do ustalonego uchwałą formularza. 

Przepisy dotyczące aktów notarialnych zamieszczone zostały w rozdziale II prawa 
o notariacie z 1933 roku (art. 81–88). Przepisy te stanowiły przedmiot wielu polemicznych 
wypowiedzi ze strony samych notariuszy, zarzucających ustawodawcy nadmierny forma-
lizm10. Zgodnie z treścią art. 81 notariusz spisywał akt, jeżeli strony powinny lub chciały 
nadać czynności znamię dokumentu publicznego11. Sporządzanie aktów notarialnych 
wymienione zostało na pierwszym miejscu jako najistotniejsza z czynności powierzonych 
notariuszowi przez prawo o notariacie (art. 63)12.

Przepisy prawa cywilnego obowiązującego na terenie II Rzeczypospolitej przewi-
dywały obowiązkową formę aktu notarialnego, zastrzeżoną ad solemnitatem, w wie-
lu przypadkach. Zgodnie z kodeksem zobowiązań z 1933 roku osoby nieumiejące lub 
niemogące czytać mogły składać oświadczenia woli tylko w formie aktu notarialnego 

6 Do wybuchu drugiej wojny światowej odbyły się 24 konferencje, o ich sile i znaczeniu dobitnie świad-
czyła próba powrotu do ich zwoływania w powojennej rzeczywistości, w okresie do uchylenia prawa o no-
tariacie z 1933 roku i upaństwowienia notariatu ustawą z 1951 roku, D. Malec, Notariat Drugiej Rzeczypo-
spolitej, s. 372–378; R.S., Ponadustawowe struktury samorządu notarialnego, „Rejent” 1996, nr 3, s. 150.

7 XIV Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych, „Przegląd Notarialny” 1937, nr 9–10, 
s. 3; Pierwsze pięciolecie współdziałania międzyizbowego Rad Notarialnych, „Przegląd Notarialny” 1939, 
nr 9–10, s. 9 i n.

8 Pierwsze pięciolecie..., dz. cyt., s. 12; por. także Konferencje Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarial-
nych (Protokoły obrad 1934–1939 (dalej: Protokoły obrad Konferencji), Archiwum Państwowe w Krakowie, 
Oddział II, ul. Grodzka 52 (dalej: AP II), sygn. I.Not. 105. 

9 S. Stein, Ujednolicenie formy początku i końca aktu notarialnego, „Przegląd Notarialny” 1937, nr 13–
–14, s. 9–12; por także materiały rękopiśmienne opracowań S. Steina, AP II, sygn. I. Not. 667.

10 J. Sławski, Forma zewnętrzna aktów notarialnych na podstawie prawa o notariacie, „Przegląd Nota-
rialny” 1934, nr 1, s. 5–6; S. Stein, Kilka słów odpowiedzi w sprawie pewnych formalności z prawa o notaria-
cie, tamże, s. 3–4; M. Drwięga, Forma zewnętrzna aktów notarialnych. Uwagi do artykułu Jana Sławskiego, 
„Przegląd Notarialny” 1934, nr 2, s. 5; J. Glass, Jeszcze w sprawie pewnych formalności, tamże, s. 6; tenże, 
Jeszcze w sprawie formy zewnętrznej aktów notarialnych, tamże, s. 12; Z. Szymkowiak, Forma czynności 
w świetle prawa o notariacie, „Notariat-Hipoteka” 1934, nr 6, s. 43; B. Bazilewicz, Podpis za niepiśmiennego 
lub nie mogącego pisać w świetle kodeksu zobowiązań i prawa o notariacie, „Notariat-Hipoteka” 1934, nr 11, 
s. 82–83; S. Jot, Obecność świadków a odciski palców na akcie notarialnym, tamże, s. 83.

11 Por. także S. Gołąb, Organizacja sądów powszechnych, Kraków 1938, s. 109.
12 Por. także J. Glass, W. Natanson, dz. cyt., s. 101.



660

Dorota Malec

(art. 114 k.z.). Formy tej, pod rygorem nieważności, wymagano także dla oświadczenia 
darczyńcy, jeżeli przysporzenie majątkowe na rzecz obdarowanego nie nastąpiło przez 
samo zawarcie umowy lub równocześnie z nią (art. 358 § 1 k.z.)13 i dla umowy dożywocia 
(art. 600 k.z.). Wprowadzony w życie w tym samym czasie kodeks handlowy z 1933 roku 
wprowadzał wymóg formy aktu notarialnego dla powstania spółki komandytowej (art. 
145 k.h.)14, dla statutu spółki akcyjnej (art. 2 ust. 1 prawa o spółkach akcyjnych)15, dla 
utworzenia lub przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 3 pkt 1 
prawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością), jak też dla zbycia lub zastawienia 
udziału w takiej spółce (art. 17 prawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością)16. 
Wymóg formy aktu notarialnego został także wprowadzony przepisami samego prawa 
o notariacie dla przejścia, ograniczenia lub obciążenia prawa własności nieruchomości, 
jak również dla pełnomocnictw, na podstawie których miały być zawarte takie umowy 
(art. 82 prawa o notariacie)17. 

Akt urzędowy, czyli akt notarialny, wymagany był również przepisami wciąż obowią-
zującego w II Rzeczypospolitej Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 roku dla 
zrzeczenia się przez żonę skutków wyroku odbierającego mężowi zarząd i użytkowanie 
majątku żony (art. 202 KCKP) oraz umowy majątkowej małżeńskiej (art. 207 i 210 
KCKP), dla uznania dziecka pozamałżeńskiego (art. 298 KCKP), umowy przysposobienia 
(art. 319 KCKP). Pozostające w mocy przepisy Kodeksu Napoleona wprowadzały wymóg 
formy aktu notarialnego dla sporządzenia testamentu mistycznego (art. 976 KN), jak i dla 
odwołania testamentu (art. 1035 KN). Na terenach obowiązywania rosyjskiego Swodu 
Zakonow (województwa wschodnie, zabużańskie) formę aktu notarialnego przewidziano 
dla wyznaczenia posagu, o ile choćby w części składał się z majątku nieruchomego (art. 
1006 t. X cz. 1), oraz dla działów spadkowych (art. 1337 t. X. cz. 1).

Austriacki kodeks cywilny ABGB obowiązujący w województwach południowych 
przewidywał formę aktu notarialnego dla zrzeczenia się spadku (§ 551 ABGB) i dla 
sprzedaży spadku (§ 1278 ust. 2 ABGB). Zgodnie z ustawą z 25 lipca 1871 roku o ko-
nieczności spisywania aktów notarialnych w niektórych czynnościach prawnych18 wymóg 
formy aktu notarialnego dotyczył umów przedślubnych, zawartych między małżonkami 
umów o kupno, zamianę, pensję dożywotnią i pożyczkę, a także przyznania długu między 

13 Zgodnie z § 2 art. 358 k.z. późniejsze wykonanie darowizny uchylało skutki braku formy aktu nota-
rialnego.

14 Dz. U. RP nr 82, poz. 600; por. także J. Namitkiewicz, Nowy kodeks handlowy ze stanowiska praktyki 
notarialnej, „Przegląd Notarialny” 1934, nr 13–14, s. 9–15; nr 15–16, s.1 5–18; B. Stelmachowski, Praktyka 
notarialna a kodeks zobowiązań i kodeks handlowy na tle ustawodawstwa Ziem Zachodnich, „Przegląd No-
tarialny” 1935, nr 5, s. 2–9.

15 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 roku prawo o spółkach akcyjnych, 
Dz. U. RP nr 39, poz. 383; por. także M. Kurman, Protokół Walnego Zgromadzenia spółki akcyjnej, „Przegląd 
Notarialny” 1934, nr 18, s. 6.

16 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 roku prawo o spółkach 
z ograniczoną odpowiedzialnością, Dz. U. RP nr 82, poz. 602; por. także w związku z praktyką notarialną 
J. Namitkiewicz Prawo o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Uwagi i komentarze, „Przegląd Nota-
rialny” 1934, nr 2, s. 13–17; nr 5, s. 11–13.

17 Zagadnienie przymusowej formy aktu notarialnego dla tych czynności budziło liczne kontrowersje 
w okresie poprzedzającym wprowadzenie w życie prawa o notariacie, ale także później, por. D. Malec, 
Z dziejów notariatu w Drugiej Rzeczypospolitej. Problem tzw. przymusu notarialnego, „Rejent” 2000, nr 9, 
s. 195 i n.; D. Malec, Notariat Drugiej..., dz. cyt., s. 322 i n.

18 Dziennik Ustaw Państwa dla Krajów i Królestw w Radzie Państwa reprezentowanych 1871, l. 76.
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małżonkami i potwierdzenia odbioru posagu, jak również dla umów darowizny bez rze-
czywistego oddania i wszelkich czynności zawieranych osobiście przez osoby niewidome, 
głuche lub nieumiejące czytać i pisać.

Na ziemiach województw zachodnich (dawny zabór pruski) pod rządami niemieckiego 
kodeksu BGB z 1896 roku forma aktu notarialnego została przewidziana dla przeniesienia 
obecnego majątku lub jego części albo dla obciążenia go użytkowaniem (§ 311 BGB), dla 
umowy między przyszłymi spadkobiercami co do przypadającej jednemu z nich ustawo-
wej części dziedziczenia albo co do jego części obowiązkowej (§ 312 ust. 1 BGB), dla 
umowy majątkowej małżeńskiej (§ 1434 BGB), umowy dziedziczenia (§ 2276 BGB), 
umowy o zrzeczenie się spadku (§ 2348 BGB).

Zgodnie z art. 83 § 1 prawa o notariacie wszystkie akty powinny być zredagowane 
w sposób jasny i przejrzysty. Wymóg ten obowiązywał, jak wskazywano w literaturze, 
w przypadku wszystkich aktów i czynności notarialnych, nie tylko aktów w ścisłym tego 
słowa znaczeniu19. § 2 nakładał na notariusza obowiązek udzielenia stronom na każde ich 
żądanie, a także z własnej inicjatywy, o ile uznał to za potrzebne, wszelkich potrzebnych 
wyjaśnień co do natury prawnej aktu. Uchylanie się od tego obowiązku i ograniczanie 
do wyłącznie formalnego ujęcia sprawy skutkować mogło odpowiedzialnością dyscypli-
narną20. Obowiązek ten dotyczył w pierwszej kolejności pouczenia o doniosłości aktu, 
w szczególności zawierającego poddanie się egzekucji lub pełnomocnictwo ogólne, które 
mogło narazić stronę na szkodę21. Od pouczenia ściśle odróżniano radę co do tego, czy 
strona powinna zawrzeć umowę lub zgodzić się na określone w niej warunki jako działanie 
podważające bezstronność notariusza22.

Art. 84 § 1 prawa o notariacie określał istotne elementy składowe aktu notarialnego, 
do których zaliczone zostały kolejno dzień i miejsce sporządzenia aktu, a w razie potrzeby 
lub na żądanie strony także godzina i minuta rozpoczęcia oraz podpisania aktu (pkt 1); 
miejsce sporządzenia aktu (pkt 2), imię, nazwisko i miejsce urzędowania notariusza 
lub także imię oraz nazwisko zastępcy, gdyby to on sporządzał akt (pkt 3), imię, nazwi-
sko i miejsce zamieszkania stron oraz osób przywołanych do aktu (pkt 4), oświadcze-
nia stron z powołaniem się w razie potrzeby na dołączone do aktu dokumenty (pkt 5), 
stwierdzenia na żądanie stron okoliczności, które zaszły podczas spisywania aktu (pkt 6), 
stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany (pkt 7), podpisy stron oraz osób 
przywołanych do aktu (pkt 8) oraz podpis notariusza (pkt 9). W praktycznym komentarzu 
J. Glassa i W. Natansona podkreślano bezwzględnie obowiązujący charakter postanowień 
art. 84, określającego istotne elementy składowe aktu notarialnego23. Art. 84 nie wymagał 
dla utrzymania ważności aktu notarialnego opatrzenia go pieczęcią, choć stosownie do 
art. 91 i 92 wymóg ten został wprowadzony dla wypisów i odpisów wierzytelnych z akt 
notarialnych24.

19 M. Allerhand, Prawo o notariacie, Lwów 1934, s. 128.
20 J. Glass, W. Natanson, Prawo o notariacie, Warszawa 1934, s. 103.
21 M. Allerhand, dz. cyt., s. 129.
22 Tamże.
23 J. Glass, W. Natanson, dz. cyt., s. 105.
24 Por. urzędowe wyjaśnienie niektórych przepisów prawa o notariacie z 1933 roku dokonane przez Pre-

zesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie za zgodą ministra sprawiedliwości reskryptem z dnia 28 stycznia 1934 
roku, „Notariat-Hipoteka” 1934, nr 10, s. 76.
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Dokumenty notarialne, w tym akty, mogły być sporządzane na maszynie, a także 
z wykorzystaniem drukowanych formularzy (art. 77) 25. Wszystkie dokumenty musiały 
zostać napisane czytelnie i bez skróceń (art. 78 § 1). Data dokumentu i inne oznaczenia 
czasu oraz cyfry musiały być wpisane (przy pierwszym ich przytoczeniu) słownie. Nakaz 
ten nie dotyczył numeru aktu, numerów katastralnych, ksiąg hipotecznych, cyfr w inwen-
tarzach majątkowych, działach spadkowych, obliczenia ceny i kupna w rachunkach, które 
dotyczyły treści aktu notarialnego. Liczby i sumy wprowadzone ostatecznie musiały być 
jednak wpisane słownie (art. 78 § 2). Prawo o notariacie wyraźnie zabraniało dokonywania 
poprawek w formie „skrobania i wywabiania” (art. 78 § 3), nakazując jednocześnie, by 
wszelkie poprawki były dokładnie omówione na końcu aktu, a wyrazy zbędne (lub ich 
części) przekreślano w taki sposób, by dało się odczytać ich treść. Także w tym przypadku 
wprowadzono wymóg dokładnego omówienia przekreśleń na końcu dokumentu. Brak 
omówienia powodował, iż traktowano je jako niedokonane (art. 78 § 4).

Zgodnie z wyraźnym brzmieniem art. 85 w sytuacji, gdy w akcie brała udział osoba 
niepiśmienna lub niemogąca się podpisać, notariusz stwierdzał, że osoba ta aktu nie podpi-
sała, oraz podawał, z jakiego powodu. Akty należało spisywać na oddzielnych arkuszach, 
dwa lub więcej arkuszy po ponumerowaniu i parafowaniu należało zszyć (art. 86). 

Każdy akt przed jego podpisaniem podlegał odczytaniu przez notariusza lub w jego 
obecności. Przy czytaniu notariusz obowiązany był stwierdzić, że strony i uczestnicy aktu 
dokładnie zrozumieli jego treść i znaczenie (art. 87 § 1). Na żądanie odczytane musiały 
być także załączniki aktu (art. 87 § 2). Interpretacja obowiązku odczytania aktu podzieliła 
komentatorów prawa o notariacie: M. Allerhand uważał, że akt nie mógł być odczytany 
przez stronę lub jej pełnomocnika lub doradcę prawnego26, zaś J. Glass i W. Natanson 
dopuszczali taką możliwość27.

Akt sporządzony z naruszeniem przepisów o zakazie dokonywania czynności doty-
czących samego notariusza, jego małżonka, krewnych lub powinowatych (art. 65), bez 
udziału wymaganej liczby świadków, gdy w czynności brała udział osoba niepiśmienna 
lub głucha albo głuchoniema (art. 70), z naruszeniem warunków, jakie spełniać powinni 
świadkowie (art. 71), z naruszeniem szczegółowych wymagań w przypadku czynności 
z udziałem osoby głuchej lub głuchoniemej (art. 72), nie miał mocy dokumentu pub-
licznego (art. 88 prawa o notariacie). Taki sam skutek został przewidziany w przypadku 
naruszenia przepisów określających formę zewnętrzną dokumentu notarialnego (art. 78) 
oraz istotne elementy składowe aktu notarialnego (art. 84).

25 Dopuszczono je ofi cjalnie do używania dopiero na początku XX wieku, na terenie Galicji można 
było spisywać z ich użyciem akty od roku 1912, I. Dębicki, W sprawie pisma maszynowego, „Kwartalnik” 
1910, IV kwartał, s. 10–16; J.M., Maszyna do pisania w notariacie, „Kwartalnik” 1912, III kwartał, s. 15–19. 
W dyskusji nad projektem prawa o notariacie, przygotowanym przez Komisję Kodyfi kacyjną, zadecydowano 
o dopuszczeniu używania maszyn we wszystkich wypadkach, gdy ustawy nie wymagały własnoręcznego 
pisania aktu, zezwolono również na używanie drukowanych formularzy czynności; ostateczna redakcja prze-
pisu nie zmieniała zatem obowiązujących na terenie dawnego zaboru rosyjskiego zasad Kodeksu Napoleona, 
nakazującego własnoręczne spisywanie testamentów, dopuszczając jednocześnie taką możliwość na pozosta-
łych terenach, Dyskusja szczegółowa nad projektem ustawy notarialnej w Komisji Kodyfi kacyjnej. Cz. VII, 
„Notariat-Hipoteka” 1932, nr 20, s. 6; T. Wojciechowski, W sprawie wykładni art. 77 prawa o notariacie, 
„Notariat-Hipoteka” 1935, nr 21, s. 229.

26 M. Allerhand, dz. cyt., s. 132.
27 J. Glass, W. Natanson, dz. cyt., s. 106.
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Mimo wyraźnego i jasnego brzmienia wskazanych wyżej przepisów określających wy-
magania formalne stawiane aktom notarialnym co do ich wyglądu zewnętrznego i szcze-
gółowych elementów składowych w codziennej praktyce notarialnej dochodziło do ich 
odmiennej interpretacji. Niektóre z ważnych zagadnień, jak na przykład problem skrótów 
w dokumentach i aktach notarialnych, wyjaśniał w swym orzecznictwie Sąd Najwyższy28. 

Próby ujednolicenia praktyki podejmowały również organy samorządu notarialnego, 
dostrzegając zróżnicowanie zewnętrznych form dokumentów i aktów notarialnych. Już 
podczas III Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych w listopadzie 1934 
roku w Warszawie podjęto uchwałę o potrzebie opracowania jednolitej formuły, zwłaszcza 
aktu notarialnego29. Powołano wówczas stałą trzyosobową komisję, której powierzono 
opracowanie jednolitej formuły początku i zakończenia aktu.

Jak podkreślał prezes krakowskiej Rady Notarialnej, Stanisław Stein, od początku 
zaangażowany w prace nad ujednoliceniem formuły aktu, zadanie okazało się znacznie 
trudniejsze, niż początkowo zakładano30. Przeszkodą stały się przyzwyczajenia i konser-
watywne nawyki praktyki dzielnicowej, widoczne różnice językowe, a także odmienne 
przepisy prawa hipotecznego. Wszystkie te elementy uwidoczniły się już na pierwszym 
etapie prac, gdy poszczególne rady notarialne na prośbę komisji nadesłały własne propo-
zycje co do wzorów początku i zakończenia aktu notarialnego. Podjęto wówczas decyzję 
o odłożeniu dalszych prac do chwili ustalenia się choćby zalążków nowej praktyki, opartej 
na prawie o notariacie z 1933 roku31.

Próba ujednolicenia formuły aktu, przyjęta przez większość środowiska ze zrozumie-
niem, była jednak traktowana przez część notariuszy jako próba zamachu na ich samo-
dzielność i ograniczenie indywidualności działania. Inicjatorzy akcji podkreślali wszakże, 
iż obawa „zamknięcia drogi rozwoju polskiego stylu prawniczego” jest nieuzasadniona, 
a jednolita formuła pozwoli każdemu zainteresowanemu rozpoznać po zewnętrznych 
cechach, że ma do czynienia z aktem notarialnym32. 

Zakładano, że naruszenie przez notariuszy ustalonych dla praktyki ogólnopolskiej 
przez Konferencję Prezesów i Wiceprezesów zasad nie powinno z reguły skutkować od-
powiedzialnością dyscyplinarną, o ile nie stanowiłoby jednocześnie naruszenia przepisów 
obowiązującego prawa. Problem ten dotyczył w istocie charakteru uchwał Konferencji 
(będącej organem nieformalnej ogólnopolskiej współpracy) i ewentualnego prawa po-
szczególnych rad notarialnych do nakładania na notariuszy w trybie nadzoru obowiązku 
przestrzegania reguł ustalanych przez Konferencję. W zakresie ujednolicenia formuły aktu 
zdecydowano się – niezależnie od podniesionych wyżej wątpliwości co do charakteru 
uchwał Konferencji – na formę zalecenia.

W trakcie prac nad ujednoliceniem formuły ustalono kwestionariusz najważniejszych 
problemów. Tezy problemowe zostały rozesłane do wszystkich rad notarialnych, a kra-

28 Zasada prawna, uchwała Izby Cywilnej SN z dnia 3 kwietnia 1937 r., C.Prez. 5/36, „Przegląd Nota-
rialny” 1937, nr 25, s. 25–28.

29 Protokoły obrad Konferencji, Pierwsze pięciolecie..., dz. cyt., s. 10.
30 S. Stein, Ujednolicenie formy początku i końca aktu notarialnego, „Przegląd Notarialny” 1937, nr 13–

–14, s. 9.
31 S. Stein, dz. cyt., s. 9.
32 Tamże.
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kowska Rada przeprowadziła na ich podstawie ankietę wśród wszystkich notariuszy 
swojego okręgu33. 

Jako punkt wyjścia do dalszych rozważań zadano pytanie, czy akt notarialny powinien 
nosić zewnętrzne znamiona dokumentu uroczystego (solemnitas) i jak powinny one się 
przejawiać. Wobec jednoznacznego stanowiska wyrażonego w nadesłanych opiniach 
charakter uroczysty aktu powinien znaleźć swe odzwierciedlenie przez użycie formuły 
działo się, tradycyjnie otwierającej dokumenty notarialne na ziemiach polskich od po-
czątku XIX wieku, oraz tytułu dokumentu, to jest nazwanie go akt notarialny. Wyrażenie 
działo się mimo archaicznego brzmienia zostało uznane przez wybitnego językoznawcę 
Witolda Doroszewskiego, poproszonego o konsultację, za poprawne i nienaruszające 
powagi aktu prawnego34. Umieszczenie nad dokumentem jego tytułu – akt notarialny 
– zostało uznane za istotne z praktycznych względów, pozwalało bowiem natychmiast 
zorientować się nawet niedoświadczonemu czytelnikowi dokumentów prawnych, że ma 
do czynienia z aktem sporządzonym zgodnie z przepisami prawa o notariacie. Rozważa-
no także obowiązek umieszczania na aktach i wypisach nadruków godła państwowego. 
Mimo argumentów, że podniosłoby to rangę i powagę aktu, zwłaszcza wśród ludności 
wiejskiej, zdecydowano się zrezygnować z tego zalecenia ze względu na znaczne koszty. 
Nie bez znaczenia były również obawy, że fi rmy drukujące na potrzeby notariatu papier 
z godłem mogłyby dla własnych zysków i odróżnienia od konkurencji zbytnio różnicować 
i stylizować wizerunek godła, co przyniosłoby odwrotne do zamierzonych rezultaty35. 

Kolejnym problemem była decyzja, czy w schemacie aktu powinno się zamieszczać 
określenie czynności prawnej stanowiącej treść aktu. Z odpowiedzi nadesłanych na an-
kietę wynikało jednoznacznie, że wyraźne określenie czynności prawnej jest pożądane 
w każdym przypadku, gdyż pozwala od razu, bez potrzeby zagłębiania się w treść aktu, 
poznać jego charakter i rodzaj czynności. Zwracano wprawdzie uwagę na problemy 
z aktami obejmującymi kilka czynności, jednak Konferencja stanęła na stanowisku, że 
w takich przypadkach należy podać nazwy wszystkich czynności objętych aktem, zaś 
w przypadku czynności o charakterze ubocznym w stosunku do głównej należy w akcie 
wymienić nazwę czynności najważniejszej (na przykład w sytuacji zrzeczenia się dzie-
dziczenia z powodu jednocześnie dokonanej darowizny akt należało zatytułować umowa 
darowizny)36. Określając charakter czynności, notariusze mieli używać ustawowych nazw 
wynikających z obowiązującego prawa. Podkreślano jednocześnie, że wprowadzenie 
nazwy czynności przyczyni się do szybszego i pełniejszego ujednolicenia wciąż zróżni-
cowanej polskiej terminologii prawniczej. Mimo wejścia w życie między innymi kodeksu 
zobowiązań i kodeksu handlowego używano bowiem wciąż starych terminów (np. pleni-
potencja zamiast pełnomocnictwo, cesja zamiast przelew)37.

W kwestionariuszu problemów znalazło się pytanie o miejsce umieszczenia w za-
kończeniu aktu notarialnego stwierdzenia notariusza, że akt został odczytany, przyjęty 
i podpisany (art. 84). Konferencja w uchwale o ujednoliceniu formuły aktu zadecydowała, 
że informacje te powinny się znajdować przed podpisami stron lub także podpisami osób 

33 Tamże, s. 10.
34 Tamże.
35 Tamże.
36 Tamże.
37 Tamże, s. 11.
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przywołanych do aktu, co pozwalało uniknąć zbytniej rozwlekłości aktu. Uznano jedno-
cześnie, że odmienna interpretacja tego obowiązku stanowiłaby nadmierny formalizm 
wobec faktu, że to notariusz stwierdzał (i potwierdzał własnym podpisem złożonym po 
podpisach stron), że akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Kolejnym ważnym problemem, rozstrzyganym podczas prac nad ujednoliceniem 
formuły aktu notarialnego, było ustalenie, czy informacja o wysokości pobranych opłat 
i wynagrodzenia powinna być podana w samej treści aktu, czy też na jego końcu, po 
podpisach38. Konferencja, używając podobnej argumentacji jak w przypadku informacji 
o odczytaniu aktu, zaleciła umieszczanie adnotacji o opłatach po podpisach, w tym po 
podpisie samego notariusza, i zezwoliła na używanie w tym celu pieczątki39.

Niezależnie od wskazanych wyżej, uznanych za najważniejsze problemów, po kon-
sultacji z językoznawcami zalecono, by ze względów stylistycznych układać początek 
i zakończenie aktu w pierwszej osobie, o ile była w nich mowa o notariuszu. Zalecono, 
by unikać zwrotów z języków obcych, form w rodzaju czyniący lub działający, strona 
wpływająca do aktu.

Dla przejrzystości aktu jego postanowienia, stanowiące osobną, zamkniętą całość, 
zalecono numerować analogicznie do aktów prawnych40. Akty notarialne nie powinny 
być pisane bez przerw, zaś nowe paragrafy lub ich ustępy należało zaczynać od początku 
następnego wiersza. Uwagę poświęcono także coraz powszechniej używanym w kance-
lariach notarialnych maszynom do pisania. Akty sporządzane przy ich użyciu należało 
pisać czarną czcionką, zalecono również, aby przy pisaniu nagłówków, imion własnych, 
nazw i nazwisk używać druku rozstrzelonego lub wielkich liter. Zwrócono uwagę na 
konieczność pisania aktów z odpowiednio szerokim marginesem, tak by po oprawieniu 
w zeszyt tekst nie został przesłonięty41.

Stosownie do podjętych uchwał określono szczegółowy formularz schematu ak-
tu notarialnego i rozesłano go do wszystkich rad notarialnych w kraju, które zaleciły 
wszystkim notariuszom jego stosowanie. Formularz wraz ze szczegółowym komentarzem 
przygotowanym przez Stanisława Steina, prezesa krakowskiej Rady Notarialnej, został 
również opublikowany na łamach „Przeglądu Notarialnego”42. Ostateczna instrukcja 
w tym zakresie została przyjęta podczas XVIII Konferencji Prezesów i Wiceprezesów 
Rad Notarialnych, odbytej 23 kwietnia 1938 roku w Krakowie, zaś ostateczna jednolita 
formuła wzoru aktu notarialnego, ustalona przez Sekretariat Międzyizbowy, została ogło-
szona drukiem w „Przeglądzie Notarialnym”43. Kolejne prace poświęcono ujednolicaniu 
formuł protestów wekslowych44.

38 Tamże, s. 10.
39 Tamże, s. 11.
40 Na potrzebę odpowiedniego stosowania techniki legislacyjnej zwracano uwagę wielokrotnie, por. 

m.in. Zasady techniki prawodawczej, „Przegląd Notarialny” 1939, nr 15–16, s. 30–31.
41 S. Stein, dz. cyt., s. 11.
42 „Przegląd Notarialny” 1937, nr 13–14, s. 12–13.
43 Ujednolicenie formy czynności notarialnych. Początek i koniec aktu notarialnego w powiązaniu ze 

sprawą skrótów, „Przegląd Notarialny” 1938, nr 17, s. 8–10.
44 Pierwsze pięciolecie..., dz. cyt., s. 16.
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W toku prowadzonych działań zdecydowano – z uwagi na duże praktyczne znaczenie 
– powiązać instrukcję co do formuły aktu notarialnego z zagadnieniami dopuszczalności 
stosowania skrótów w dokumentach notarialnych45. 

W tym zakresie już w 1937 roku Sąd Najwyższy uchwalił w składzie całej Izby Cy-
wilnej zasadę prawną, obejmującą wykładnię art. 78 § 1 i 2 w związku z art. 88 prawa 
o notariacie46. O wyjaśnienie zwrócił się do Sądu Najwyższego w trybie art. 41 § 1 pra-
wa o ustroju sądów powszechnych z 1928 roku Minister Sprawiedliwości. Posiedzeniu 
przewodniczył prezes Sądu Najwyższego Artur Stanisław Sieradzki, przy udziale prezesa 
Sądu Najwyższego i prezydenta Komisji Kodyfi kacyjnej Norberta Bolesława Pohorec-
kiego. Uchwała została podjęta po wysłuchaniu wystąpień sędziego sprawozdawcy 
M. Rudowskiego oraz współsprawozdawcy J. Łopuszańskiego i wniosków prokuratora 
L. Karłowskiego47.

Pierwsze ze sformułowanych w ministerialnym wniosku pytań dotyczyło kwestii, 
czy art. 78 § 1 w związku z art. 88 prawa o notariacie zabrania stosowania wszelkich 
skrótów, czy też nie zezwala na stosowanie skrótów w przypadku treści wchodzących 
w przedmiotową stronę aktu notarialnego, dopuszczając jednocześnie używanie skrótów 
powszechnie przyjętych i znanych48. Drugie pytanie dotyczyło kwestii, czy pod rygorem 
pozbawienia aktu notarialnego mocy dokumentu publicznego (art. 88) w aktach notarial-
nych daty i cyfry muszą być wypisane słownie (art. 78 § 2), jeśli są przytaczane po raz 
pierwszy, czy też należy to uczynić tylko w sytuacji, gdy cyfry stanowią przedmiot samej 
czynności. Pytano także o charakter wyliczenia, zawartego w art. 78 § 2 – czy miało ono 
charakter przykładowy, czy enumeratywny.

Sąd Najwyższy uznał, że sformułowany w art. 78 § 1 zakaz używania skrótów w aktach 
notarialnych nie dotyczył skrótów powszechnie znanych i przyjętych. Co do dat, innych 
oznaczeń czasu oraz cyfr uznał, że jeśli wchodzą one w zakres czynności prawnej objętej 
aktem i są przytoczone po raz pierwszy, to pod rygorem pozbawienia mocy dokumentu 
publicznego muszą być wypisane słownie. Sąd Najwyższy uznał także, iż art. 78 § 2 ma 
charakter przykładowego wyliczenia wyjątków od zasady. 

W uzasadnieniu podjętej uchwały Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na konieczność 
interpretowania reguł wynikających z prawa o notariacie z 1933 roku w powiązaniu z do-
tychczasową praktyką, opartą na odziedziczonych pozaborczych ustawach notarialnych, 
obowiązujących do końca 1933 roku49. Rosyjska ustawa notarialna z 1866 roku, stosowana 
na terenach województw centralnych i wschodnich, dopuszczała pozostawienie w akcie 
wolnych miejsc, dokonywanie poprawek, dopisków i używanie skrótów, o ile omówiono 
je następnie (a skróty rozwinięto) na końcu aktu, co strony potwierdzały podpisem (art. 
100)50. Wszystkie sumy, liczby i daty użyte po raz pierwszy musiały być wypisane słow-
nie (art. 99). Naruszenie powyższych zasad skutkowało pozbawieniem aktu notarialnego 

45 Tamże, s. 14.
46 Uchwała SN z dnia 3 kwietnia 1938 r., C.Prez. 5/36, „Przegląd Notarialny” 1937, nr 7, s. 2; uzasad-

nienie uchwały tamże, nr 13–14, s. 25.
47 „Przegląd Notarialny” 1937, nr 7, s. 2.
48 „Przegląd Notarialny” 1937, nr 13–14, s. 25.
49 Uzasadnienie uchwały SN, „Przegląd Notarialny” 1937, nr 13–14, s. 25.
50 Tekst rosyjskiej ustawy opublikowano w języku polskim i rosyjskim w wydawnictwie urzędowym 

Ustawy sądowe obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego, t. I, Organizacya sądowa i ustawa notar-
jalna, Petersburg 1875.
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charakteru dokumentu publicznego (art. 102). W tym zakresie wyraźnie widać zbieżność 
z rozwiązaniami polskiego prawa o notariacie z 1933 roku.

Na terenach województw południowych, zgodnie z austriacką ustawą notarialną z dnia 
25 lipca 1871 roku51, obowiązywały do końca 1933 roku reguły zbliżone do określonych 
w prawie o notariacie z 1933 roku. Jednakże zgodnie z § 46 naruszenie przepisów określa-
jących sposób pisania liczb, dat oraz używania skrótów nie powodowało utraty charakteru 
dokumentu publicznego z mocy samego prawa, a decyzję w tym zakresie podejmował 
w indywidualnych przypadkach sąd, oceniający, czy dokonane naruszenia osłabiają lub 
znoszą wiarygodność aktu. 

Przepisy pruskiej ustawy o sądownictwie niespornym z dnia 21 września 1899 roku52 
nakazywały pisanie dokumentów notarialnych wyraźnie i bez skrótów (art. 64), przy czym 
przez to ostatnie pojęcie rozumiano tylko skróty grafi czne, a nie określenia53. 

Sąd Najwyższy podkreślił, że choć ustawodawstwo cywilne obowiązujące na ziemiach 
polskich uznaje za jedną z podstawowych reguł zasadę swobody co do formy dokonywania 
czynności prawnych, to jednak w wielu przypadkach wymagają one – jako przesłanki 
ważności czynności – zachowania określonej formy. Kierują się przy tym koniecznością 
ochrony strony przed transakcjami dokonywanymi w pośpiechu i bez należytej uwagi, 
a podstawową korzyścią dla obrotu prawnego jest fakt, że czynność zawarta w szczególnej 
formie daje zewnętrzny dokładny wyraz oświadczeń woli stron oraz maksymalną gwa-
rancję, że treść czynności woli tej odpowiada54. Jak podkreślono w uzasadnieniu, forma 
dokumentu publicznego najpełniej służy realizowaniu powyższych celów. 

Przepisy prawa o notariacie z 1933 roku normujące sposób dokonywania czynności no-
tarialnych wprowadziły także sankcje na wypadek ich naruszenia. Jednocześnie, zdaniem 
Sądu Najwyższego, prawo o notariacie nie zawierało defi nicji dokumentu publicznego 
i ograniczało się do stwierdzenia negatywnego (art. 88), że akt sporządzony z naruszeniem 
przepisów art. 65, 70–73, 78 i 84 nie miał charakteru dokumentu publicznego. W praktyce 
naruszenie tych przepisów, w przypadku gdy forma dokumentu publicznego wynikała 
z nakazu ustawowego albo woli stron, skutkowało nieważnością czynności prawnej 
objętej dokumentem55. 

Dokonując wykładni art. 78 prawa o notariacie, Sąd Najwyższy wskazał na ryzyko nie-
sione dla pewności obrotu prawnego przez nazbyt formalistyczne traktowanie wymienionego 
przepisu. Zwrócił uwagę, że dopuszczalność zbyt łatwego unieważniania aktów notarialnych 
z powodu błahych uchybień formalnych – zwłaszcza w sytuacji, gdy ustawa wymagała 
ich pod rygorem nieważności – podważa ogólną zasadę wynikającą z prawa o notariacie. 
Za taką przewodnią ideę uznano zapewnienie maksymalnej pewności obrotu prawnego56. 

Sąd Najwyższy uznał, że zgodnie z gramatyczną wykładnią art. 78 § 1 należałoby 
uznać konieczność pisania w formie pełnej nawet nazw powszechnie znanych i używa-
nych w formie skróconej (na przykład Dz. U., dr, inż., nr, poz. itd.). Wykładnia taka nie 

51 Dziennik Praw Państwa 1871, l. 75.
52 Tekst polski – T. Zajączkowski, Ustawy w sprawach sądownictwa niespornego obowiązujące na zie-

miach zachodnich Rzeczypospolitej, Poznań 1925.
53 Uzasadnienie uchwały SN, dz. cyt., s. 25–26.
54 Tamże.
55 Uzasadnienie uchwały SN, dz. cyt., s. 26.
56 Tamże.
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odpowiadałaby jednak celowi ustawy, jakim był między innymi obowiązek spisywania 
aktów jasnych i przejrzystych (art. 83). Sąd podzielił tym samym poglądy autora projektu 
Komisji Kodyfi kacyjnej, Jakuba Glassa, który wielokrotnie zwracał uwagę na nadrzęd-
ne znaczenie tej zasady prawa o notariacie57. Kierując się powyższą argumentacją, Sąd 
Najwyższy uznał za dopuszczalne, a nawet za wskazane, używanie skrótów powszechnie 
znanych, niebudzących wątpliwości u przeciętnego człowieka, bez względu na to, czy 
wchodzą w treść aktu notarialnego, czy należą jedynie do jego wstępu lub zakończenia58.

Rozważając drugie z zadanych przez Ministra Sprawiedliwości pytań, Sąd Najwyższy 
stanął na stanowisku, że sformułowania zawarte w art. 78 § 2 mają charakter kategoryczny, 
a ustawodawca w interesie przejrzystości i jasności aktu notarialnego oraz bezpieczeństwa 
obrotu zwrócił szczególną uwagę na konieczność wypisywania słownie ostatecznie wpro-
wadzonych liczb i sum przypadających do wypłaty. Z logicznej wykładni wyciągnięto 
także wniosek, że inne postanowienia aktu, jak na przykład terminy płatności, terminy 
przejścia obowiązku opłacania podatków, przejścia prawa do czynszu, są równie istotne 
i wchodzą w treść aktu notarialnego, a zatem i w tym przypadku za naruszenie obowiązku 
ich odpowiedniego wpisania (słownie) do aktu notarialnego grozi sankcja w postaci pozba-
wienia aktu charakteru dokumentu publicznego59. W rezultacie liczby i daty przytoczone 
po raz pierwszy i wchodzące w treść aktu notarialnego musiały być wpisane słownie, zaś 
inne obowiązkowi temu nie podlegały. 

Sąd Najwyższy wyjaśnił również, że przez pojęcie treści dokumentu notarialnego 
należało rozumieć te oświadczenia stron, które stanowić miały czynność prawną objętą 
danym aktem notarialnym, oraz fakty wyliczone w art. 84 § 1 pkt 6 prawa o notariacie.

Uchwała Sądu Najwyższego, odchodząca od ściśle formalistycznego interpretowania 
przepisów, spotkała się z uznaniem środowiska notariuszy. W pierwszych komentarzach 
podkreślano, że zbytni formalizm, prowadzący do podważenia aktu notarialnego z błahego, 
redakcyjnego powodu, rodziłby zbyt duże negatywne koszty dla pewności obrotu prawne-
go60. Chwalono liberalne podejście Sądu Najwyższego, podkreślającego jako najważniejszą 
ideę jasność i przejrzystość aktu notarialnego61. Zwracano uwagę, że wyraźne w swej treści 
uzasadnienie zasady prawnej rozwieje ostatecznie liczne praktyczne wątpliwości62.

Niezależnie od wskazanych wyżej w uchwałach Sądu Najwyższego oraz Konferencji 
Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych zasad, które służyć miały ujednoliceniu for-
muły aktu notarialnego, wskazać należy na dostrzeganą przez samo środowisko potrzebę 
ujednolicenia zewnętrznego schematu aktu notarialnego także w zakresie elementów 
drobniejszych, niewpływających na jego ważność jako dokumentu publicznego. Nadal 
bowiem zgodnie z wykształconą wcześniej praktyką notariusze z województw zachodnich 
używali białego papieru dużego formatu, czerwonego tuszu i biało-czerwonych nici do 
zszywania dokumentów, podczas gdy w dawnej Kongresówce używano papieru kolorowe-

57 J. Glass, Jeszcze w sprawie pewnych formalności, „Przegląd Notarialny” 1934, nr 2, s. 6; tenże, Jesz-
cze w sprawie zewnętrznej formy aktów notarialnych, tamże, s. 12.

58 Uzasadnienie uchwały SN, dz. cyt., s. 27.
59 Tamże.
60 Komentarz Redakcji, „Przegląd Notarialny” 1937, nr 13–14, s. 28.
61 Komentarz Redakcji, „Przegląd Notarialny” 1937, nr 7, s. 2.
62 Por. m.in. polemiczne artykuły T. Nawrockiego, Art. 78 i 83 § 1 prawa o notariacie (Próba pogłębio-

nej analizy), „Przegląd Notarialny” 1937, nr 1, s. 10–14; M. Rzepecki, Jeszcze o skrótach w dokumentach 
notarialnych, tamże, nr 7, s. 13–15.
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go, zwykłych nici i niebieskiego oraz fi oletowego tuszu do pieczęci63. W województwach 
centralnych i południowych niemal nie używano nakazanej przepisami rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 roku tak zwanej pieczęci suchej 
(opłatkowej). W kancelariach z terenu Kongresówki wciąż dominowała stara metoda 
redagowania aktów w jednym ciągu, bez wewnętrznego podziału na mniejsze jednostki 
tekstu (paragrafy, ustępy, wiersze).

Całkowite ujednolicenie formuły aktu notarialnego, wymagające poza staraniami 
organów samorządu notarialnego także zmiany dotychczasowych, często bardzo konser-
watywnych przyzwyczajeń notariuszy wykształconych w różnych systemach prawnych, 
zajęło znacznie więcej czasu niż ten, który pozostał do wybuchu drugiej wojny światowej. 
W rezultacie w całym okresie 1934–1939 nawyki w redagowaniu aktów notarialnych nadal 
odróżniały notariuszy z poszczególnych terenów kraju, pozwalając w wielu przypadkach 
niemal natychmiast ocenić po formie zewnętrznej, w jakiej części kraju dokument został 
sporządzony64. 

SUMMARY

Th e notarial deed as viewed from the perspective of provisions contained 

in the Ordinance of President of the 27th October 1933

Th e law on the institution of notary public

The Ordinance of President of the Republic, issued on the 27th of October 1933, introduced the law on 
the institution of notary public that unifi ed the structure and the principles of activities of the millieu of 
notaries public as well as the activities of the organs of the notarial self-government in the entire country. 
At the same time the Ordinance abolished the statutory provisions that, with respect to public notaries, 
were in force earlier and made up the legacy from the period of partitions. That referred to the Russian 
Statute of 1866, the Austrian Statute of 1871 as well as German and Prussian statutory laws of 1898 and 
1899. The law on the institution of notary public specifi ed, with a lot of detail, the formal requirements 
expected to be fulfi lled by the notarial documents including the notarial deeds. Likewise, this law provided 
for the procedure applicable on occasion of preparing the aforementioned documents. The regulations 
of that type were subsequently made more precise through judicial decisions, opinions of the doctrine, 
and also through the interpretation produced by the Notarial Councils and Conferences of the Presidents 
and Vice-Presidents of these Councils. In the years 1934–1939 these notarial agencies performed the 
function of the informal organs of the Poland-wide notarial self-government. It was as early as 1934 that 
the fi rst nation-wide effort was made to liquidate the provincial particularisms in the way the notarial 
documents were formulated. This task was carried out in 1937 and in 1938 by adopting the resolution 
which recommended the notaries public to apply the uniform initial and closing formulas in the notarial 
deeds. In its content the resolution in question took into account inter alia the rule of law adopted by the 
Supreme Court in 1937. Despite these efforts some editorial differences among the respective provinces 
were not successfully obliterated until the end of the inter-war period. This made it possible sometimes 
to identify the notarial deed with the part of the country in which it was produced.

63 T. Dorożała, dz. cyt., s. 226.
64 Por. m.in. L. Zubrzycki, Ułomności i anachronizmy w redakcji aktów notarialnych, „Przegląd Nota-

rialny” 1935, nr 17, s. 10–13; T. Dorożała, Ułomności i anachronizmy w redagowaniu aktów notarialnych, 
„Notariat-Hipoteka”, 1935, nr 21, s. 226.
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