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Notariat jest instytucj¹ niezbêdn¹ dla równowagi ¿ycia spo³eczno-prawnego,
a jedn¹ z najwa¿niejszych jego funkcji jest wykonywanie tak zwanej jurysdykcji
prewencyjnej. Notariusz gwarantuje, ¿e sporz¹dzony przez niego dokument jest
zgodny z prawem i chroni interesy wszystkich stron. Notariat na ziemiach polskich ma wielowiekow¹ tradycjê. Z chwil¹ odrodzenia pañstwa polskiego po
pierwszej wojnie wiatowej powsta³ problem zwi¹zany z unifikacj¹ notariatu i stworzeniem pierwszego polskiego prawa o notariacie. Prace nad tym prze³omowym
zadaniem trwa³y kilkanacie lat i zakoñczy³y siê powstaniem 27 padziernika
1933 r. Prawa o notariacie.1 Proces powstawania tej regulacji przebiega³ wielotorowo, a czynny udzia³ brali w nim polscy notariusze i najwybitniejsi przedstawiciele nauki prawa w Polsce. Ich dzia³alnoæ pomog³a stworzyæ tradycjê podstawowych zasad i rozwi¹zañ ustrojowych, które wywar³y piêtno na ustrój notariatu
po II wojnie wiatowej. O sile tej tradycji i znaczeniu dzia³alnoci osób bior¹cych udzia³ w unifikacji polskiego notariatu w okresie miêdzywojennym wiadczy fakt, i¿ jego podstawowe rozwi¹zania strukturalne i modelowe w wielu wypadkach pos³u¿y³y jako wskazówka w toku prac legislacyjnych nad ustaw¹ 
Prawo o notariacie z 14 lutego 1991 r.2 Zapoznanie siê z regulacjami notariatu
1
2

DzU RP z 1933 r., nr 84, poz. 609.
D. M a l e c, Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2002, s. 11.
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obowi¹zuj¹cymi na ziemiach polskich w momencie zakoñczenia pierwszej wojny
wiatowej, z powsta³ymi projektami ustawy notarialnej, z powszechnie tocz¹c¹
siê dyskusj¹ nad unifikacj¹ notariatu, czy wreszcie z g³ównymi za³o¿eniami prawa o notariacie z 1933 r., umo¿liwia g³êbsze zrozumienie i pe³niejsze spojrzenie
na aktualnie obowi¹zuj¹c¹ ustawê  Prawo o notariacie z 14 lutego 1991 r.3
Instytucja notariatu na ziemiach polskich by³a pod koniec I wojny wiatowej
ukszta³towana w sposób niejednolity. Obowi¹zywa³y trzy odrêbne organizacje
notariatu, rozmaicie traktuj¹ce stanowisko notariusza. Tradycje wspó³czesnego
notariatu na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego, a przede wszystkim dawnego
Królestwa Polskiego, siêga³y czasów Ksiêstwa Warszawskiego. W 1808 r. na
tych terenach zosta³a wprowadzona francuska organizacja notariatu, oparta na
ustawie notarialnej z 16 marca 1803 r. Zgodnie z art. 1 ustawy notariusze byli
urzêdnikami publicznymi, ustanowionymi do przyjmowania aktów i kontraktów,
którym strony chcia³y lub musia³y nadaæ tak¹ cechê jak aktom publicznym. Ustalona w czasach Ksiêstwa Warszawskiego organizacja notariatu zosta³a utrzymana z pewnymi zmianami w Królestwie Polskim.4 Od 1876 r. na ziemiach dawnego Królestwa Polskiego zaczê³a obowi¹zywaæ rosyjska ustawa notarialna z 1866 r.,
w wersji wprowadzonej na tych terenach wraz z now¹ organizacj¹ s¹downictwa.
System ten zosta³ w niewielkim stopniu zmodyfikowany przepisami wydanymi
u progu powstania Drugiej Rzeczypospolitej przez Tymczasow¹ Radê Stanu i Radê
Regencyjn¹ oraz  od listopada 1918 r.  przez w³adze niepodleg³ego pañstwa.
Do wa¿niejszych aktów nale¿y zaliczyæ dekret z 3 lipca 1918 r. zawieraj¹cy
przepisy tymczasowe o notariacie, którym Rada Regencyjna usunê³a z oficjalnej
terminologii tradycyjne okrelenie rejent, wprowadzaj¹c w jej miejsce termin
notariusz. Pozosta³e ziemie wchodz¹ce w sk³ad dawnego zaboru poddane by³y
wczeniej przepisom podstawowej wersji rosyjskiej ustawy notarialnej z 1866 r.
i dopiero w latach 19191920 rozci¹gniêto na nie moc obowi¹zuj¹c¹ przepisów
stosowanych w by³ym Królestwie Polskim.5 W wietle tych regulacji notariusz
by³ podrzêdnym urzêdnikiem pañstwowym, pochodz¹cym z nominacji prezesa
s¹du apelacyjnego, bez obowi¹zkowego wykszta³cenia prawniczego, niekorzystaj¹cym nawet z najskromniejszych praw samorz¹dowych.6 Zaliczany by³ do
VIII klasy urzêdów7, nie pobiera³ jednak poborów od pañstwa, lecz utrzymywa³
siê z wynagrodzenia pobieranego od interesantów za wykonywane czynnoci.
Instytucja notariatu nie mia³a na tym obszarze prawnym charakteru cile zawodowego. Notariuszami zostawali przewa¿nie zas³u¿eni sêdziowie oraz prokuraDzU nr 22, poz. 91 z pón. zm.
D. M a l e c, op. cit., s. 3537.
5
Ibid., s. 57.
6
J. G l a s s, Niektóre zagadnienia przysz³ej polskiej ustawy notarialnej, Przegl¹d Notarialny 1930, nr 1, s. 50.
7
D. M a l e c, op. cit., s. 40.
3
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torzy przed przejciem na emeryturê. Mianowani nimi byli równie¿ wysocy urzêdnicy pañstwowi, w³¹cznie z by³ymi ministrami. Niektóre nominacje mia³y charakter czysto przypadkowy, jak na przyk³ad nominacja na notariusza wybitnego
poety Boles³awa Lemiana w 1918 r.8
Inaczej kszta³towa³a siê sytuacja notarialna na obszarze by³ego zaboru pruskiego. W Prusach nie obowi¹zywa³a ¿adna szczególna ustawa notarialna. Przepisy dotycz¹ce notariatu mieci³y siê w innych aktach prawnych, w szczególnoci w pruskiej ustawie o s¹downictwie niespornym z 1899 r. Notariuszem mog³a
byæ mianowana osoba maj¹ca kwalifikacje do urzêdu sêdziowskiego, a w szczególnoci studia prawnicze i czteroletni¹ aplikacjê s¹dow¹.9 W praktyce notariat
³¹czy³ siê z adwokatur¹. Przepisy dopuszcza³y ³¹czenie urzêdu notariusza z wykonywaniem zawodu adwokata, ale nominacja na notariusza czêsto by³a jedynie
czasowa, zazwyczaj na okres jednego roku z mo¿liwoci¹ przed³u¿enia. Notariusze na tych terenach, choæ wymagano od nich wysokich kwalifikacji zawodowych (sêdziowskich), posiadali status urzêdników pañstwowych10, nie tworzyli
odrêbnej korporacji i nie korzystali z jakichkolwiek praw samorz¹dowych. Bêd¹c urzêdnikiem pañstwowym, notariusz nie pobiera³ od pañstwa wynagrodzenia, lecz utrzymywa³ siê tylko z wynagrodzenia uzyskiwanego zgodnie z ustawow¹ stawk¹ taryfow¹.11
Notariat w by³ym zaborze austriackim opiera³ siê na ustawie notarialnej
z 1871 r. Notariuszem mog³a zostaæ osoba z ukoñczonymi studiami prawniczymi, po odbyciu co najmniej dwuletniej praktyki notarialnej i zdaniu egzaminu
notarialnego, który móg³ byæ zast¹piony egzaminem sêdziowskim. Notariusze
stanowili odrêbn¹ korporacjê, uzyskali pewien samorz¹d w postaci kolegiów notarialnych, którymi kierowa³y  jako organy zarz¹dzaj¹co-wykonawcze  izby
notarialne. Byli oni uwa¿ani za funkcjonariuszy publicznych umieszczonych miêdzy urzêdem pañstwowym a wolnym zawodem.12
Potrzebê reformy notariatu, stworzenia jednolitej ustawy notarialnej odczuwano ju¿ przed odzyskaniem przez Polskê niepodleg³oci. Od pocz¹tku prac
przed jej twórcami stanê³o zadanie rozstrzygniêcia dwóch zasadniczych kwestii:
charakteru prawnego notariusza (czy jest mê¿em zaufania publicznego, czy urzêdnikiem) oraz organizacji notariatu (samorz¹d czy podporz¹dkowanie w³adzom
pañstwa). W ich wyniku powsta³o kilka interesuj¹cych projektów ustawy nota-

S. B r e y e r, Z dziejów notariatu w okresie miêdzywojennym, Zeszyty Problemowo-Analityczne 1972, nr 23, s. 6768.
9
Ibid., s. 68.
10
D. M a l e c, O dorobku polskiego notariatu i notariuszy okresu miêdzywojennego, [w:]
70 lat zunifikowanego polskiego prawa o notariacie, Warszawa 2003, s. 30.
11
D. M a l e c, Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, s. 56.
12
I d e m, O dorobku polskiego notariatu..., s. 31.
8
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rialnej, które wykazuj¹ ciekaw¹ ewolucjê pogl¹dów na temat podstawowych zasad notariatu.
Pierwsze projekty nowych ustaw notarialnych powsta³y w rodowisku warszawskich notariuszy. Z inicjatywy tzw. Delegacji Kole¿eñskiej Notariatu ju¿
w 1917 r. ukaza³ siê w druku projekt Józefa wiatope³k-Zawadzkiego. By³ on
chronologicznie pierwszym systematycznie ujêtym i dostosowanym do ówczesnych warunków planem uregulowania prawnego notariatu na pewnym obszarze
ziem polskich.13 Projekt regulowa³ organizacjê notariatu, dzia³alnoæ notariuszy,
poddaj¹c ich nadzorowi w³adz s¹dowych i izb notarialnych. Nie podawa³ jednak
definicji urzêdowej notariatu.
Drugim projektem polskiej ustawy notarialnej, powsta³ym w 1917 r., by³
projekt Szymona Landaua. Odznacza³ siê on starannoci¹ opracowania i bogatsz¹
treci¹. Wzoruj¹c siê na rosyjskiej ustawie notarialnej z 1866 r., przyznawa³
notariuszowi status urzêdnika pañstwowego, korzystaj¹cego z nieodwo³alnoci.
Przewidywa³ utworzenie izb notarialnych  czuwaj¹cych nad wykonywaniem
przez notariuszy ich obowi¹zków, wymierzaj¹cych kary dyscyplinarne.14
W 1919 r. projekt ustawy notarialnej og³osi³o równie¿ Ministerstwo Sprawiedliwoci. By³ on ju¿ przeznaczony, jak mo¿na wnioskowaæ, dla ca³ej zjednoczonej Polski, podczas gdy poprzednie dwie ustawy mia³y na wzglêdzie tylko dawne Królestwo Kongresowe.15 W wietle projektu notariusze byli urzêdnikami pañstwowymi. Mianowa³ ich i przenosi³ Minister Sprawiedliwoci  z listy kandydatów przedstawionych przez prezesa w³aciwego s¹du okrêgowego wraz z jego opini¹ i opini¹ izby notarialnej. Notariusze mieli pozostawaæ pod nadzorem organów
s¹dowych, Ministra Sprawiedliwoci oraz organów samorz¹du notarialnego.16
Powy¿sze projekty, zbli¿one do siebie pod wzglêdem treci, wykazywa³y
z jednej strony przywi¹zanie do znanych z praktyki Królestwa Polskiego zasad
ustroju notariatu, z drugiej strony by³y pod wyranym wp³ywem austriackiej
ustawy notarialnej z 1871 r.
Z chwil¹ powstania zjednoczonego pañstwa przewodnictwo w przygotowywaniu reformy notariatu przejêli przedstawiciele Ma³opolski. Na czele ruchu
unifikacyjnego stan¹³ dr Stefan Góra, który w 1921 r. opracowa³ projekt ustawy
notarialnej. Projekt nazywa³ notariuszy mê¿ami zaufania publicznego, nada³ im
prawo nieusuwalnoci i nieprzenoszalnoci. Notariuszy mianowa³ Minister Sprawiedliwoci sporód kandydatów przedstawionych przez izby notarialne. Projekt
przewidywa³ utworzenie samorz¹du notarialnego w postaci wspomnianych ju¿

13
W. N a t a n s o n, W przededniu przemiany ku prawu notarialnemu, Przegl¹d Notarialny
1933, nr 3, s. 6.
14
J. G l a s s, W. N a t a n s o n, Prawo o notariacie, Warszawa 1934, s. 67.
15
Ibid., s. 78.
16
D. M a l e c, Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, s. 222.

KSZTA£TOWANIE SIÊ NOTARIATU DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ...

195

izb notarialnych, bêd¹cych organami kolegiów notarialnych oraz Naczelnej Izby
Notarialnej w Warszawie, wybieranej przez Generalne Kolegium Notarialne.17
W 1922 r. spraw¹ przysz³ej ustawy notarialnej po raz pierwszy zajê³a siê
równie¿ Komisja Kodyfikacyjna, powierzaj¹c organizacjê prac przygotowawczych J. Glassowi oraz L. Cichowiczowi. Powo³ano wówczas do ¿ycia podkomisjê ustawy notarialnej pod przewodnictwem sêdziego S¹du Najwy¿szego J. Glassa, z udzia³em cz³onków: prof. W. L. Jaworskiego oraz prezesa Izby Adwokackiej J. Trammera. Podkomisja powsta³a w ramach utworzonej ju¿ w listopadzie
1919 r. Sekcji Postêpowania Cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej. Podkomisja
przes³a³a do ma³opolskich izb notarialnych i Zrzeszenia Notariuszów i Pisarzy
Hipotecznych kwestionariusz pytañ w sprawie zasad przysz³ej ustawy notarialnej. Opracowany zosta³ on z inicjatywy krakowskiej Izby Notarialnej, po porozumieniu z prezydentem Komisji Kodyfikacyjnej K. Fierichem.18
W dniach 35 czerwca 1922 r. odby³ siê w Krakowie pierwszy zjazd notariuszy polskich. W trakcie zjazdu zosta³y wszechstronnie omówione zasady przewodnie i postulaty reformy notariatu w Polsce. Przedmiotem obrad by³ projekt
ustawy notarialnej S. Góry19 oraz czêæ pytañ zawartych w kwestionariuszu Komisji Kodyfikacyjnej, dotycz¹cych podstawowych zasad notariatu.20 W dziedzinie organizacyjnej rezultatem zjazdu by³o powo³anie Tymczasowej Delegacji
Porozumiewawczej Notariatu i Hipoteki, bêd¹cej pierwsz¹ form¹ wspó³dzia³ania
notariatu na obszarze ca³ego pañstwa.21
Zjazd krakowski zapocz¹tkowa³ okres miêdzydzielnicowego wspó³dzia³ania
w pracach nad projektem ustawy notarialnej. Podczas tego zjazdu uchwalono
zwo³anie w 1923 r. pierwszego Wszechpolskiego Zjazdu Notariuszy i Pisarzy
Hipotecznych. W ramach prac przygotowawczych do tego zjazdu powo³ana zosta³a przez Zrzeszenie Notariuszów i Pisarzy Hipotecznych sekcja notarialna,
która od kwietnia 1923 r. pracowa³a nad projektem S. Góry, ustalaj¹c szereg
wniosków w sprawie kodyfikacji polskiego prawa notarialnego.22 Sekcja ta przygotowa³a równie¿ obszerny materia³ zawieraj¹cy odpowiedzi do kwestionariusza
Komisji Kodyfikacyjnej.23
W trakcie Wszechpolskiego Zjazdu Notariuszy i Pisarzy Hipotecznych w Warszawie  który siê odby³ w dniach 810 wrzenia 1923 r.  w specjalnej komisji
notarialnej rozpatrywano projekt S. Góry oraz kwestionariusz Komisji KodyfiJ. G l a s s, W. N a t a n s o n, op. cit., s. 1011.
D. M a l e c, Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, s. 239.
19
W. N a t a n s o n, op. cit., s. 7.
20
D. M a l e c, Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, s. 240.
21
W. N a t a n s o n, Piêæ lat (19341938) wspó³dzia³ania Rad Notarialnych, Przegl¹d Notarialny 1939, nr 1, s. 6.
22
W X rocznicê Wszechpolskiego Zjazdu Notariuszów, Przegl¹d Notarialny 1933, nr 7,
s. 18.
23
D. M a l e c, Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, s. 227.
17
18
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kacyjnej.24 Uznano, ¿e notariusz nie powinien byæ urzêdnikiem pañstwowym,
powinien braæ udzia³ w s¹downictwie dyscyplinarnym, a notariat nale¿y oddzieliæ od adwokatury.25 Podczas zjazdu przemianowano tymczasow¹ delegacjê porozumiewawcz¹ na Sta³¹ Delegacjê Notariatu i Hipoteki w Pañstwie Polskim, do
której zadañ mia³o nale¿eæ miêdzy innymi opracowywanie projektów prawodawczych.26
Na podstawie projektu S. Góry i przy uwzglêdnieniu efektów przygotowanego przez Komisjê Kodyfikacyjn¹ kwestionariusza dotycz¹cego organizacji notariatu, opracowano kolejny projekt ustawy notarialnej, zwany projektem izb
ma³opolskich. Znalaz³a siê w nim definicja notariusza jako osoby zaufania publicznego, urzêduj¹cej pod ochron¹ prawa na zasadzie nominacji przez Ministra
Sprawiedliwoci.27 Samorz¹d notarialny mia³ siln¹ pozycjê i by³ zorganizowany
dwuszczeblowo: lokalne izby i rady notarialne na szczeblu s¹dów apelacyjnych
oraz Naczelna Rada Notarialna.
Sprawie reorganizacji notariatu powiêci³ szczególn¹ uwagê jeden z najwybitniejszych prawników polskich W. L. Jaworski. Szczegó³ow¹ analizê swoich
pogl¹dów zawar³ w wydanej w 1929 r. pracy Reforma notariatu.28 W dziele tym
autor wyrazi³ pogl¹d, i¿ okrelenie stanowiska notariatu w ustroju pañstwowym
zale¿y od tego, jakie granice wyznaczymy dzia³alnoci pañstwa.29 W pañstwach,
których ustrój jest oparty na w³asnoci kolektywnej, instytucja notariatu jest zbêdna,
bowiem nie wystêpuje w nich wolnoæ umów i prawo spadkowe, za w pañstwach, w których wystêpuje tendencja do wprowadzenia w³asnoci kolektywnej, nastêpuje upañstwowienie notariatu. Agendy te sprawuj¹ urzêdnicy pañstwowi, a obojêtne jest, jak siê nazywaj¹, mo¿na ich okreliæ mianem notariuszy.
Natomiast tam, gdzie ustrój polega na w³asnoci indywidualnej, swobodzie umów
i prawie spadkowym, pañstwo mo¿e wobec pewnych agend zachowaæ siê obojêtnie, inne za uznane przez siebie za wa¿ne mo¿e albo samo wykonywaæ, albo te¿
je sprywatyzowaæ. Poniewa¿ jednak zadania te pozostaj¹ dla pañstwa wa¿ne,
wiêc nie trac¹ swojej natury pañstwowej, a tylko sposób ich wykonywania staje
siê prywatny. Do g³ównych zadañ twórców reformy notariatu nale¿y rozstrzygniêcie, jakie to czynnoci pañstwowe pañstwo powinno oddaæ notariatowi oraz
jak powinien byæ on zorganizowany.30 Przekazanie notariatowi czêci dzia³alnoci pañstwowej, uzasadniaj¹cej jego istnienie, powinno nast¹piæ w drodze ustawy.
W X rocznicê Wszechpolskiego Zjazdu..., s. 19.
J. G l a s s, W. N a t a n s o n, op. cit., s. 1112.
26
15 lat: 19221937. Warunki  ludzie  tworzywo, Przegl¹d Notarialny 1937, nr 34,
s. 24.
27
D. M a l e c, Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, s. 231.
28
W. L. J a w o r s k i, Reforma notariatu, Kraków 1929.
29
Ibid., s. 7.
30
Ibid., s. 910.
24
25
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Do spe³niania tych czynnoci nie powinien byæ w³aciwy ¿aden inny urz¹d pañstwowy, bowiem w przeciwnym razie czyni³oby to instytucjê notariatu zbêdn¹.31
O ocenie, czy notariusz jest urzêdnikiem pañstwowym, nie decyduje zdaniem
W. L. Jaworskiego organizacja notariatu, czyli kwestia nominowania, nadzoru
czy pensji, lecz zakres jego dzia³ania. Notariusz jest urzêdnikiem pañstwowym,
jeli wykonuje czynnoci, które pañstwo uwa¿a za zakres swojej dzia³alnoci.32 W zwi¹zku z tym, ¿e istot¹ dzia³alnoci notariatu jest jurysdykcja prewencyjna, która mo¿e byæ skutecznie wykonywana jedynie przez pañstwo, notariusz
jest urzêdnikiem pañstwowym.33 Poniewa¿ notariusz spe³nia zadania maj¹ce zapobiec sporowi, nie mo¿e wiêc byæ sêdzi¹, bo wówczas s¹dzi³by sprawê, w której sam wspó³dzia³a³. Ze wzglêdu na wykonywanie jurysdykcji prewencyjnej
notariuszem nie mo¿e byæ równie¿ adwokat, bo jego zadaniem jest spór prowadziæ.34 Mimo nadania notariuszom statusu urzêdników pañstwowych, W. L. Jaworski uwa¿a³, ¿e wcielenie notariuszy do korpusu urzêdniczego, opartego na
zasadzie hierarchii i op³acania ze Skarbu Pañstwa, ukaza³oby wszystkie ujemne
strony etatyzmu. Dlatego te¿ proponowa³, aby notariuszurzêdnik w istotny sposób ró¿ni³ siê od urzêdnika, którego okreli³ terminem zetatyzowanego, przede
wszystkim poprzez niepobieranie wynagrodzenia od Skarbu Pañstwa, niepodleganie unormowaniom w³aciwym dla organizacji urzêdniczych oraz inny zakres
odpowiedzialnoci.35 Sta³ na stanowisku, ¿e notariat nale¿y zorganizowaæ w nastêpuj¹cy sposób: zerwaæ jego hierarchiczny zwi¹zek z s¹dem, podporz¹dkowaæ
go wprost Ministrowi Sprawiedliwoci oraz umieciæ miêdzy notariuszami a ministrem rady notarialnej. Opieraj¹c siê na tych za³o¿eniach, W. L. Jaworski przygotowa³ dwa odrêbne projekty ustaw: notarialnej oraz o przymusowej zawodowej organizacji notariuszy (o izbach notarialnych). Ustawa notarialna mia³a dotyczyæ organizacji dzia³alnoci notariuszy jako urzêdników pañstwowych, natomiast ustawa o izbach notarialnych mia³a regulowaæ sprawy zawodowe notariatu.36 W wietle art. 1 ustawy notarialnej notariusze byli urzêdnikami pañstwowymi, niesprawuj¹cymi w³adzy pañstwowej, za stanowisko notariusza by³o zwi¹zane z jego osob¹ do¿ywotnie i nieprzenoszalnie. Notariusz za swoje czynnoci
mia³ byæ wynagradzany przez strony, które go do nich wezwa³y.37
Ustawa notarialna wprowadza³a pojêcie rad notarialnych, pod którym
W. L. Jaworski rozumia³ nieposiadaj¹ce osobowoci prawnej kolegium urzêdnicze, a nie cia³o samorz¹dowe.38 Rady mia³y byæ powo³ane w okrêgu ka¿dego
W. L. J a w o r s k i, op. cit., s. 47.
Ibid., s. 8.
33
Ibid., s. 4344.
34
Ibid., s. 33.
35
Ibid., s. 44.
36
Ibid., s. 123, 247.
37
Ibid., s. 170171.
38
Ibid., s. 124.
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s¹du apelacyjnego, a na szczeblu centralnym mia³a istnieæ Naczelna Rada Notarialna z siedzib¹ w Warszawie. Zakres kompetencji rad notarialnych by³ rezultatem pozbawienia ich jakichkolwiek funkcji samorz¹dowych. Do ich zadañ mia³
nale¿eæ miêdzy innymi udzia³ w sprawowanej przez Ministra Sprawiedliwoci
kontroli nad dzia³alnoci¹ notariuszy, nadzór nad kandydatami i substytutami
notarialnymi oraz zwalnianie z obowi¹zku zachowania tajemnicy urzêdowej.39
Projekt ustawy o przymusowej zawodowej organizacji notariuszy przewidywa³
utworzenie samorz¹du, który mia³y stanowiæ posiadaj¹ce osobowoæ prawn¹ izby
notarialne.40 Przymusowa przynale¿noæ do okrêgowych izb notarialnych na szczeblu s¹dów apelacyjnych mia³a obejmowaæ notariuszy, a tak¿e kandydatów i substytutów notarialnych, którzy mogli jednak braæ udzia³ w posiedzeniach tylko
poprzez swoich delegatów. Do zadañ izb mia³a nale¿eæ obrona godnoci i honoru
notariatu, popieranie i obrona jego interesów oraz inne, przekazane przez ustawy
sprawy. Izby mia³y miêdzy innymi pe³niæ funkcje opiniodawcze w sprawach
ustawodawczych, poredniczyæ w sporach zawodowych oraz sprawowaæ s¹downictwo honorowe. Organami wykonawczymi samorz¹du notarialnego mia³y siê
staæ wydzia³y izb okrêgowych oraz Naczelny Wydzia³ Izby Notarialnej w Warszawie. Naczelny Wydzia³ mia³ byæ uprawniony wy³¹cznie do zabierania g³osu
i wyra¿ania opinii w imieniu ca³ego notariatu oraz poredniczyæ w stosunkach
z w³adzami pañstwa.41 Rozprawa W. L. Jaworskiego spotka³a siê z dobrym przyjêciem rodowiska notarialnego, a postulaty notariuszy zyska³y wyrane poparcie niekwestionowanego autorytetu naukowego.42
Poza projektami o charakterze prywatnym, prace nad reform¹ notariatu by³y
prowadzone tak¿e przez specjalnie powo³any do tego organ pañstwowy  Komisjê Kodyfikacyjn¹. Po pocz¹tkowych dzia³aniach, zwi¹zanych g³ównie z kwestionariuszami pytañ w sprawie zasad przysz³ej ustawy notarialnej, prace nad
projektem ustawy notarialnej nabra³y tempa od 1928 r. Dzia³aj¹c¹ nadal w ramach Sekcji Postêpowania Cywilnego podkomisj¹ przygotowawcz¹ ustawy notarialnej kierowa³ od 1929 r. Z. Rymowicz, za przygotowanie referatu projektu
powierzono J. Glassowi oraz jego koreferentowi  W. Miszewskiemu. W nastêpnym, 1930 r. w podkomisji znajdowali siê równie¿ J. Sk¹pski oraz W. Pr¹dzyñski, a tak¿e B. Stelmachowski jako jego zastêpca. W tym samym sk³adzie
pracowano nad projektem w 1931 r., za w 1932 r. rolê koreferenta powierzono
J. Sk¹pskiemu, a J. S³awski wszed³ do podkomisji jako drugi zastêpca W. Pr¹dzyñskiego. Ju¿ w listopadzie 1928 r. J. Glass opracowa³ g³ówne zasady przysz³ego projektu ustawy notarialnej, które zosta³y nastêpnie przes³ane MinisterIbid., s. 189192.
Ibid., s. 248249.
41
Ibid., s. 253255.
42
D. M a l e c, Unifikacja prawa o notariacie w Drugiej Rzeczypospolitej, Nowy Przegl¹d
Notarialny 2004, nr 3, s. 111.
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stwu Sprawiedliwoci oraz rodowiskom notariuszy do konsultacji.43 Po otrzymaniu uwag J. Glass przyst¹pi³ do opracowywania projektu ustawy notarialnej,
a jego g³ówne zasady sta³y siê przedmiotem rozwa¿añ podkomisji przygotowawczej. Stosownie do wytycznych, uchwalonych przez podkomisjê, jego projekt po
wprowadzeniu odpowiednich zmian zosta³ og³oszony drukiem pod koniec 1930 r.44
J. Glass zak³ada³ oparcie jednolitej organizacji notariatu polskiego na wzorach francuskiej ustawy notarialnej z 1803 r., przystosowanych do polskich tradycji i wymogów wspó³czesnoci. Notariusz zdefiniowany zosta³ w projekcie
jako urzêdnik publiczny, pe³ni¹cy obowi¹zki powierzone mu przez ustawê.45 Pod
tym pojêciem J. Glass rozumia³ przede wszystkim to, ¿e ze wzglêdu na naturê
swoich zajêæ notariusz nie jest i nie powinien byæ urzêdnikiem pañstwowym.46
Notariuszy mia³ mianowaæ Minister Sprawiedliwoci, a wp³yw na obsadê stanowisk mia³y uzyskaæ tak¿e organy samorz¹du notarialnego. Projekt zak³ada³ bowiem istnienie samorz¹du notarialnego, wzorowanego na samorz¹dzie adwokackim. Na tle jego organizacji dosz³o podczas obrad podkomisji przygotowawczej
do sporów. We wstêpnej wersji projektu J. Glass przewidywa³ powo³anie izb
oraz rad na szczeblu okrêgów s¹dów apelacyjnych, a tak¿e Naczelnej Rady Notarialnej w Warszawie, maj¹cej sprawowaæ zwierzchni nadzór nad dzia³alnoci¹
izb i rad. Podkomisja wprowadzi³a jednak do projektu poprawkê, ograniczaj¹c¹
proponowany samorz¹d do jednego szczebla: izb notarialnych i ich rad. Rady
sprawowaæ mia³y nadzór nad notariuszami i ich dzia³alnoci¹, wymierzaj¹c w razie potrzeby kary porz¹dkowe. Bezporedni nadzór pañstwowy nad notariuszami
J. Glass proponowa³ powierzyæ w pierwszej instancji prezesom s¹dów okrêgowych, a w drugiej instancji Ministrowi Sprawiedliwoci. Organom samorz¹du
notarialnego zapewniono równie¿ udzia³ w sprawowaniu s¹downictwa dyscyplinarnego.47 Projekt w tym kszta³cie zosta³ rozes³any do zaopiniowania s¹dom,
organizacjom notarialnym i adwokackim. Dziêki temu uzyskano liczne opinie,
uwagi i wnioski dotycz¹ce projektu. Po ich rozpatrzeniu przez Podkomisjê Notarialn¹, w trakcie pierwszego czytania projekt uzyska³ ostateczny kszta³t i zosta³
opublikowany drukiem w 1933 r. Jedn¹ z wa¿niejszych zmian wprowadzonych
do projektu by³o uwzglêdnienie opinii izby notarialnej w Krakowie oraz W. L. Jaworskiego, domagaj¹cych siê zmiany statusu notariusza z urzêdnika publicznego  wystêpuj¹cego w pierwotnej wersji projektu  na urzêdnika pañstwowego.48 Warto podkreliæ istotn¹ zmianê stanowiska notariatu krakowskiego w tym
43
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D. M a l e c, Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, s. 240241.
J. G l a s s, Rzut oka na polsk¹ ustawê notarialn¹, Przegl¹d Notarialny 1933, nr 10,
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J. G l a s s, Niektóre zagadnienia..., s. 54.
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zakresie, który w razie uznania notariusza za urzêdnika pañstwowego postulowa³
przyjêcie definicji zaproponowanej przez W. L. Jaworskiego, odstêpuj¹c tym
samym od koncepcji proponowanych przez S. Górê oraz izby ma³opolskie.49
Znalaz³o to wyraz w art. 1 projektu, wed³ug którego notariusz by³ urzêdnikiem
pañstwowym pe³ni¹cym czynnoci zlecone mu przez ustawy, a w wykonywaniu
swojego urzêdu podlegaj¹cym tylko ustawom.50
W marcu 1933 r. Sta³a Delegacja Notariatu opracowa³a w³asny tekst przysz³ej ustawy notarialnej i nastêpnie przekaza³a go Ministerstwu Sprawiedliwoci
i Komisji Kodyfikacyjnej. W projekcie zmianie uleg³a przede wszystkim definicja notariusza. Uznano go za funkcjonariusza publicznego, mianowanego przez
pañstwo do sporz¹dzania aktów i dokumentów, którym strony zobowi¹zane s¹
lub pragn¹ nadaæ znamiê wiary publicznej. Stanowi³o to powtórzenie stanowiska
zajêtego przez notariuszy w 1922 i 1923 r. i nadanie przepisowi formy wzorowanej dok³adnie na art. 1 francuskiej ustawy notarialnej z 1803 r. Inne zmiany
zmierza³y do poszerzenia uprawnieñ samorz¹du notarialnego, przy utrzymaniu
struktury zaproponowanej w projekcie Komisji Kodyfikacyjnej.51
Do drugiego czytania projektu w Komisji Kodyfikacyjnej nie dosz³o, gdy¿
Ministerstwo Sprawiedliwoci owiadczy³o, ¿e przygotowuje w³asny projekt, który
wprowadzony zostanie w ¿ycie w drodze pozaparlamentarnej. W rezultacie Podkomisja Notarialna Komisji Kodyfikacyjnej przesta³a praktycznie istnieæ. Ministerstwo Sprawiedliwoci przygotowa³o projekt, który nie by³ jednak propozycj¹
ca³kowicie now¹ i oderwan¹ od dotychczasowych prac. Analiza konkretnych
przepisów wykazuje bliski zwi¹zek z wiêkszoci¹ rozwi¹zañ zaproponowanych
przez Podkomisjê Notarialn¹. Ta ostatnia wykorzystywa³a w du¿ym stopniu wiele zasad zaproponowanych we wczeniejszych projektach oraz przez samych
notariuszy. Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z 17 marca 1921 r. (DzU nr 44, poz. 267) i ustawy z 25 marca 1933 r. o upowa¿nieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporz¹dzeñ z moc¹ ustawy
(DzU nr 29, poz. 249), projekt ministerialny w formie rozporz¹dzenia Prezydenta RP z moc¹ ustawy zosta³ podpisany 27 padziernika 1933 r. przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej i nastêpnie opublikowany w Dzienniku Ustaw nr 84
z 29 padziernika tego samego roku.52
Pierwsze polskie prawo o notariacie wesz³o w ¿ycie 1 stycznia 1934 r.53
Art. 1 rozporz¹dzenia okrela³ notariusza jako funkcjonariusza publicznego poD. M a l e c, Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, s. 249.
S. B r e y e r, Pierwsze czytanie projektu...., s. 75.
51
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W. N a t a n s o n, op. cit., s. 17.
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DzU RP z 1933 r., nr 84, poz. 609. Art. 124 § 2 oraz art. 144 Prawa o notariacie uzyska³y
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wo³anego do sporz¹dzania aktów i dokumentów, którym strony by³y obowi¹zane
lub pragnê³y nadaæ znamiê wiary publicznej, oraz do spe³niania innych czynnoci zleconych mu przez prawo. Twórcy definicji notariusza porzucili propozycjê
Komisji Kodyfikacyjnej, oparli siê na art. 1 francuskiej ustawy notarialnej, przyjmuj¹c formê zaproponowan¹ tak¿e w projekcie Delegacji Notariatu. Próby definicji pojêcia funkcjonariusz publiczny ujawni³y problemy terminologiczne
i stworzy³y koniecznoæ przeprowadzenia badañ nad zagadnieniem stanowiska
notariusza zarówno pod k¹tem doktrynalnym, jak i w ujêciu dogmatycznym.54
Zastanawiano siê, czy u¿ycie przez polskiego prawodawcê okrelenia funkcjonariusz publiczny, zamiast powszechnie przyjêtego w t³umaczeniach art. 1 francuskiej ustawy notarialnej terminu urzêdnik publiczny, by³o celowym zabiegiem maj¹cym na celu nadanie notariuszowi jakiego szczególnego stanowiska
ustrojowego.55
Nowa definicja nawi¹zywa³a do pierwotnego projektu J. Glassa i uzyska³a
jego akceptacjê. Odpowiada³a bowiem statusowi prawnemu notariusza, w którego dzia³alnoci widoczne by³y elementy ró¿ni¹ce go od urzêdnika pañstwowego
(nie dostawa³ pensji od pañstwa, ale wynagrodzenie od stron za poszczególne
czynnoci), zachowuj¹c jednoczenie bliski zwi¹zek z pañstwem (otrzymywa³
stanowisko z nominacji oraz korzysta³ z nieodwo³alnoci w tym samym zakresie
co sêdzia).56
M. Allerhand nie do koñca zgadza³ siê z now¹ definicj¹ notariusza. Bior¹c
za podstawê okrelenia zawarte w kodeksie postêpowania cywilnego, uwa¿a³ go
raczej za osobê zaufania publicznego.57 Sprzeciwia³ siê zbiurokratyzowaniu notariatu i uznaniu notariusza za urzêdnika pañstwowego. Jego zdaniem nie powinno siê stwarzaæ ani urzêdu notariatu, ani te¿ pozorów urzêdu. Zwolennikami
koncepcji przyznania notariuszowi statusu osoby zaufania publicznego byli tak¿e
S. Go³¹b, K. Stefko, W. Miszewski.58 W zakresie ustrojowym status prawny
notariusza jako osoby zaufania publicznego przejawia³ siê w tym, i¿ chocia¿ nie
by³ urzêdnikiem, to jednak przy wykonywaniu swoich czynnoci korzysta³ z ochrony prawnej przys³uguj¹cej urzêdnikom pañstwowym. Konsekwencj¹ tego uregulowania by³o równie¿ to, ¿e notariusz na zasadach prawa cywilnego odpowiada³
bezwzglêdnie za wyrz¹dzon¹ przy wykonywaniu swych czynnoci szkodê. Pokrzywdzonemu przys³ugiwa³o odszkodowanie od notariusza, za pañstwo nie ponosi³o w tej mierze ¿adnej odpowiedzialnoci.59 Z pogl¹dami tymi zdecydowanie
54
W. N a t a n s o n, Stanowisko notariusza na tle ustrojowym wed³ug polskiego prawa o notariacie, Przegl¹d Notarialny 1934, nr 7, s. 9.
55
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59
M. A l l e r h a n d, op. cit., s. 1415.

202

TOMASZ WOJCIECH WO

nie zgadza³ siê J. Glass, stoj¹c na stanowisku, ¿e notariusz nie mo¿e byæ uznany
za osobê zaufania publicznego, skoro swoje stanowisko zawdziêcza nominacji.60
W. Natanson podkrela³, ¿e mimo zastosowania terminu funkcjonariusz
publiczny nic nie przemawia³o za tym, i¿ w intencji prawodawcy le¿a³o skojarzenie stanowiska notariusza z terminologi¹ ustawodawstwa urzêdniczego. Swoje stanowisko opiera³ na orzeczeniu S¹du Najwy¿szego (zapad³ego wprawdzie
jeszcze pod rz¹dami rosyjskiej ustawy notarialnej z 1866 r.), wed³ug którego
koniecznoæ istnienia oddzielnego statusu dla notariuszy wyp³ywa z tego, i¿
dzia³alnoæ ich i obowi¹zki maj¹ charakter swoisty, wyodrêbniaj¹cy notariat sporód ogó³u urzêdów (orzecz. z 1 III 1924 r.  Nr Z.O. 4/23). Je¿eli wiêc na
gruncie ówczesnej ustawy notarialnej, traktuj¹cej notariuszy jako urzêdników
pañstwowych, S¹d Najwy¿szy stan¹³ na stanowisku, ¿e istnieje koniecznoæ odrêbnego ich traktowania, to tym bardziej na gruncie Prawa o notariacie z 1933 r.
notariusz nie jest urzêdnikiem pañstwowym. Jednoczenie prawodawca nie okreli³ notariusza jako osoby zaufania publicznego, bowiem oznacza³oby to przyjêcie koncepcji, ¿e notariat jest wolnym zawodem o charakterze prawno-publicznym, pozostaj¹cym pod nadzorem w³adz pañstwowych. Podsumowuj¹c uzna³,
¿e stanowisko notariusza prawodawca uj¹³ w sposób szczególny, stwarzaj¹c syntezê pierwiastków urzêdniczego i wolnozawodowego, okrelon¹ mianem funkcji
publicznej. Now¹ definicjê notariusza S¹d Najwy¿szy oceni³ jako chwiejn¹, nieokrelaj¹c¹ ca³okszta³tu jego stanowiska w nowym prawie.61
Próby ucilenia definicji zawartej w Prawie o notariacie dokona³ w 1934 r.
S¹d Najwy¿szy. W uchwale Izby Cywilnej stwierdzi³ wówczas wyranie, ¿e
skoro notariusz okrelony zosta³ jako funkcjonariusz publiczny, to jego dzia³alnoæ wchodzi³a w zakres dzia³alnoci pañstwowej. Rezygnacja ustawodawcy z pierwotnych propozycji (urzêdnik publiczny lub urzêdnik pañstwowy) wiadczy³a 
zdaniem S¹du Najwy¿szego  o jego woli wyranego zaznaczenia, ¿e nie by³ on
urzêdnikiem w rozumieniu ustaw o stosunkach s³u¿bowych urzêdników pañstwowych, lecz osob¹ urzêdow¹ szczególnego rodzaju. W miarê up³ywu lat zaczê³a
siê zaznaczaæ w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego tendencja do akcentowania
w stanowisku notariuszy elementów urzêdniczych. Nie wp³ynê³o to jednak na
ogólne odczucie przynale¿noci do wolnego zawodu, którego cz³onkowie wykonywali czynnoci publiczne. Tendencja wyra¿ona w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego nie wywar³a tak¿e wp³ywu na sposób traktowania notariuszy przez
Ministerstwo Sprawiedliwoci. Zg³aszane koncepcje upañstwowienia notariatu
i zdegradowania notariuszy do roli zwyk³ych urzêdników nie by³y przez ministerstwo traktowane powa¿nie i co najwy¿ej s³u¿y³y jako forma nacisku na rodowisko w przypadkach obni¿ania taksy notarialnej.62
J. G l a s s, Rzut oka na polsk¹ ustawê..., s. 24.
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Prawo o notariacie z 1933 r. przyznawa³o notariuszom samorz¹d zawodowy. Samorz¹d ten by³ jednak niekompletny z powodu nieprzyjêcia przez nowe
prawo centralnej instytucji samorz¹dowej w postaci Naczelnej Rady Notarialnej.
W praktyce wype³niono tê lukê, tworz¹c instytucjê nieznajduj¹c¹ podstaw w prawie o notariacie, okrelan¹ jako Konferencja Prezesów i Wiceprezesów Rad
Notarialnych, wraz z powo³anym do jej obs³ugi Sekretariatem Miêdzyizbowym
Rad Notarialnych. Jej dzia³ania polega³y na reprezentowaniu ogó³u notariatu
polskiego na zewn¹trz oraz organizowaniu wspó³pracy rad notarialnych przy
ujednoliceniu interpretacji i wyk³adni przepisów prawnych stosowanych przez
notariuszy.63 W siedzibie ka¿dego s¹du apelacyjnego zosta³a utworzona izba notarialna, która zakresem terytorialnym pokrywa³a siê z okrêgiem danego s¹du
apelacyjnego. Izby notarialne mia³y osobowoæ prawn¹, a ich organami by³y
walne zgromadzenia i rady notarialne. Zakres dzia³ania zarówno walnego zgromadzenia, jak i rady notarialnej zosta³ w nowym prawie  w porównaniu z kompetencjami dawnych istniej¹cych w Ma³opolsce kolegiów i izb notarialnych 
znacznie uszczuplony. Prawdziw¹ jednak¿e zdobycz¹ nowego prawa by³o wprowadzenie czynnika notarialnego do s¹downictwa dyscyplinarnego. Ograniczenie
samorz¹du znalaz³o wyraz przede wszystkim w pozbawieniu rady notarialnej
jakiegokolwiek wp³ywu na obsadzanie stanowisk notariuszy.64 Mianowa³ ich
Minister Sprawiedliwoci, który nie mia³ obowi¹zku zasiêgania opinii organów
korporacji notarialnej. By³a to decyzja o charakterze personalnym, nie przys³ugiwa³o wiêc od niej odwo³anie.65 Zgodnie z zasad¹ zawodowoci, notariuszem
móg³ byæ mianowany zasadniczo tylko prawnik, który wykazywa³ siê 5-letni¹
aplikacjê notarialn¹ i z³o¿onym egzaminem notarialnym. Tylko tak przygotowany notariusz by³ w stanie  zdaniem prawodawcy  spe³niaæ swoje obowi¹zki
zgodnie z prawem. Od przyjêtej zasady zawodowoci ustawodawca uczyni³ jednak wyj¹tki, które w praktyce odgrywa³y znaczn¹ rolê. Art. 8 Prawa o notariacie
stwarza³ mo¿liwoæ mianowania na notariusza sêdziego lub prokuratora po 5letniej praktyce w swoim zawodzie oraz zgodnie z §2 tego¿ przepisu, w wyj¹tkowych przypadkach po zdaniu egzaminu notarialnego osób, których kwalifikacje
osobiste i dzia³alnoæ w s³u¿bie publicznej dawa³y gwarancjê nale¿ytego wykonywania zawodu. Stwarza³o to mo¿liwoæ mianowania na stanowisko notariusza
osoby niemaj¹cej nawet podstawowego wykszta³cenia prawniczego i w praktyce
przepis ten wykorzystywano przy wynagradzaniu przez pañstwo obywateli szczególnie dla niego zas³u¿onych.66
I. S z y m c z a k, Funkcje ustrojowe oraz zadania zawodowe samorz¹du notarialnego, Rejent 1997, nr 10, s. 104.
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nr 12, s. 45.
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1936, nr 34, s. 35.
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Prawo o notariacie szczegó³owo regulowa³o nadzór nad notariuszami, który
by³ sprawowany przez czynniki administracji s¹dowej, a czêciowo te¿ przez
organy korporacyjne notariatu. Pierwsz¹ instancj¹ nadzorcz¹ by³ prezes s¹du
okrêgowego, w którego okrêgu notariusz mia³ swoj¹ siedzibê, drug¹ instancj¹ 
prezes s¹du apelacyjnego.67 Naczelny nadzór nad notariuszami oraz organami
izb notarialnych sprawowa³ Minister Sprawiedliwoci. Prawo o notariacie nie
ogranicza³o ministra co do przedmiotowego zakresu nadzoru ani te¿ co do sposobów jego wykonywania. Przyjmowa³o siê, ¿e minister móg³ wykonywaæ nadzór
w taki sposób, jaki uzna³ za stosowny. Poza uprawnieniami nadzorczymi, minister by³ w³adny tak¿e w przypadkach ra¿¹cych uchybieñ rozwi¹zaæ radê notarialn¹.68 Realizuj¹c zasadê numerus clausus, okrela³ równie¿ liczbê zatrudnionych
notariuszy i wyznacza³ siedziby kancelarii notarialnych.
Bezporedni nadzór nad notariuszami wykonywa³a rada notarialna za porednictwem swoich cz³onków b¹d za porednictwem wyznaczonych notariuszy, niebêd¹cych cz³onkami rady. Nadzór ten wyra¿a³ siê w czuwaniu nad nale¿ytym wykonywaniem przez notariuszy, asesorów i aplikantów ich obowi¹zków
oraz nad przestrzeganiem przez nich powagi i godnoci stanowiska. Do rady
nale¿a³ równie¿ udzia³ w s¹downictwie dyscyplinarnym.69
Charakter zawodu notariusza i struktura organizacyjna notariatu, istniej¹ce
pod rz¹dami Prawa o notariacie z 1933 r., nie znalaz³y uznania nowych w³adz
polskich po zakoñczeniu II wojny wiatowej. Pomimo starañ samorz¹du notarialnego w poszukiwaniach zmierzaj¹cych do dostosowania ustroju notariatu do
zmieniaj¹cych siê warunków spo³eczno-politycznych, po gruntownych przemianach w zakresie organizacji s³u¿by wymiaru sprawiedliwoci, dokonanych
w 1950 r., nast¹pi³a reforma notariatu oparta na zasadach obowi¹zuj¹cych w prawie radzieckim. 25 maja 1951 r. Sejm uchwali³ ustawê  Prawo o notariacie70,
która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1952 r., powoduj¹c ostatecznie odejcie
od modelu notariatu powsta³ego w okresie miêdzywojennym. Dorobek tego okresu
nie zosta³ jednak ca³kiem zapomniany i wraz ze zmianami politycznymi w Polsce
zaczêto wracaæ do tradycji i zasad ustrojowych, powsta³ych w okresie tworzenia
pierwszego polskiego prawa o notariacie, co znalaz³o wyraz w nawi¹zywaniu do
nich w trakcie prac legislacyjnych nad aktualnie obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ notarialn¹.71 Myl twórców polskiego notariatu w okresie miêdzywojennym ¿yje wiêc
nadal, wywieraj¹c istotny, choæ czêsto niedoceniony wp³yw na organizacjê i funkcjonowanie wspó³czesnego notariatu w Polsce.
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SUMMARY

The article shows the process of shaping of the notary publics office in Poland in 1918-1939,
after a period of its differentiated legal status on the Polish territories at the end of the I World War.
It discusses first attempts at creating a uniform notarial law and analyzes S.Góras project and the
so-called project of Ma³opolska houses. In the study special attention is focused on W. L. Jaworskis
views related to the notary publics office organization.
The article also discusses works on the notarial law project carried out by the Codification
Commission and works on the project elaborated by the Ministry of Justice. The article shows
basic political principles of law on the notary office on 27th October 1933, discussing the problems
of definition and political position of the notary, the notary publics office organization, as well as
problems connected with its supervision. These issues are of special importance for the contemporary
model of the notary office in Poland, since the essential political solutions, worked out in the interwar period served as instructions during legislative works on the law on the notary office of 14th
February 1991.

