
),

Z

{

t
f
F

tt{

Sygn. akt: SD 212012

OR.ZNCZENIE

z dnta26 wrześnta2014 roku

Sąd Dyscyplinarny Izby }.{otaria1nej w Lublinie
w składzię;
Przewo dn iczący : notarius z
Sędziowie: notariusz

(sprawozdawca)

-

notariusz I

Protokolant: aplikant notarialny 1-

prz7.udzialeRzęcznika Dyscyplinamego notariuszl I

po rozpoznaniu w dniach 05 listopada 2012 roku, 23 kwietnta 2014 roku t 26
września 2014 roku
sprawy notariuszu _l---, ur.
obwinionego o to, ze:
dnia 5, sierpnia 20II roku w

roku w

ptzy sporządzaniu akIu
notarialnego Rep. A ff 2ŻI]lI1 dopuścił się oczyłvistej i ruŻącej obrazy
przepisów przez to, że nie dopełnił ustawowego obowiązku prawi,dłowego
stwierdzenia tozsamości osób biorących udział w tej czynności, czrym
umo'ŻIiwił, że oświadczęnie woli i wtedzy zawafię w przedmiotowym akcie
notarialny:n, a nadto podpis w imieniu jednego z nieŻyjących współwłaścicieli
nieruc]romości, złoŻyłainnaustalona osoba, będąca równiez stroną sprzed,ąącą
a' nas'tQPnie tak sporuądzony akt notarialny podpisał, tj. o przewinienie
zawodowe zart.5Ow zw.zar1. 85 $ 1,2i3 iar1. lz g r pkt4,jis ustawy
Prawb o notariacie.

orzeka:



1)obwinio'"goEuznajezawinnegotego,zednia5sierpnia
2011roku * 

- 
, . ptzy sporządzaniu aktu notarialnego Rep. Ą

nr 2217l1.1 dopuścił się oczywistej i rcżącej obrazy przepisórł, pTzezto, że

nie dopełnił ustawowego obowiązku prawidłowego stwierdzenia
tozsamości ośób biorących udziil' w tej czynnośc\ CZym umozliwił' że

oświadczenie woli i wiedzy zawu'tę w przedmiotowym akcie
notarialnym, a nadto podpis w imieniu jednego Z nteŻyjących
wspołwłaścicieli nieruchomości, złożyła inna ustalona osoba, będąca

rcwnl'eŻ stroną sprzedającą a następnie tak sporządzony akt notarialny
podpisał, tj. o przewinienie zawodowę z art. 50 w Zw. Zart. 85 $ 1, 2 i 3 i

art' 9Ż'$ 1 pkt 4,5 i 8 ustawy Prawo o notariacie (Dz. IJ. z2014 roku,
poz. 614) t zato, na podstawie art.51 $ 1 ust. 3 ustawy prawo o notariacie
(Dz. IJ. z 2014 roku, poz. 614) wymierza mu karę pientężnąw kwocie
5. 000,00 zł (y:tęć tysięcy złoty ch).

2) obciĘa obwinionego kosztami postępowania w sprawie w kwocie
2.041'05 zł (dwa tysiące czterdzieści je-den złotych i 05/100).
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UZASADNIENIE

Uchwałą Rady lzby Notarialnej numer vI1Il45l20I2 powziętą na
podstawie artykułu 58 w mviązku z artykułem 35 punkt 2 ustawy z dnia 14
lutego 1991 roku "Prawo o notariacie" (DZ.U IrIr rg0 z 2009 roku, poq,cja
1158 z poźniejszymi zmianami) Rada wystąpiła do Sądu Dyscyplinafflego o
wszczęclle postępowania dyscypiinarnego przeciwko notariuszowi *

- synowi 
ą 

urodzonemu -.---}oku w'

--r-r 

___r\2r"

''"*ryji"ce1arię 
Notarialną w

wyz9 wymienionemu Zatzucono, że w dniu 5 sierpnia 20II roku w
ptzy sporządzaniu aktu notarialnego Repertorium A

2217l20I1 dopuścił się oczywistej i rażącej obrary przepisów przęz to' ze nie
dopełnił ustawowego obowiązku prawidłowego stwierdzenia tozsamości
osób biorących udział w tej czynności, czymumożIiwił, ze oświadczenię wolii wiedza zawarte w przedmiotowym akcie notarialnym a nadto podpis w
imięniu jednego z nieżyjącvch współwłaścicieli nieruchomości zło4łi inna
ustalona osoba, będąca równiez stroną sprzedającą a następnie tak
sporządzony alct notarialny podpisał, to jest o przewinienie zawodowe z
artykufu 50 w związkuzaĘkułami 85 $ I,2i3 i9Ż $ 1 punkt 4,5 i8 ustawy
Prawo o notariacie.

W uzasadnieniu uchwały Rada Izby }rTotarialnej stwierdziła' że
bezspornym jest fal<t, Że doszło do deliktu dyscyplinarnego polegającego na
nięwłaściwym ustaleniu tozsamości osoby będącej stroną aklu noiaiiuhógo u
więc do naruszenia artykułow 85 i 92 ustawy Prawo o notariacie.

Po wszczęciu postępowania dyscyplinalnego Sąd Dyscyplinamy na
rozprawie w dniu 5 listopada2aI2 roku zawiesił postępowanie w sprawie do
czasv zakonczęnia toczącego się przeciwko obwi''ió''e*r, postępowania
karnego.

W toczącym się przeciwĘj!}Iinionemu postępowaniu karnym został
on przęz Sąd Rejonowy * 

- = wyrokiem wydanym w sprawie II K
4?012012 w dniu 26lipca 2013 roku uznanym za winnego tego, że w dniu 5

1erp{a 2011 roku w :, województi'o 
v :- 

jako
!:{IŁcj ona1ilsŁpub t iczny - notariusz prowa dzący Kun..lu.ię Notarialną w

'----ńoĘch nalezności notarialnej stanowiącej taksę notarialną nie dopełnił
s]voich obowiązków oraz przekroczył swoje uprawnienia poptzęz
dopuszczenie do zawarcia umowy sprzedaĘ nieruchomości połozońej W

Iw postaci działki gruntu ornego numer 598 mimo
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nięobecności wspołwłaścicie Luprr"drł\oto1ej ]_ęiuchomości 
|-- --I 

:

jako stron, ,.j u*-o'[,;;ś*'rajczając przy tym nieprawdę co do okoliczności

mającychznaczeniep,u*,,.,"j";;:;i'...stawiłsięwKance1arii,
złoŻyłw jego ";;;;;.i 

oświJi""nn woli o sprzedazy nieruchomości i

własnoręcznie się podpi1a|^ ryJ 'o" 
ruądzony*' ' tej :iy'1l"ś'i 

aktęm

notariainy- *;;i"ii;ń p'nilizoli, podc zas.gdy o,otu ta nie żyje już od

17 wrześn iazaaó r;k;;" podpis ;;;I;;, zŁozyła 
'inna 

ustalona osoba' będąca :

Bkżestroną tejŻe umo]My' "rrłi 
dr|:|; :a 

szkodę interesu publicznego- ':

wiarygodnościsporządz*,,^.'Po",siebie'aktunotarialnegotojest
popełnien \a czynuwyczerpuju"g5 Jy'pozy:ję' artykułu 2'31 $ | kk rł' zlł'iązku

z artykuł.* zlt*$'i-*'; *Ł*'')"^łvi"ł.* zzl $ 3 kk w związku a

^rtyk"Ł;:Jjr.x 3' *,. tę g:' "?:u. 
S ąd, *"::]^ 

"-owini 
one go n a kar ę j e dne go

roku pozbawier.iu *"rrr"-sci, ktJrej wykonani' "u*i"'ił 
warunkowo na okres

probywynoszącydwalata' \rąte. gfzvwnY w wysokości Ż5O stawek

ff:il"*"'nr';31l.#;,{;:j;iłi!i}"'il;i; 
50 "ł"';h 

a nadto

orzekł zakazwykonyw unuru*odu nóta'i" szanaokres dwoch lat'

Wyrok ten został'* "urJjr]i 
,rJl 

"ręsci 
( pomrjając rYtrzygnięcie o

kosztach) utrzymany w *o'i *v'oti'* Sądu okręgowego w

wYdanYm
* 

'p'u*ie 
XI Ka tlŻŻl14,' 

^ l^* T)rlcc.vnlinarnvm w dniu 14 wrześnta 2074

Na rozprawie przedSądem Dyscyplinarnym w dniu 14 v

roku obwiniony nie rlrv^i ,iu 
-Jo zarzvaanego przewinienia

zawodowego i oświadczył' z. |oat,"y*,r'. 'il; ńńinienia, ktore zŁoŻył do

protokołu na posiedzeniu nuiy Izby Noturiut',i.1'#-J"i" 20 sierpnia Ż0IŻ

roku. . : :_itr ^nnąńł.., że stan prawny jeżeli chodzi o dokonaną

obwiniony wyjaśnił ponadto' że stan pr

przęZ;i-.""'.'*"nx;ml;|ę*":::ażnienieaktunotarialnego,który

sporządził w 9r'Y 
5 ::T:#bir .ot., a nab1wcy wpisani są jako

właścicie1e w księdze wieczystej' 'e sporządzęn|a

;" j#ilH1:$łlfu*ąH'"i-liitlJf }r:n?lł: "i" łil a W

zvłiązktl ztyfijego b1a-ci" i ';;;;tyii 
jedny mt dztędz.czącym:,1;;;T'ryJ'

"**T#**[ę**""'"-"t1i[T'iyil#il 
j#:"-1':::

"*'ję;'.:*rłłrsffi1ffi #li:hii*yry j.:,'11lt*i''ńoyp'"y

dokonywaniu wyżej opirun'"1 .łnnos.i .Jilri.rnej 
"nie 

donełnił naleŻ'r'te1

staranności wymaganeJ p"'pi**i ustawY PLawo o ńtariacie a w

szcze go.no ś c i wymu*u,-,. *o ii;;; i;"* ""r{F&1ej 
u st awy ob owi ązku
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prawidłowęgo Sprawdzęnia tozsamości osób biorących w tej czynności.

W konsekwencji oświadczenie woli i wiedzy zawartę w tym akcię
notarialnym i podpis w imieniu jednego z nieĘjących współwłaścicieli
złoĘłajego siostra a akt ten został podpisany przez notariuszą czym został
naruszony przepis aĄkułu 92 ustavnry Prawo o notariacie .

Z v,yjątkowo obszęrnęgo ( 19 stron) uzasadnienia wspominanego
wyżej wyroku Sądu Rejonowego w ltłydanego w Sprawie II K 450lr2
( strona i 1) wynika, Że obwinionemu w ocenie Sądu przypisano nie tylko
óziałanię umyślne z zamlarem bezpośrednim ale, że był to zamiar
bezpośredni kierunkowy a zdaniem Sądu dopuścił się
przypisanego .mu czynu w cęlu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci
należnej taksy notariainej .

Sąd powszechny ustalił tą kwotę na 200 złotych.
Z uzasadnienia Sądu okręgowego w wydanego w sprawie XI

Ka 1I22lI4 wynika, Że zgodnie z dokumentami znajdqącymi się w aktach
Sprawy obwiniony osiągał średnie dochody w kwocie około 12.000 złotych
miesięcznie.

W ocenie Sądu Dyscyplinarnego obwiniony, będący doświadczonym
prawnikiem, o nieposzlakowanej opinii musiałby być idiotą ( a nic na to nie
wskazuje) bv w tej s1.tuacji ryzykować swoją karierę zawodową w celu
osiągnięciakoruyści majątkowej w określonej przęz Sąd powszecl'ny kwocię.

Przyjęcie takiego stanowiska jak to uczyniły Sądy orzekające w sprawie
karnej prowadzi do wniosku, Że notariusz by móc spać spokojnie i nie narazić,
się na zarzut, że wykonując swoje czynnoścl dziaŁa w celu osiągnięcia
korzyści majątkoweJ czynności tych powinien dokonywać nieodpłatnie - pro
bono.

Popełnienie jakiegokolwiek błędu czy zaniedbanie skutkować może
bowiem postawieniem zatztltu, że notariusz pobierając przewidziane
przepisami prawa wynagrodzenle działa W ce1u osiągnięcia korzyścl
majątkowej i popełnia przestępstwo umyślne.

PowyŻsza konstatacja nie zmienia faktu, ze obwinionemu zasadnie
można przypisaó niedopełnienie obowiązków wymienionych w powołanych
wżeJ przepisach ustawy Prawo o notariacie.

Sąd Dyscypiinarny zgodnie utrwalonym otzecznictwem (vide
uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższęgo Z 4 czętwca 2007 roku, SDI 8/07'
OSNKW 2007, Nr 10, poz. 72) przy rczstrzyganiu sprawy dyscyplinarnej
zwlą;,any j est orzeczeniem sądu karnego.

Wymierzając karę Sąd uznał, że z uwagi na to, iz obwiniony ma
nieposzlakowaną opinię, nie był jeszcze karany dyscypiinamie a jego
postęporvanie jako notariusza nię budziło dotychczas zastrzęŻeń adekwatną
do stopnia popełnionego przewinienta będzie przewidziana w artykule 51

$ 1 ustęp 3 kara pienięzna.
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Jej wysokość to jest 5.000 złotych w

stanowi dostateczną i realną dolegliwość łdla
cele represyjne i prewencyjne.

ocenie Sądu Dyscyplinarnego
obwinionego i naleĘcte spełni

czy
kara
Sąd

ZwaŻyws7ł na sytuację majątkową obwinionęgo mimo, że w obecnej
chwili nie posiada on dochodów Z pracy w ocenie Sądu kara ta nie jest zbyt
surowa a jest odpowiednią do stopnia przewinienia.

Przewidziane w arlykule 51 $ 1 ustęp 1 i 2 kary upomnienia
nagany w ocenię Sądu Dyscyplinarnego byłyby zbyt łagodne zaś
przewidziana w ustępie 4 tego przepisu byłaby zby.t surowa zwłas zcza, że
Dyscyplinarny nie ma możIiwości jej miarkowania.

Wyrokiem Sądów powszechnych wobec obwinionego została
orzeazona kara dodatkowa zakazu wykonyw ania zawodu notariu sza na okres
dwóclr lat a w konsekwencji tego decyĄąMinistra Sprawiedliwości z dnia 13
marca 2014 roku (DZP-IV-6214I-I51I4) został on na podstawie arlykułu 16 $
1 punkt 5 ustawy Prawo o notariacię odwołany Ze stanowiskanotariusza.

obwinionego obciązono stosownymi kosztami postępowania co
znajduje uzasadnienie w przepisie artykuły..ó26 Kodeksu postępowania
karnego w związku z artykułem 69 ustgvły}ńwo o notariacie.
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