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Wielce Szanowny Panie Ministrze
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwracają się z prośbą o pomoc aplikanci notarialni,
którzy

po

uzyskaniu

pozytywnego

wyniku

egzaminu

konkursowego

na

aplikację,

przeprowadzonego w dniu 10 grudnia 2005 r., rozpoczęli aplikację notarialną. Podnoszą oni zarzut,
iż ze względu na brzmienie art. 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo
o adwokaturze i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1361), egzamin notarialny dla
wskazanej powyżej grupy osób (kończących aplikację we wrześniu 2008 r.), odbędzie się dopiero
w 2009 r., wraz z kolejnym rocznikiem aplikantów.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych
innych ustaw wprowadziła zasadnicze zmiany, jeżeli chodzi o sposób naboru na aplikacje
prawnicze, w tym na aplikację notarialną. Zgodnie z art. 8 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy,
egzamin konkursowy na aplikację notarialną przeprowadza rada izby notarialnej w terminie
wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości. W dniu 7 września 2005 r. Minister ogłosił, iż
egzamin konkursowy na aplikację notarialną odbędzie się 10 grudnia 2005 r. Następnie, Minister
Sprawiedliwości wydał rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji aplikacji
notarialnej (Dz. U. Nr 258, poz. 2169), które w § 11 stanowiło, iż „zajęcia seminaryjne dla
aplikantów pierwszego roku rozpoczynają się w pierwszy poniedziałek po dniu 1 listopada, a dla
drugiego i trzeciego roku dnia 1 października. Zajęcia trwają do dnia 30 czerwca, z tym że dla
aplikantów trzeciego roku do dnia 30 kwietnia [...]". Rozporządzenie to nie uwzględniło jednak
sytuacji tych aplikantów, którzy zdali egzamin konkursowy w dniu 10 grudnia 2005 r. W stosunku
do nich, rozpoczęcie zajęć seminaryjnych w roku naboru było niemożliwe. Stąd też Minister
Sprawiedliwości w dniu 23 marca 2006 r. wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie

2
w sprawie organizacji aplikacji notarialnej (Dz. U. Nr 52, poz. 384). które w § 2 przewidziało, że
„zajęcia seminaryjne dla aplikantów, którzy do dnia 31 marca 2006 r. zostali wpisani na listę
aplikantów notarialnych w następstwie egzaminu konkursowego z dnia 10 grudnia 2005 r.,
rozpoczynają się w pierwszy poniedziałek kwietnia 2006 r. i trwają do dnia 30 września 2008 r."
W tym miejscu zauważyć należy, iż w świetle art. 9 cytowanej powyżej ustawy, „aplikacje
adwokacka, radcowska i notarialne rozpoczęte w 2005 r. ulegają odpowiedniemu skróceniu, tak aby
egzaminy: adwokacki, radcowski i notarialny w 2009 r. odbyły się w terminach określonych
w ustawach (...)". Zgodnie natomiast z art. 3 pkt 19 ustawy o zmianie ustawy - Prawo
o adwokaturze i niektórych innych ustaw, „egzamin notarialny przeprowadza się raz w roku w
terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości, nie później niż do dnia 30 czerwca".
Powyższe uregulowania ustawowe nie uwzględniają jednak okoliczności, iż aplikacja notarialna,
w przeciwieństwie do aplikacji adwokackiej i radcowskiej, trwa 2 lata i 6 miesięcy (a nie 3 i 6
miesięcy). W ten sposób ustawodawca wydłużył czas aplikacji notarialnej o kolejne 12 miesięcy,
albowiem zajęcia dla aplikantów kończą się we wrześniu 2008 r., natomiast egzamin notarialny
może być przeprowadzony dopiero w 2009 roku.
Mając na uwadze powyższe, działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich na
podstawie art. 13 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich
(Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz.147 z późn. zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą
o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie, a

w szczególności o podjęcie działań

zmierzających do zorganizowania egzaminu notarialnego dla tej grupy aplikantów w bieżącym
roku.
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