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Swobodny przep³yw osób awykonywanie zawodu
notariusza w Unii Europejskiej

Zakazdyskryminacji

Sformu³owane w Traktatach Wspólnotowych zasady funkcjonowania
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Wêgla i
Stali oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej zmierza³y do stwo-
rzenia z terytoriów pañstw cz³onkowskich wspólnego rynku. Rynek ten
opiera³ siê na czterech podstawowychwolno�ciach, tj. swobodzie przep³y-
wu towarów, osób, us³ug i kapita³u. ZdefiniowanewTraktatach podstawo-
we zasady oraz warunki ich realizacji pozosta³y w istocie niezmienione
mimopostêpuj¹cej ewolucji instytucjiWspólnot, przekszta³ceniawspólne-
go rynku w jednolity rynek Unii Europejskiej, znacznego poszerzenia
obszarów integracji, a tak¿e znacz¹cego rozwoju acquis communautaire.
Wodniesieniu dowszystkich czterechwolno�ci,w tymdo swobodnego

przep³ywu osób, szczególne znaczenie odgrywa fundamentalna zasada, na
której opiera siê funkcjonowanie Wspólnot i Unii, a mianowicie zasada
niedyskryminacji uregulowanaw art. 12TraktatuWspólnoty Europejskiej.
Przewiduje ona zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji stosowanej zewzglêdu
na przynale¿no�æ pañstwow¹. Rada zosta³a w tym przepisie wyposa¿ona
wprawouchwalenia przepisówzakazuj¹cych takiej dyskryminacji.Orzecz-
nictwoTrybuna³u Sprawiedliwo�ciWspólnot EuropejskichwLuksembur-
guwielokrotnie podkre�la³o nierozerwaln¹wiê� istniej¹c¹ pomiêdzy zaka-
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zem dyskryminacji a swobod¹ prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej i
swobod¹ �wiadczenia us³ug1.

Traktowanienarodowe

W rezultacie obowi¹zywania zakazu dyskryminacji swobodny prze-
p³yw osób pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej ozna-
czaæ powinienwka¿dympañstwie swobodny dostêp obywateliwszystkich
pozosta³ychpañstwcz³onkowskichUnii dowszystkichzawodóworazprawo
wykonywania ich na tych samych zasadach, jakie stosowane s¹ do wyko-
nywania tych zawodów przez obywateli danego pañstwa. Ten sposób trak-
towania przez pañstwa cz³onkowskie UE obywateli innych pañstw prze-
bywaj¹cych na ich terytorium okre�la siê mianem zasady traktowania
narodowego. Podkre�liæ nale¿y równie¿, ¿e niekiedy w celu zapewnienia
obywatelom innych pañstw cz³onkowskich traktowania niedyskryminacyj-
nego w zakresie dostêpu do wykonywania wolnych zawodów, pañstwa
cz³onkowskie zapewniaj¹ im traktowanie korzystniejsze ni¿ traktowanie
narodowe, co w istocie prowadzi do dyskryminacji w³asnych obywateli
(dyskryminacja a rebours)2.
Swobodny przep³ywosób obejmujew rzeczywisto�ci dwie formyprze-

mieszczania siê obywateli pañstw cz³onkowskich. Po pierwsze, chodzi tu
o swobodnyprzep³ywpracownikównajemnych (art. 39-42TraktatuWspól-
noty Europejskiej, dalej TWE), po wtóre � o swobodny przep³yw osób
podejmuj¹cych na terytorium innych pañstw samodzieln¹ dzia³alno�æ go-
spodarcz¹ (art. 43-48 TWE). Przez samodzieln¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹
rozumie siê dzia³alno�æ o charakterze rzemie�lniczym, przemys³owymoraz
pozosta³¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹, je�li jest onawykonywana przez osoby
fizyczne i prawne na w³asne ryzyko i na w³asny rachunek oraz prowadziæ
ma do osi¹gniêcia korzy�ci o warto�ci pieniê¿nej. Uznaje siê, ¿e swobod¹
prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej objêta jest tak¿e dzia³alno�æ arty-
styczna i dzia³alno�æ polegaj¹ca na wykonywaniu wolnego zawodu3.

1 Por. B. G o l d m a n, A. Ly o n - C a e n, L. Vo g e l, Droit communautaire européen,
Paris 1994, s. 199 i nast.

2 Wyrok z dnia 12.07.1984 r. w sprawie 107/83 Ordre des avocats de Paris przeciwko
Klopp, European Court Reports (dalej ECR) 1984, s. 2971.

3 F. Emm e r t, T. M o r a w i e c k i, Prawo Europejskie, Warszawa-Wroc³aw 1999, s.
344.
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Zgodnie z przyjêtymi w literaturze opiniami, wykonywanie wolnego
zawodu powinno charakteryzowaæ siê pewnymi cechami4. Przede wszyst-
kim przedstawiciele wolnych zawodów winni posiadaæ odpowiednie do
wykonywanego zawoduwykszta³cenie. Powtóre, postêpowanie ich powin-
no byæ zgodne z wymaganiami etyki zawodowej. Po trzecie, �wiadczenie
us³ug w ramach wykonywania wolnego zawodu powinno odbywaæ siê w
ramach bezpo�rednich stosunków personalnych. Dodatkowowskazuje siê
tak¿e na uzupe³niaj¹ce warunki wykonywania wolnych zawodów, do któ-
rych nale¿¹ niezale¿no�æ w wykonywaniu zawodu, odpowiedzialno�æ za-
wodowa oraz obowi¹zek zachowania tajemnicy. W przypadku gdy dzia-
³alno�æzawodowacharakteryzujesiêwymienionymiwy¿ejcechami,korzysta
ona zarówno ze swobody okre�lanej jako swoboda prowadzenia dzia³al-
no�ci gospodarczej, jak i ze swobody �wiadczenia us³ug w ramach jedno-
litego rynku Unii Europejskiej.
Swoboda prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej obejmuje prawo

wyjazdu obywatela pañstwa cz³onkowskiego z w³asnego pañstwa, prawo
wjazdu na terytorium innego pañstwa cz³onkowskiego, a tak¿e prawo
swobodnego dostêpu dowykonywania zawodu, który wykonywa³ w kraju
pochodzenia i stosowanie takich samych zasad do warunków jego wyko-
nywania, z jakich korzystaj¹ obywatele kraju pobytu (traktowanie narodo-
we, art. 43 TWE). Stosowanie odmiennych zasad do obywateli innych
pañstw cz³onkowskich,w³¹cznie z odmow¹dostêpu do konkretnego zawo-
du, jest mo¿liwe tylko w przypadkach przewidzianych w traktatach za³o-
¿ycielskich.
Podobne regu³y traktowania powinnybyæ stosowanewobecosób �wiad-

cz¹cych us³ugi o charakterze czasowym. �wiadczenie us³ug tym ró¿ni siê
od prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej, ¿e odbywa siê transgranicznie,
to jest granicê pañstwa mo¿e przekroczyæ b¹d� sama us³uga, b¹d� us³ugo-
dawca czy us³ugobiorca. Przemieszczaniu takiemu nie towarzyszy jednak-
¿e zamiar migruj¹cego us³ugodawcy osiedlenia siê na terytorium innego
pañstwa i zasymilowania siê z ¿yciem ekonomicznym kraju pobytu5.

4 J.-P. d e C r a y e n c o u r, Communauté eropéenne et libre circulation des professions
liberales. Reconnaissance mutuelle de diplomes, Collection Perspectives Européennes, s.
18.

5Wprzedmiocie rozgraniczenia swobody dzia³alno�ci gospodarczej od swobody �wiad-
czenia us³ug wypowiedzia³ siê Trybuna³ Sprawiedliwo�ci w wyroku z dnia 30.11.1995 r. w
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Dousprawiedliwionychwyj¹tkówzarównood zasady swobodyprowa-
dzenia dzia³alno�ci gospodarczej, jak i swobody �wiadczenia us³ug zalicza
TWEuregulowanew art. 46 odstêpstwo od zasady traktowania narodowe-
go ze wzglêdów dotycz¹cych porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa pu-
blicznego i zdrowia publicznego. Szczegó³owe warunki dotycz¹ce powo-
³ywania siê na wymienione w art. 46 okoliczno�ci zosta³y zawarte w
dyrektywie64/221okoordynacji specjalnychprzepisówdotycz¹cychwjazdu
i pobytu cudzoziemców, o ile s¹ one uzasadnione wzglêdami porz¹dku i
bezpieczeñstwa publicznego lub ochrony zdrowia6. Zgodnie z opini¹ Try-
buna³u Sprawiedliwo�ci, przepisy dyrektywy 64/221 s¹ stosowane bezpo-
�rednio imog¹byæpowo³ywane jakowywo³uj¹ce bezpo�redni skutekprzed
s¹dami pañstw cz³onkowskich. Podkre�leniawymaga, ¿e z powo³aniem siê
na okoliczno�ci dotycz¹ce porz¹dku, zdrowia i bezpieczeñstwa publiczne-
go pañstwo cz³onkowskie mo¿e odmówiæ prawa wjazdu i pobytu oraz
za¿¹daæ wyjazdu obywatela innego pañstwa cz³onkowskiego ze swego
terytorium, nie mo¿e natomiast na tej podstawie ograniczaæ dostêpu do
niektórych zawodów czy stosowaæ wobec cudzoziemców dyskryminuj¹-
cych zasad ich wykonywania.
Na tak¹ dyskryminacjê zezwala natomiast art. 45 TWE, który przewi-

duje, ¿e pañstwa cz³onkowskie nie maj¹ obowi¹zku liberalizowania i
udostêpniania cudzoziemcomdostêpu do takich zawodów, którewi¹¿¹ siê,
nawet przej�ciowo, z wykonywaniem w³adzy pañstwowej. Wyj¹tek ten
odnosi siê zarówno do prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej, jak i wy-
konywania zawodu poprzez �wiadczenie us³ug o charakterze jedynie cza-
sowym i przemijaj¹cym z terytorium innego pañstwa cz³onkowskiego.
Powstaje pytanie, czy wyj¹tek ten dotyczy zawodu notariusza.

Charakter zawodu notariusza w krajach cz³onkowskich Unii
Europejskiej

Wspó³cze�nie zawód notariusza wystêpuje w tych pañstwach cz³on-
kowskich Unii Europejskiej, które posiadaj¹ system prawny okre�lany

sprawie Reinhard Gebhard przeciwko Consiglio dell�ordine degli avvocati e procuratori di
Milano, sprawa C-55/94, ECR 1995, s. I-4165.

6 Dyrektywa Rady 64/221 z dnia 25.02.1964 r. (O.J. nr 56 z dnia 4.04.1964 r.).
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mianem �systemu prawa cywilnego�.7 W odró¿nieniu od dwóch innych
aktualnie reprezentowanychwUnii Europejskiej systemówprawa, tj. �sys-
temu prawa skandynawskiego� i �systemu common law�, w obszarze
obowi¹zywania systemu prawa cywilnego istnieje zawód notariusza, któ-
rego zadaniem jest miêdzy innymi sporz¹dzanie du¿ej liczby dokumentów
i nadawanie im powagi wiary publicznej oraz autentyczno�ci. Czynno�ci
swoje wykonuje on w imieniu pañstwa jako urzêdnik publiczny. Dzia³al-
no�æ notariuszy zapewnia niezbêdn¹ pewno�æ transakcji, kontrolê pañstwa
nad stosunkamiprawnymipomiêdzypodmiotami indywidualnymiorazbez-
pieczeñstwo przechowywanych przez nich dokumentów.
We wszystkich tych pañstwach, które nale¿¹ do systemu prawa cywil-

nego, zwyj¹tkiemPortugalii, wykonywanie czynno�ciw ramach delegacji
w³adzy pañstwowej nie jest jedynym zadaniem notariusza. Zajmuje siê on
tak¿eprojektowaniemdokumentóworazdoradztwemprawnym.Wewszyst-
kich pañstwach natomiast, z wyj¹tkiem Niemiec i Holandii, zawód nota-
riusza jest odrêbnym zawodem prawniczym i nie jest mo¿liwe ³¹czenie
funkcji notarialnej zwykonywaniem innego zawoduprawniczego ani prak-
tykowanie wspólne z przedstawicielami innych zawodów prawniczych.
Tak¿ewPolsce zawódnotariusza okre�lany jest jakowykonywanie funkcji
osoby zaufania publicznego, z tego tytu³u przys³uguje notariuszom ochro-
na, z jakiej korzystaj¹ funkcjonariusze publiczni8.
W krajach systemu prawa cywilnego notariusze s¹ urzêdnikami pu-

blicznymiwykonuj¹cymi swoje funkcjew imieniu pañstwa, a jednocze�nie
osobami wykonuj¹cymi wolny zawód prawniczy9. Ten charakter zawodu
notariusza potwierdza uchwa³a Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycz-

7H. A d am s o n,FreeMovement ofLawyers, London-Dublin-Edinburgh-Brussels 1992,
s. 8; szerzej na temat charakteru zawodu notariusza w krajach UEw pracy C.M a r t i n, La
profession notariale dans la perspective du Marche interieur, [w:] J. Picard (ed.) Le no-
tariat et la CEE. Introduction au droit communautaire, Collection de l�Institut Notarial de
Formation �INAFON�, Paris 1992; por. te¿ M. K u r y ³ o w i c z, Notariat w europejskiej
kulturze prawnej, [w:] II Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opra-
cowania, Poznañ-Kluczbork 1999, s. 153-155.

8 Por. M. K u l e s z a, Opinia odno�nie do kwestii uznania izby notarialnej za stronê
postêpowania administracyjnego w sprawie powo³ania notariusza i wyznaczenia siedziby
kancelarii, Rejent 1995, nr 5, s. 40.

9 B. R e y n i s, La conception du rôle du notaire dans les pays de l�Union Européenne,
[w:] La Fonction notariale en Europe, 7emes �Rencontres notariat-université�, Les Petites
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nia1994 r. dotycz¹ca sytuacji i organizacjiwewnêtrznej notariuszywkrajach
tworz¹cych Wspólnoty Europejskie. W uchwale Parlament Europejski
potwierdzi³ czê�ciow¹delegacjê suwerennejw³adzy pañstwana notariuszy,
coma zapewniæwiarygodno�æ potwierdzonych przez notariuszy czynno�ci
prawnych, jak równie¿ moc dowodow¹ sporz¹dzanych przez nich doku-
mentów. Zadaniem pañstwa jest regulowanie dostêpu do zawodu i zasad
jego funkcjonowaniapoprzez zasadênumerus clausus stosowan¹powszech-
nie w krajach Unii Europejskiej wobec notariuszy.
W zwi¹zku z tym, ¿e notariuszowi przys³uguj¹ w wykonywaniu jego

zawodu pewne uprawnienia zarezerwowane zazwyczaj dla urzêdów admi-
nistracji publicznej oraz s¹dów, zawód ten kwalifikowany jest jako nie
podlegaj¹cywUnii Europejskiej zasadzie swobodnego przep³ywu osób na
zasadzie wyj¹tku uregulowanego w art. 45 TWE10. Wszystkie pañstwa
cz³onkowskie, którym znana jest funkcja notarialna, rezerwuj¹ jej wyko-
nywanie dla swoich obywateli11.

SytuacjaprawnaaktównotarialnychwobszarzeUniiEuropejskiej

Wodró¿nieniu od samych notariuszy, przygotowywane przez nich akty
notarialne korzystaj¹ ju¿ w chwili obecnej z zasady swobodnego przep³y-
wu. Podstawê prawn¹ dla tej sytuacji stanowi art. 293 TWE, który prze-
widuje obowi¹zek pañstw cz³onkowskich rozpoczêcia negocjacji w celu
stworzenia warunków do uproszczenia formalno�ci dotycz¹cych wzajem-
nego uznawania i wykonywania wyroków s¹dowych oraz orzeczeñ arbi-
tra¿owych.Wwykonaniu tegoprzepisuzosta³apodpisanawdniu27wrze�nia
1968 r.KonwencjaBrukselska dotycz¹ca jurysdykcji iwykonywania orze-
czeñ w sprawach cywilnych i handlowych. Konwencja ta jest otwarta do
podpisu dlawszystkich pañstw cz³onkowskichUnii i z tego powoduPolska

Affiches, numero special 47/1988, s. 7-8,wyj¹tkiem jest jedynie Portugalia, gdzie notariusze
s¹ funkcjonariuszami publicznymi.

10 L. Vo g e l, Le statut de notaire au regard du Traité de Rome [w:] La Fonction
notariale en Europe, 7emes �Rencontres notariat-université�, Les Petites Affiches, no 47/
1988, s. 17.

11 Por. J. P e r t e k, Professions juridiques et judiciaires. Libre circulation.Reconnais-
sance de diplomes, Jurisclasseur, Editions Techniques, Europe 5/1994, fasc. 731, s. 11,
chodzi tu o Francjê, Niemcy, W³ochy, Belgiê, Luksemburg, Holandiê, Hiszpaniê i Grecjê.
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bêdzie mog³a staæ siê jej stron¹ dopiero po uzyskaniu statusu cz³onka Unii
Europejskiej.
Konwencjawpierwszymrzêdzie odnosi siê doorzeczeñ s¹dowych, lecz

znajduje zastosowanie równie¿ wobec aktów notarialnych. W rezultacie
wszelkie akty notarialne sporz¹dzone w jednym z pañstw cz³onkowskich
uzyskuj¹ nawniosek tytu³ wykonawczyw pozosta³ych pañstwachUE (art.
50 Konwencji). Organy pañstwa, w którym akt mia³by byæ wykonany, nie
wydaj¹ w tym przedmiocie decyzji, a przed nadaniem klauzuli wykonaw-
czej kontroluj¹ jedynie, czy akt spe³nia trzy warunki przewidziane Kon-
wencj¹. Mianowicie akt powinien byæ wykonalny w pañstwie, w którym
zosta³ sporz¹dzony, spe³niaæ wszelkie warunki, jakim winien odpowiadaæ
w tym pañstwie akt notarialny oraz jego wykonaniu nie mo¿e sprzeciwiaæ
siê porz¹dek publiczny kraju, w którym z³o¿ono wniosek o wykonanie.
Zakres zasady wzajemnej wykonalno�ci aktów notarialnych w pañ-

stwach-stronach Konwencji ogranicza jednak¿e wy³¹czenie z obszaru re-
gulacji Konwencji kwestii dotycz¹cych stanu cywilnego i zdolno�ci praw-
nej osób fizycznych, ustrojów maj¹tkowych ma³¿eñskich oraz prawa
spadkowego.

Interpretacja wyj¹tku wynikaj¹cego z art. 45 TWE przez Try-
buna³ Sprawiedliwo�ciWspólnot Europejskich

Art. 45 TWE stanowi wyj¹tek od zasady traktowania narodowego,
stosowanej wobec obywateli pañstw cz³onkowskich korzystaj¹cych na
terytorium innych pañstwUEze swobodyprowadzenia dzia³alno�ci gospo-
darczej lub swobody �wiadczenia us³ug. Kluczowym pojêciem dla prawi-
d³owego okre�lenia granicwyj¹tku od zasady narodowego traktowania jest
�wykonywanie, nawet okazjonalne, w³adzy publicznej�12.
W sprawie Reyners13 Komisja i Trybuna³ Sprawiedliwo�ci wyrazili

odmienne pogl¹dy w sprawie okre�lenia granic pojêcia �wykonywanie
w³adzy publicznej�. Wed³ug Komisji, pojêcie to oznacza korzystanie z
prerogatyw wynikaj¹cych z prawa powszechnego, obejmuj¹ce mo¿no�æ

12 Szerzej na temat pojêciawykonywaniaw³adzy publicznej:B. G o l dm a n,A. Ly o n -
C a e n, L. Vo g e l, Droit communautaire..., s. 258 i nast.

13 Wyrok z dnia 21 VI 1974 r., sprawa nr 2-74 Jean Reyners przeciwko Belgii, ECR
1974, s. 0631-0657.
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stosowania zakazów w odniesieniu do osób i dóbr. Uprawnienia takie nie
przys³uguj¹, wed³ug Komisji, zwyk³ym obywatelom i pozwalaj¹ podmio-
towi z nich korzystaj¹cemu dzia³aæ bez zgody, a nawet wbrewwoli innego
podmiotu.
Trybuna³ Sprawiedliwo�ci natomiast,wypowiadaj¹c siê na temat zakre-

su stosowania art. 45 TWE, zaleca jego restryktywn¹ interpretacjê. Przede
wszystkim wy³¹czenie zasady traktowania narodowego jest uzasadnione,
zdaniem Trybuna³u, tylko wobec takich rodzajów dzia³alno�ci, które ze
swej istoty zak³adaj¹ bezpo�rednie i szczególne uczestnictwo podmiotu w
wykonywaniuw³adzy publicznej.Wsprawie Reyners Trybuna³ przyj¹³, ¿e
niemo¿na nadaæ tej kwalifikacjiwykonywaniu zawodu adwokatawodnie-
sieniu do czynno�ci polegaj¹cych na udzielaniu konsultacji czy pomocy
prawnej. Interpretacja Trybuna³u zmierza dodatkowo do tego, aby w ka¿-
dymprzypadku, gdymamydoczynienia z zawodem,któregowykonywanie
zak³ada dzia³anie w ramach delegowania w³adzy pañstwowej, staraæ siê,
je�li to tylko jest mo¿liwe, oddzielaæ funkcje polegaj¹ce na wykonywaniu
w³adzy pañstwowej od tych czynno�ci realizowanych w ramach tego sa-
mego zawodu, które z wykonywaniem w³adzy pañstwowej siê nie ³¹cz¹.
W rezultacie, wyj¹tkiem wynikaj¹cym z art. 45 TWE winny byæ objête
tylko te funkcjew ramachdanego zawodu,wktórych dana osobawystêpuje
w imieniu pañstwa14. Ta interpretacja Trybuna³u nie znalaz³a zastosowania
wpañstwachcz³onkowskichUEwodniesieniudozawodunotariusza, które-
go wykonywanie powierzaj¹ te pañstwa wy³¹cznie w³asnym obywatelom.

Przyczyny zastrze¿enia wymogu w³asnego obywatelstwa wobec
notariuszyw pañstwach cz³onkowskichUnii Europejskiej

Podstawow¹przyczyn¹, która sprawia, ¿e pañstwa cz³onkowskie rezer-
wuj¹wykonywanie zawodu notariusza dlaw³asnych obywateli, jest szcze-
gólny charakter dokumentów sporz¹dzanych przez notariuszy dzia³aj¹cych
z delegacjiw³adzypañstwowej. Zgoda nawykonywanie tego zawoduprzez
obywateli innych pañstw oznacza³aby akceptacjê faktu, ¿e inne pañstwo
mo¿e delegowaæ swe uprawnienia na notariuszy dzia³aj¹cych poza jego
granicami.By³oby to ograniczenie suwerenno�ci pañstwcz³onkowskichnie

14 J. P e r t e k, Professions juridiques..., s. 5.
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na rzeczUnii Europejskiej i jej instytucji, lecz na rzecz pozosta³ych pañstw
cz³onkowskich15. W Unii Europejskiej nie istnieje w³adza uprawniona do
delegowania prerogatyw w³adzy publicznej na notariuszy. W zwi¹zku z
tym, notariusz dzia³aj¹cy poza granicami w³asnego pañstwa jako osoba
�wiadcz¹ca us³ugi móg³by sporz¹dziæ akt notarialny jedynie zgodnie z
zasadami prawa kraju, w którym wykonywa³by us³ugi. Do takiego dzia-
³ania nie upowa¿nia³oby go jednak prawo pañstwa pobytu.
Dalsze komplikacje wynikaj¹ z ró¿nego zakresu kompetencji przys³u-

guj¹cych notariuszom w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich. W
przypadku gdy pañstwo pobytu przyznaje notariuszom szersze kompeten-
cje ni¿ pañstwo, z którego pochodzi notariusz, w rezultacie jego dzia³ania
nie znajdowa³yby oparcia aniwprawie pañstwa pochodzenia, aniwprawie
pañstwapobytu. Jedynymrozwi¹zaniemmog³obybyæwyposa¿eniemigru-
j¹cego notariusza tylko w taki zakres kompetencji, jaki by³by wspólny dla
statusu notariusza w pañstwie pochodzenia i w pañstwie pobytu. Prawdzi-
we trudno�ci powsta³yby natomiast dopiero w przypadku, gdyby notariusz
emigrowa³ do pañstwa, którego systemprawnynie zna takiego zawodu, lub
do pañstwa federalnego, gdzie zakres kompetencji notariusza ró¿ni siê w
ramach poszczególnych czê�ci sk³adowych federacji16.

Perspektywy liberalizacji dostêpu do zawodu notariusza wUnii
Europejskiej

W �wietle powy¿ej przedstawionych zasad interpretacji art. 45 TWE
przezTrybuna³ Sprawiedliwo�ci orazmo¿liwych trudno�ci mog¹cychwy-
nikn¹æ z liberalizacji dostêpu do tego zawodu, prawdopodobne wydaje siê
utrzymanie stanu polegaj¹cego na wy³¹czeniu notariuszy z zasad swobod-
nego przep³ywu osób prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ oraz swo-
bodnego przep³ywu us³ug. Jednak¿e wypada odnotowaæ pewn¹ istotn¹
ewolucjê pogl¹dów Komisji Europejskiej w kwestii swobody przep³ywu
notariuszy. Zosta³a ona przedstawiona w stanowisku Komisji z dnia 22
lipca 1996 r.17 Komisja uwa¿a, ¿e organizacje samorz¹du notarialnego

15 L. Vo g e l, Le statut du notaire..., s. 18.
16 Jw.
17 Odpowied� udzielona w imieniu Komisji przez M.M o n t i, Official Journal of the

European Communities z dnia 25.07.1996 r. Nr C 356/40.
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powinnyw pierwszym rzêdzie rozwa¿yæ odst¹pienie odwymogu posiada-
nia obywatelstwa pañstwa pobytu dla wykonywania zawodu notariusza
poza pañstwempochodzenia.Wed³ugKomisji, rezygnacja zwymogu oby-
watelstwa krajowego wymaganego w ramach przes³anek wej�cia do tej
grupy zawodowej nie jest sprzeczna z zasad¹, ¿e dla wykonywania funkcji
publicznych potrzebne jest posiadanie obywatelstwa pañstwa, w którym ta
funkcja ma byæ sprawowana. Przemawia za tym, zdaniem Komisji, fakt,
¿e inne funkcje publiczne otwieraj¹ siêw ramachUnii dla obywateli innych
pañstw. Chodzi tu zw³aszcza o mo¿liwo�æ kandydowania przez obywateli
pañstw cz³onkowskich wwyborach lokalnych równie¿ w tych pañstwach,
których obywatelstwa nie posiadaj¹.
Z kolei konieczny do wykonywania funkcji notarialnych poziom kwa-

lifikacji móg³by, zdaniem Komisji, zostaæ zapewniony poprzez siêgniêcie
do przepisów dyrektywy 89/48, dotycz¹cej systemuwzajemnego uznawa-
nia kwalifikacji zawodowych przez pañstwa cz³onkowskie Unii Europej-
skiej18. Pomocny by³by stosowany w odniesieniu do innych zawodów, w
tym równie¿ w stosunku do adwokatów, uzupe³niaj¹cy egzamin wykorzy-
stywany w charakterze �rodka kompensuj¹cego, w wypadku gdy d³ugo�æ
trwania okresu kszta³cenia w celu przygotowania do wykonywania kon-
kretnego zawodu w ró¿nych pañstwach odbiega od okresu trzech lat wy-
maganego przez tê dyrektywê. Egzamin jest stosowany równie¿ w tych
wypadkach, gdy tre�ci kszta³cenia zawodowegowró¿nychpañstwach ró¿ni¹
siê zasadniczo. Podkre�liæ jednak wypada, ¿e egzamin ten nie oznacza
obowi¹zku zdania ponownie ca³ego egzaminu zawodowego, a jedynie
zweryfikowanie wiedzy kandydata w odniesieniu do kwestii nie objêtych
poprzednimegzaminem.
Stanowisko Komisji znajduje oparcie we wspomnianej wy¿ej uchwale

Parlamentu Europejskiego z 1994 r. W uchwale tej Parlament Europejski
zaleci³ pañstwomcz³onkowskimpodjêcie �rodkówzmierzaj¹cychdo zanie-
chania stosowania wymogu obywatelstwa kraju pobytu jako warunku dla
wykonywaniawdanympañstwiezawodunotariusza.Zdrugiej strony jednak
Parlament podkre�li³, ¿e odej�cie od wymogu posiadania obywatelstwa

18 Dyrektywa Rady 89/48 z dnia 21.12.1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania
dyplomówszkolnictwawy¿szego uzyskanychwwyniku ukoñczenia kszta³cenia zawodowe-
go i kursów trwaj¹cych przez okres co najmniej 3 lat (Official Journal � dalej O.J. � 1989,
L 19, s. 0016-0023).
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krajowegonie oznacza odebrania pañstwomcz³onkowskimprawa swobod-
nego okre�lania innych warunków, których spe³nienie uznaj¹ one za ko-
nieczne dla podjêcia wykonywania na ich terytorium funkcji notarialnych.
W zwi¹zku z tocz¹c¹ siê dyskusj¹ nad poddaniem notariuszy regu³om

swobodnego przep³ywu osób i us³ug nale¿yw pierwszej kolejno�ci rozwa-
¿yæ, czy w �wietle aktualnego brzmienia art. 45 TWE pañstwa cz³onkow-
skie mog³yby zrezygnowaæ z wyj¹tku wprowadzonego przez ten przepis i
otworzyæ zawód notariusza dla obywateli innych pañstw UE. Ze wzglêdu
na fakt, ¿e przepis ten nie jest klauzul¹ porz¹dku publicznego, mo¿liwo�æ
taka istnieje zarówno w odniesieniu do ka¿dego pañstwa, jak i w odniesie-
niu do wszystkich pañstw cz³onkowskich.
W odniesieniu do wszystkich pañstw mo¿liwo�æ tak¹ stworzy³aby

dyrektywa podobna do tych, które uchwalono w stosunku do adwokatów,
do której w okresie w niej wskazanym pañstwa cz³onkowskie powinny
dostosowaæ swoje prawo wewnêtrzne reguluj¹ce sytuacjê notariuszy19.
Natomiast w odniesieniu do poszczególnych pañstwmo¿liwo�æ tak¹ stwa-
rza interpretacja pojêcia �wykonywaniew³adzy publicznej�, u¿ytegowart.
45 TWE, które ka¿de pañstwo mo¿e interpretowaæ zgodnie z w³asnym
prawem wewnêtrznym. W konsekwencji, rezygnacja z wyj¹tku przewi-
dzianego w art. 45 nie musi opieraæ siê na zasadzie wzajemno�ci.
Nie wydaje siê mo¿liwe, aby którekolwiek z pañstw Unii Europejskiej

zechcia³o jednostronnie zrezygnowaæ z ograniczenia dostêpu do zawodu
notariusza na swoim terytorium i zastrze¿enia go dla w³asnych obywateli.
Zw³aszcza gdyby nie towarzyszy³o temu zrzeczeniu siê podobne postêpo-
wanie innych pañstw cz³onkowskich. Jednostronny akt zrzeczenia siê
korzystania zwyj¹tku gwarantowanego przez art.45 TWEprzez konkretne
pañstwo prowadzi³by do sytuacji, w której na jego terytorium mogliby
swobodnie wykonywaæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ i �wiadczyæ us³ugi nota-
riusze-obywatele innych pañstw cz³onkowskich, podczas gdy notariusze-
obywatele danego pañstwa nie korzystalibyw tymzakresie zwzajemno�ci.

19 W stosunku do adwokatów uchwalono dwie dyrektywy sektorowe: dyrektywê 77/
249 z dnia 22.03.1977 r. u³atwiaj¹c¹ korzystanie z zasady swobody �wiadczenia us³ug (O.J.
1977, L 78, s. 0017-0018) i dyrektywê Parlamentu Europejskiego i Rady 98/5 z dnia
16.02.1998 r. w sprawie u³atwienia prowadzenia sta³ej praktyki prawniczej w innym pañ-
stwie ni¿ to, w którym uzyskano kwalifikacje (O.J. 1998, L 077, s. 0036-0043).
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Rozwa¿yæ te¿mo¿na czê�ciowe otwarcie swobody przep³ywu notariu-
szy w ramach UE, w rezultacie odwo³ania siê do wyk³adni art. 45 TWE
dokonanej przez Trybuna³ Sprawiedliwo�ci w sprawie Reyners. Mianowi-
cie, w zwi¹zku z tym, ¿e wyj¹tku od zasady traktowania narodowego
uregulowanegow tymartykuleTrybuna³ nie pozwala interpretowaæ rozsze-
rzaj¹co, mo¿na rozwa¿aæ liberalizacjê dostêpu na terenie UE do tych funk-
cji notarialnych, które niewi¹¿¹ siê zwykonywaniemw³adzy pañstwowej.
Oznacza³oby to jednak, ¿e notariusze nie posiadaj¹cy obywatelstwa pañ-
stwa, w którym podejmuj¹ dzia³alno�æ, mieliby bardzo w¹ski zakres kom-
petencji i w rezultacie nie byliby konkurencyjni wobec notariuszy kraju
pobytu.Dodatkowo czynno�ci, w ramach których notariusze niewykonuj¹
w³adzy pañstwowej, mog¹ byæ realizowane przez przedstawicieli innych
wolnych zawodów prawniczych, to jest adwokatów. Realizacja swobody
przep³ywu notariuszy w tych warunkach nie by³aby w ¿adnej mierze ko-
rzystna dla migruj¹cych przedstawicieli tego zawodu.

Przysz³o�æ zawodu notariusza w obszarze Unii Europejskiej

Na zakoñczenie rozwa¿yæ wypada, czy jest realnie mo¿liwe i, co wiê-
cej, potrzebne stworzenie pojêcia notariusza europejskiego oraz zastosowa-
nie regu³ jednolitego rynku UE do przedstawicieli tego zawodu. Przypo-
mnijmy, ¿e zastosowanie zasady swobody prowadzenia dzia³alno�ci
gospodarczej i swobody �wiadczenia us³ug w odniesieniu do notariuszy
oznacza³oby, ¿e notariusz praktykuj¹cyw którymkolwiek kraju cz³onkow-
skimUEmóg³by otworzyæ kancelariê lubwykonywaæ us³ugi o charakterze
czasowymna terytorium innych pañstw cz³onkowskich, korzystaj¹c z trak-
towania narodowego.Wszelkie przepisy krajowe uzale¿niaj¹cemo¿liwo�æ
wykonywania zawodu notariusza od posiadania obywatelstwa pañstwa
pobytu by³yby w takim przypadku niezgodne z prawem UE.
Aktualne brzmienie przepisówprawa pierwotnegoUEoraz brak prawa

pochodnego dotycz¹cego notariuszy stwarzamo¿liwo�æ skutecznego prze-
ciwstawiania siê próbom liberalizacji przep³ywu przedstawicieli tego za-
wodu. Najbardziej skuteczn¹ obronê daje art. 45 TWE, odwo³uj¹cy siê do
wykonywania w³adzy pañstwowej. Jednak nawet gdyby pañstwa cz³on-
kowskie, zgodnie zwol¹ParlamentuEuropejskiego iKomisji Europejskiej,
zrezygnowa³y z wymogu obywatelstwa krajowego w odniesieniu do nota-
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riuszy, zachowa³yby w dalszym ci¹gu ograniczon¹ kontrolê kwalifikacji
notariuszy-cudzoziemcówwoparciu o przepisy dyrektywy89/48, dotycz¹-
cej wielostronnego systemu uznawania dyplomów zawodowych.W takim
przypadku wykonywanie zawodu przez notariusza-cudzoziemca w innym
pañstwie ni¿ to,wktórymuzyska³ kwalifikacje zawodowe, odbywa³oby siê
na zasadzie asymilacji w kraju pobytu, co oznacza, ¿e praktykowa³by jako
notariusz pañstwa pobytu w rezultacie uznania jego kwalifikacji za rów-
nowa¿ne z kwalifikacjami posiadanymi przez notariuszy w tym kraju.
Rzeczywista swoboda przep³ywu przedstawicieli tego zawodu w ra-

mach UE mog³aby nast¹piæ tylko w przypadku uchwalenia dyrektywy
reguluj¹cej kwestiê dostêpu do zawoduw sposób podobny, jak to uczyni³y
w stosunku do adwokatów dyrektywy 77/249 i 98/5. W przypadku swo-
body �wiadczenia us³ug, czyli dzia³alno�ci o charakterze czasowym, wy-
konywanie funkcji notarialnych przez notariusza w innym pañstwie nie
podlega³oby ¿adnej kontroli ze strony samorz¹du notarialnego w pañstwie
pobytu. Natomiast za³o¿eniem dyrektywy reguluj¹cej prawo prowadzenia
dzia³alno�ci gospodarczej winno byæ wykonywanie zawodu przez pewien
okres w kraju pobytu pod tytu³em zawodowym kraju pochodzenia, co
prowadzi³oby do automatycznego uzyskania tytu³u zawodowego i prawa
wykonywania zawoduwkraju pobytu. Uchwalenie takich aktówna pozio-
mie europejskim w odniesieniu do notariuszy nie jest jednak perspektyw¹
realn¹ w okresie najbli¿szych lat.
Ca³kowicieprawdopodobnenatomiast jest zbli¿eniewnajbli¿szych latach

statusu prawnego notariuszywposzczególnych pañstwach cz³onkowskich,
w rezultacie harmonizacji przepisów prawa wewnêtrznego w oparciu o
wspólny zakres kompetencji notariuszy obejmuj¹cy prawo rodzinne i pra-
wodotycz¹ce obrotu nieruchomo�ciami.Harmonizacja regulacji krajowych
odnosz¹cych siê do notariuszy dotyczy³aby wiêc zasad etyki, zasad odpo-
wiedzialno�ci oraz zbli¿enia zakresu kompetencji notariuszy w ró¿nych
pañstwach UE20.

20 Konferencja Notariuszy Unii Europejskiej przyjê³a w lutym 1995 r. Europejski Ko-
deks Zasad Etyki Zawodowej Notariuszy. Kodeks ten opiera siê na za³o¿eniu, ¿e notariu-
szem upowa¿nionym do wykonania czynno�ci notarialnej jest zawsze notariusz w³a�ciwy
terytorialnie (art. 2.1 Kodeksu).


