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Czynno�ci notarialne w obrocie prywatnym
miêdzynarodowym

Przepisy prawa o notariacie1, jak równie¿ z zakresu miêdzynarodo-
wego postêpowania cywilnego2, nie precyzuj¹ kompetencji notariusza w
miêdzynarodowym obrocie prawnym. Nie mo¿na do nich zaliczyæ obo-
wi¹zku corocznego przesy³ania wzoru podpisu notariusza do prezesa s¹du
okrêgowego, który wynika³ z Instrukcji o obrocie prawnym za granic¹3.

1 Artyku³ 2 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. � Prawo o notariacie, Dz.U. Nr 22,
poz. 91, stwierdza, ¿e czynno�ci notarialne dokonuje siê w jêzyku polskim, za� na ¿¹dane
stron mo¿na dodatkowo sporz¹dziæ j¹ w jêzyku obcym.W stosunkach miêdzynarodowych
istotne ograniczenia pos³ugiwania siê w kontraktach jêzykiem obcym wprowadzaj¹ po-
stanowienia art. 7-8 ustawy z dnia 7 pa�dziernika 1999 r. o jêzyku polskim, Dz.U. Nr 90,
poz. 999. Zasady te stosuje siê do umów, w których w³a�ciwe jest prawo polskie. Przyjête
rozwi¹zanie prawne nale¿y rozpatrywaæ w kontek�cie formy czynno�ci prawnej, przewi-
dzianej w art. 12 prawa prywatnego miêdzynarodowego. Obszernie problem ten omawia
M. P a z d a n, Jêzyk kontraktu � jego znaczenie i wyznaczenie, �Problemy Prawne Handlu
Zagranicznego�, t. 12, s. 29.

2 Artyku³em 23 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. � Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê �
Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postêpowania cywilnego i ustawy o ksiêgach
wieczystych, Dz.U. Nr 22, poz. 92, przekazano czynno�ci pañstwowych biur notarialnych
s¹dom w zakresie postêpowania spadkowego, z wyj¹tkiem obowi¹zku przyjêcia o�wiad-
czenia o prostym przyjêcia spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu
spadku. Czynno�ci te mog¹ byæ alternatywnie wykonywane przez notariusza lub w s¹dzie
rejonowym.

3 Zarz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 25 maja 1970 r. � Instrukcja o obrocie
prawnym za granic¹ w sprawach cywilnych i karnych, Dz.Urz. MS, Nr 4, poz. 14 z pó�n.
zm. � w § 12 ust. 1 pkt 2 przewiduje, ¿e na dokumencie notarialnym autentyczno�æ podpisu
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Po zmianie przepisów miêdzynarodowego postêpowania spadkowego
czynno�ci by³ych pañstwowych biurach notarialnych zosta³y przekazane
do wy³¹cznej kompetencji s¹dów4.
Aktualnie notariusz, w my�l art. 640 k.p.c., wykonuje jedynie czyn-

no�ci o prostym przyjêciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo
o odrzuceniu spadku zarówno na u¿ytek obrotu krajowego, jak i zagra-
nicznego. Nie ma w tej mierze ¿adnych ograniczeñ mimo braku jedno-
znacznej regulacji prawnej. Sporz¹dzone o�wiadczenie notariusz przesy³a
wraz z za³¹cznikami do s¹du spadku. Niezale¿nie od tego, stosownie do
art. 643 k.p.c., o przyjêciu lub odrzuceniu spadku zawiadamia siê wszyst-
kie osoby, które wed³ug o�wiadczenia i przes³anych dokumentów s¹ po-
wo³ane do dziedziczenia.Wykonanie tych obowi¹zków napotyka na trud-
no�ci w obrocie zagranicznym. Wobec braku przepisów reguluj¹cych
zasady postêpowania notariusza, w drodze analogii powinien on stosowaæ
przepisy z zakresu miêdzynarodowego postêpowania cywilnego5. Mo¿e

notariusza i pieczêci urzêdowej notariusza uwierzytelnia prezes w³a�ciwego s¹du okrêgo-
wego lub upowa¿niony przez niego sêdzia. W wyniku nowelizacji § 14 prezesi s¹dów
okrêgowychprzesy³aj¹wzory podpisóww³asnych, podpisów sêdziówupowa¿nionych przez
nich do uwierzytelnienia dokumentów oraz podpisy t³umaczy przysiêg³ych, jak równie¿
wzory pieczêci urzêdowych s¹dów okrêgowych oraz t³umaczy przysiêg³ych bezpo�rednio
doMinisterstwa SprawZagranicznych,w styczniu ka¿dego roku orazw ka¿dymprzypadku
w razie zmian osobowych. Zniesiono ten obowi¹zekwobec kierownikówpañstwowych biur
notarialnych, którzy przesy³ali te dane doMinisterstwa Sprawiedliwo�ci za po�rednictwem
prezesa s¹du wojewódzkiego. W zwi¹zku z tym powsta³a luka prawna.

4 W stosunku do notariuszy utraci³o aktualno�æ tak¿e rozporz¹dzenie Ministrów
Sprawiedliwo�ci i Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 1966 r. w sprawie zasad i trybu
zwracania siê przez s¹dy i pañstwowe biuro notarialne o udzielenie pomocy prawnej w
miêdzynarodowym postêpowaniu cywilnym, Dz.U. Nr 40, poz. 240. Powsta³a zatem luka
w prawie i w drodze analogii mo¿na, moim zdaniem, nadal stosowaæ niektóre postano-
wienia tego rozporz¹dzenia, na przyk³ad w zakresie kosztów t³umaczenia dokumentów
przesy³anych za granicê, które ponosi stosownie do § 7 ust. 3 strona lub uczestnik po-
stêpowania, o ile nie s¹ zwolnieni od kosztów s¹dowych.

5 Bli¿ej J. C i s z e w s k i i T. E r e c i ñ s k i, Komentarz do kodeksu postêpowania cy-
wilnego, Czê�æ trzecia,Przepisy z zakresumiêdzynarodowego prawa cywilnego,Warszawa
1998, s. 162 i powo³ane tam orzecznictwo. Art. 1 ust. 2 i art. 5 Uk³adu z RFN o dalszym
u³atwianiu obrotu prawnego na podstawie konwencji haskiej z dnia 1marca 1954 r. reguluj¹
to zagadnienie. Przepisy k.p.c. nie okre�li³y, kto ponosi koszty pomocy prawnej. W
wiêkszo�ci umów miêdzynarodowych o pomocy prawnej dorêczanie pism nastêpuje nie-
odp³atnie. Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê na dyspozycjê art. 1135 k.p.c. o ustanawianiu
przez stronê zamieszka³¹ za granic¹ pe³nomocnika do dorêczeñ. W przypadku jego nie-
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on równie¿ pomimo braku delegacji ustawowej wykonywaæ inne czyn-
no�ci w postêpowaniu spadkowym na ¿¹danie stron lub polskich placó-
wek dyplomatycznych czy te¿ urzêdów konsularnych. W takim przy-
padku jest obowi¹zany stosowaæ prawo miejsca realizacji spadku. Przy
odbieraniu o�wiadczeñ spadkobierców musi uwzglêdniæ okoliczno�æ, i¿
w niektórych pañstwach jest konieczny wymóg z³o¿enia równie¿ o�wiad-
czenia �wiadków nie zainteresowanych spadkiem przy ustalaniu rodowo-
du spadkodawcy. Jest tak¿e obowi¹zany spe³niæ ¿¹danie przes³ania ory-
ginalnych dokumentówzamiastwypisów, o ile przes¹dza to o skuteczno�ci
sporz¹dzonego dokumentu. Przepisy niektórych stanów USA, a tak¿e
Kanady przewiduj¹ obowi¹zek dostarczenia oryginalnych dokumentów.
Na przyk³ad w Kanadzie przy zatwierdzaniu testamentu s¹d wymaga
orygina³u i nie uznaje za taki jego wypis. Sytuacja ta zosta³a przewidziana
w § 2 art. 1139 k.p.c. Zgodnie z ni¹, pod warunkiem wzajemno�ci, mo¿e
byæ wydany orygina³ testamentu, je¿eli nie przewiduje siê dalszych czyn-
no�ci urzêdowych w Polsce. Maj¹c powy¿sze na uwadze, naprzeciw
usprawnieniu obrotu miêdzynarodowego wychodzi nowelizacja prawa o
notariacie, przewidziana w art. 5 projektu ustawy Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Cywilnego o zmianie ustawy � Kodeks cywilny oraz ustaw: o
ksiêgach wieczystych i hipotece, Kodeks postêpowania cywilnego, o li-
stach zastawnych i bankach hipotecznych, Prawo o notariacie. Proponuje
siê nastêpuj¹ce rozszerzenie tre�ci art. 91 prawa o notariacie: �2. Je¿eli
przepis szczególny tak stanowi albo je¿eli wymagaj¹ tego zasady obo-
wi¹zuj¹ce w obrocie prawnym z zagranic¹, akt notarialny mo¿e byæ
sporz¹dzony w dwóch jednobrzmi¹cych orygina³ach, maj¹cych jednako-
w¹ moc prawn¹�. Wówczas na oryginale aktu notarialnego, pozostaj¹-
cego na przechowaniu u notariusza, zamieszcza siê adnotacje o wydaniu
stronom drugiego orygina³u. Pogl¹d ten jest ze wszech miar s³uszny i
ubolewaæ mo¿na nad tym, ¿e nie zosta³ objêty dotychczasowymi nowe-
lizacjami. Godny podkre�lenia jest tak¿e projekt mo¿liwo�ci samodziel-

wskazania, pisma s¹dowe pozostawia siê w aktach sprawy ze skutkiem dorêczenia. Kon-
wencja o dorêczaniu za granicê dokumentów s¹dowych i pozas¹dowych, sporz¹dzona w
Hadze dnia 15 listopada 1965 r., dok³adnie okre�la sposób postêpowania w tym zakresie.
Pomoc prawna pomiêdzy s¹dami i organami pañstw obcych i polskimi przedstawicielstwa-
mi dyplomatycznymi i urzêdami konsularnymi dokonywana za po�rednictwem Minister-
stwa Sprawiedliwo�ci nie przewiduje kosztów dorêczania pism i innych dokumentów urzê-
dowych (art. 1135 k.p.c.).
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nego ustalenia tre�ci orygina³u dokumentu w postêpowaniu wyja�niaj¹-
cym przeprowadzonym przez notariusza6. Przeniesiono tak¿e do s¹du
obowi¹zek dokonywania czynno�ci otwarcia i og³oszenia testamentu.
Tradycyjnie jest on zwi¹zany z pozycj¹ notariusza w postêpowaniu spad-
kowym. W zwi¹zku z tym okazjonalnie przedstawiane s¹ propozycje
zmiany przepisów i dostosowania ich do rozwi¹zañ prawnych wspó³cze-
snych ustawodawstw pañstw Europy Zachodniej, w których obowi¹zek
ten przypisany jest notariuszowi.
Kolejna nowela prawa o notariacie, wynikaj¹ca z art. 186 prawa o

ustroju s¹dów powszechnych, nadaje nowe brzmienie pkt 3 art. 11:
�ukoñczy³ wy¿sze studia prawnicze w Polsce i uzyska³ tytu³ magistra lub
zagraniczne uznane w Polsce�, po�rednio wiêc odnosi siê do niniejszych
rozwa¿añ. �wiadczy jedynie o realizacji obowi¹zku uznawania równo-
rzêdnych studiów zagranicznych z polskimi.
W polskiej doktrynie prawniczej d¹¿y siê do rozszerzenia zakresu

kompetencji notariusza na wykonywanie w wiêkszym rozmiarze czyn-
no�ci notarialnych z elementem zagranicznym, w szczególno�ci w ob-
rocie nieruchomo�ciami7. Wskazuje siê przy tym na trudno�ci zwi¹zane
z brakiem dostatecznej znajomo�ci prawa obcego, w³a�ciwego dla miej-
sca po³o¿enia nieruchomo�ci za granic¹. Normy kolizyjne wystêpuj¹ce
w tym kraju decyduj¹ o wa¿no�ci czynno�ci. Notariusz, stosuj¹c normy
prawa obcego, powinien posiadaæ praktyczn¹ mo¿liwo�æ sprawdzenia,
czy dokonywana przez niego czynno�æ jest zgodna z prawem. W razie
dopatrzenia siê sprzeczno�ci z normami miêdzynarodowego prawa pry-
watnego i normami kolizyjnymi pañstwa obcego powinien podj¹æ decyzjê
o odmowie jej sporz¹dzenia na zasadzie art. 81 prawaonotariacie8. Problem

6 Tekst projektu ustawy zosta³ zamieszczony w: �Rejent� 2000, nr 3, s. 243-259.
7 E. D r o z d, Czynno�ci notarialne z elementem zagranicznym w obrocie nierucho-

mo�ciami (zagadnienia wybrane), [w:] II Kongres Notariuszy RP. Referaty i opracowania,
Poznañ-Kluczbork 1999, s. 11, podkre�la konieczno�æ znajomo�ci przez notariusza norm
kolizyjnych prawa obcego. Uwa¿a, ¿e obowi¹zuje w tym zakresie zasada jurysdykcji kra-
jowej �terytorializmu�. W my�l tej tezy wykluczone jest, by notariusz pañstwa obcego
móg³ dokonaæ czynno�ci notarialnej na terytorium RP i odwrotnie.

8 A. O l e s z k o, Stosowanie prawa obcego przez polskiego notariusza, [w:] II Kon-
gres Notariuszy RP. Referaty i opracowania, Poznañ-Kluczbork 1999, s. 209. Autor
omawia trudno�ci zwi¹zane z uzyskaniem tekstu �ród³owego prawa obcego przez notariu-
sza. Wskazuje przy tym na konieczno�æ dostosowania polskiego notariatu do wspó³cze-
snych wymogów gospodarki rynkowej. Zgodziæ siê nale¿y z pogl¹dem autora o koniecz-
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ten zosta³ uregulowany w stosunkach miêdzynarodowych Konwencj¹
Europejsk¹ o informacji o prawie obcym, sporz¹dzon¹ w Londynie dnia
7 czerwca 1968 r., Dz.U. z 1994 r. Nr 64, poz. 272 i 273. Wesz³a ona
w ¿ycie wobec RP dnia 15 grudnia 1992 r. Strony konwencji zobowi¹za³y
siê do dostarczania sobie wzajemnie informacji o swoim prawie w dzie-
dzinie cywilnej, handlowej, w przepisach proceduralnych w tych spra-
wach oraz dotycz¹cych organizacji wymiaru sprawiedliwo�ci. Krajowym
organem ³¹cznikowym jest w RP Ministerstwo Sprawiedliwo�ci.
Notariuszowi nie przyznano, jak s¹dowi polskiemu w art. 1143 k.p.c.,

prawa uzyskiwania od ministra sprawiedliwo�ci tekstu prawa obcego
wzglêdnie wyja�nienia obcej praktyki przy czynno�ciach przez niego
sporz¹dzanych. Nie stworzono mu równie¿ mo¿liwo�ci uzyskania stwier-
dzenia wzajemno�ci stosowania polskiego prawa przez pañstwo obce.
Znajduje siê wiêc w trudnej sytuacji faktycznej i na w³asne ryzyko musi
podejmowaæ decyzje o sporz¹dzeniu czynno�ci, polegaj¹c na posiadanej
wiedzy w³asnej i informacji stron o obowi¹zuj¹cym prawie obcym,
w³a�ciwymdladanej czynno�ci.Wspó³pracamiêdzynotariuszamiwramach
Miêdzynarodowej Unii Notariatu £aciñskiego, jak równie¿ okazjonalna,
dotycz¹ca sporz¹dzenia konkretnej czynno�ci, znajduje siê w pocz¹tko-
wym stadium. Nie stanowi wiêc znacz¹cej pomocy w tym zakresie.
Sytuacjê pogarsza brak publikacji zbioru praw obowi¹zuj¹cych w pañ-
stwach, z którymi obrót prawny jest szczególnie o¿ywiony.
Nale¿y wiêc przypomnieæ, ¿e równie¿ pod rz¹dem prawa o notariacie

z 1933 r.9 istnia³y kontrowersje i trudno�ci przy za³atwianiu spraw ze
stosunku miêdzynarodowego prawa prywatnego. Uwa¿ano wówczas, ¿e
notariusz zagraniczny nie mo¿e byæ uwa¿any za notariusza polskiego, a
�tym samem sporz¹dzony przez niego akt nie ma mocy dokumentu
publicznego�10. Zasada ta jest nadal aktualna i vice versa odnosi siê do

no�ci odmowy sporz¹dzenia czynno�ci notarialnej z elementem zagranicznym w razie
w¹tpliwo�ci co do jej zgodno�ci z przepisami prawa obcego.

9 Zdaniem M. A l l e r h a n d a, Prawo o notariacie, Lwów 1934, przy przeniesieniu
w³asno�ci nieruchomo�ci po³o¿onych w Polsce nale¿y stosowaæ w zakresie formy wy³¹cz-
nie prawo obowi¹zuj¹ce w Polsce. Pogl¹d ten zosta³ wyra¿ony w czasie obowi¹zywania
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o prawiew³a�ciwymdla stosunkówprywatnych
miêdzynarodowych.

10 M. A l l e r h a n d, op. cit., s. 128, jak równie¿ E. D r o z d, op. cit., s. 7.
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notariusza polskiego, zamierzaj¹cego sporz¹dziæ czynno�æ notarialn¹ poza
granicami pañstwa. W doktrynie przyjmuje siê, i¿ dzia³a tu swoistego
rodzaju zasada �terytorializmu�11, która jest weryfikowana propozycjami
uniwersalizmu zasad obrotumiêdzynarodowego prywatnego. Przyk³adem
tej próby s¹ opracowanewzory pe³nomocnictw obowi¹zuj¹cychw krajach
Unii Europejskiej12. Jest to jedyny dokument unifikacyjny jednostronnej
czynno�ci prawnej na ten u¿ytek. Okres jego powstawania by³ stosun-
kowo d³ugi i poprzedzony wieloletnimi konsultacjami. Prezentowany
przyk³ad wskazuje na skomplikowany charakter prac ujednolicaj¹cych
czynno�ci cywilnoprawne czy te¿ wybran¹ dziedzinê prawa.
Uwa¿ano dawniej, ¿e czynno�æ notarialna dokonana w Polsce, doty-

cz¹ca nieruchomo�ci po³o¿onych za granic¹, jest wa¿na, je¿eli zastoso-
wano prawo w³a�ciwe dla jej po³o¿enia. W konsekwencji, je¿eli w pañ-
stwie jej po³o¿enia nie jestwymagany akt notarialny, to czynno�æ dokonana
w innej formie jest wa¿na13. Trudno sobie wyobraziæ, by notariusz polski
sporz¹dzi³ umowê przenosz¹c¹ w³asno�æ nieruchomo�ci po³o¿onej za
granic¹ bez zachowania formy szczególnej, czyli aktu notarialnego. Spo-
rz¹dzenie jej w takiej formie jest zagwarantowane przepisami prawa o
notariacie i ogólnymporz¹dkiem prawnymdla nieruchomo�ci po³o¿onych
w Polsce.
Obecnie na forum miêdzynarodowym rozwa¿ana jest integracja no-

tariuszy oraz wspó³praca notariatów europejskich. Zagadnieniami tymi
zajmuj¹ siê tak¿e Konferencje NotariatówUnii Europejskiej (CNUE) oraz
Miêdzynarodowa Unia Notariatu £aciñskiego. Podejmowane przez nie
uchwa³y s¹ równie¿ przedmiotem wnikliwych rozwa¿añ cz³onkowskich
notariatów krajowych.

11 E. D r o z d, op. cit., s. 11.
12 Pe³nomocnictwa (teksty i wzory), Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy RP

1992, zosta³y opracowane przy udziale Komisji Europejskiej MUN£. Prace rozpoczêto
w 1968 r. i trwa³y prawie 10 lat. Opracowano w sumie 10 wzorów, zawieraj¹cych miêdzy
innymi umocowanie do przeniesienia w³asno�ci nieruchomo�ci. Uwzglêdniono zarówno
formê aktu notarialnego, jak równie¿ czynno�æ notarialn¹ polegaj¹c¹ na po�wiadczeniu
w³asnorêczno�ci podpisu przez notariusza.

13 M. A l l e r h a n d, op. cit., s. 128. Odnosi³o siê to w szczególno�ci do nieruchomo�ci
po³o¿onych w tych pañstwach, w których wed³ug ich ustawodawstwa akt notarialny nie
by³ wymagany.
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Inicjatywy organizacji miêdzynarodowych uleg³y zwiêkszeniu przy
podejmowaniu tematów maj¹cych znaczenie ponadpañstwowe, uspraw-
niaj¹cych obrót miêdzynarodowy cywilny. Propozycje wprowadzenia
nowych lub zmodyfikowanych norm prawnych przez cz³onków Unii
Europejskiej bezpo�rednio oddzia³ywaj¹ na poszukiwanie przez notariaty
krajowe mo¿liwo�ci ich wprowadzenia w ¿ycie i zdefiniowania statusu
zawodowego notariusza. Przyk³adem mo¿e byæ propozycja wprowadze-
nia miêdzy innymi nowej formy testamentu, nazwanego w doktrynie
eurotestamentem, obowi¹zuj¹cego w pañstwach Unii Europejskiej14. Za-
kres tych prac jest wielow¹tkowy. Dominuj¹ zagadnienia dotycz¹ce:
1. Obowi¹zywania art. 45 traktatu amsterdamskiego w przedmiocie

obywatelstwa notariusza i mo¿liwo�ci wykonywania czynno�ci przez
notariuszy cz³onków pañstw Unii Europejskiej poza granicami kraju, w
którym posiadaj¹ swoje siedziby. Zawód notariusza traktowany jest jako
zawód �graniczny�15 w�ród innych wolnych zawodów prawniczych, w
których zniesiono obowi¹zek posiadania obywatelstwa danego kraju. W
stosunku do notariuszy przyjêto zasadê, ¿e jest on funkcjonariuszem
publicznym, któremu w pewnym zakresie powierzono ustawowo w³adzê

14 R. S z t y k, Eurotestament � nowa forma testamentu, �Rejent� 2000, nr 9, s. 206-
209.

15 W literaturze omawiana jest precedensowa sprawa obywatela holenderskiego Jeana
Reynersa, zamieszka³ego w Belgii, gdzie ukoñczy³ studia prawnicze i otrzyma³ tytu³ dok-
tora. Ubiega³ siê on o przyjêcie do brukselskiej palestry, jednak¿e jego wniosek zosta³
za³atwiony odmownie. Prawo belgijskie nie pozwala³o nawykonywanie zawodu adwokata
przez obywatela innego pañstwa. Odstêpstwo od tej zasady wymaga odrêbnego postêpo-
wania, a w tym odpowiedniego okresu zamieszkiwania w Belgii. Wymogi te nie zosta³y
zachowane, w zwi¹zku z tym sprawa ta sta³a siê przedmiotem postêpowania przed Try-
buna³emwStrasburgu.Wdyrektywieous³ugachprawniczychprzewidziane s¹ zasadyuznania
dyplomu i swobody dzia³alno�ci gospodarczej prawnikóww zakresie �wiadczonych us³ug.
Art. 55 traktatu rzymskiego nie obejmuje notariuszy. Notariusze wykonuj¹ bowiem funk-
cjê publiczn¹ po�wiadczenia dokumentów. Ponadto spe³niaæ musz¹ oni wymóg posiadania
obywatelstwa danego pañstwa, jako warunku powo³ania na to stanowisko. Wyj¹tkiem od
tej zasady s¹ notariaty w Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Odmiennie tak¿e kszta³tuje
siê pozycja notariuszy francuskich, którzy wykonuj¹ szereg us³ug zbli¿onych do wolnych
zawodów. Bli¿ej £. B o h d a n, Us³ugi prawnicze w Unii Europejskiej, Zakamycze 2000,
s. 25-26. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w pañstwach
cz³onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych
(Dz.U. Nr 87, poz. 954) uznaje te kwalifikacje na zasadach w niej okre�lonych. Przepisy
ustawy nie dotycz¹ zawodu notariusza.
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publiczn¹. I ta okoliczno�æ powoduje, ¿e jest on nierozerwalnie zwi¹zany
z obywatelstwem pañstwa, na którego terytorium wykonuje swe czyn-
no�ci.
Dopóki nie nast¹pi jednoznaczne i szczegó³owe ustawowe okre�lenie

jego statusu zawodowego, dopóty bêd¹ istnia³y rozbie¿ne pogl¹dy. S¹ one
przeciwstawne i argumentacjaobronydanegostanowiskazale¿yod realizacji
przypisanych mu zadañ ustawowych. I tak w przypadku wykonywania
obowi¹zku p³atnika danin publicznych traktowany jest jako urzêdnik
publiczny realizuj¹cyzleconemuzadania.Winnej za� sytuacji, gdyzachodzi
potrzeba ochrony tajemnicy zawodowej i przestrzegania zasady swobody
sporz¹dzania umów, uwa¿any jest za osobê wykonuj¹c¹ wolny zawód w
ramach spe³nianej funkcji publicznej. W ka¿dym za� przypadku trakto-
wany jest jako osoba zaufania publicznego. Przymiot ten w coraz wiêk-
szym zakresie przyznawany jest tak¿e innym zawodom wykonuj¹cym
okre�lone funkcje publiczne. Nie jest wiêc zwi¹zany tylko z zawodem
notariusza. Posiada przede wszystkim znaczenie presti¿owe, podnosz¹ce
autorytet zawodu i zwi¹zane z nienagann¹ postaw¹ etyczn¹ i moraln¹.
Podsumowuj¹c te rozwa¿ania, nale¿y podzieliæ pogl¹d, wed³ug któ-

rego notariusz musi posiadaæ obywatelstwo pañstwa, w którym zosta³
powo³any, i nie mo¿e wykonywaæ czynno�ci poza granicami kraju, w
którym znajduje siê siedziba jego kancelarii.
2.Utworzenia europejskiego rejestrunotariuszy, cowznacznymzakresie

mia³oby, w my�l projektu uchwa³y Konferencji Notariatów Pañstw Unii
Europejskiej, odbytej w dniach 13-14 pa�dziernika 2000 r., wp³yn¹æ na
u³atwienie europejskiego miêdzynarodowego obrotu prywatnego. Za³o¿e-
niem projektu jest zapewnienie pe³nego i nieograniczonego dostêpu do
obs³ugi prawnej spo³eczeñstwa w granicach europejskiego obszaru praw-
nego. Zak³ada siê, i¿ pomoc prawna bêdzie sprawniejsza, jako ¿e zaosz-
czêdzi czas i koszty zwi¹zane z uzyskaniem us³ugi prawnej u okre�lonego
notariusza.W rejestrze tym byliby wykazani notariusze pañstw cz³onkow-
skich CNUE. Znajdowa³yby siê te¿ informacje o poszczególnych nota-
riuszach, a mianowicie: nazwisko i imiê, data objêcia funkcji, siedziba
kancelarii, adres, numer telefonu i faksu, adres elektroniczny, specjaliza-
cja, znajomo�æ jêzyków obcych i numer identyfikacyjny, za pomoc¹
którego by³by identyfikowany w ca³ej Europie. Rejestr prowadzony by³by
przez CNUE, dostêpny drogê internetow¹. Natomiast ka¿dy notariusz
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mia³by przyznany zakodowany numer identyfikacyjny, którego kod by³by
niedostêpny dla klientów16.
3. Zmodyfikowania i rozszerzenia zasad Konwencji z dnia 16 maja

1972 r. o systemie rejestracji testamentów, podpisanej w Bazylei, na
wszystkie kraje europejskie. Dotychczas konwencjê ratyfikowa³o tylko
dziewiêæ pañstw na dwana�cie, które j¹ podpisa³y. W szczególno�ci
przedstawiono propozycjê wpisu do europejskiego rejestru testamentów
na no�niku informatycznym.
4. Wprowadzenia jednolitych formularzy notarialnych w Europie, a

tak¿e europejskiego rejestru handlowego, swobodnego sporz¹dzania i wy-
konywania aktów notarialnych, a nadto wprowadzenia dzia³alno�ci me-
diacyjnej notariuszy, rozwodu polubownego przed notariuszem oraz in-
stytucji zunifikowanych, jak np. eurohipoteka i jednolite formularze czyn-
no�ci notarialnych w Europie. To wszystko stanowi nie do koñca opra-
cowane propozycje Konferencji Notariatów Unii Europejskiej (CNUE),
zmierzaj¹ce do rozszerzenia i usprawnienia miêdzynarodowego obrotu
prawnego.Temucelowi s³u¿y równie¿ propozycja zmiany polskiego prawa
o notariacie w przedmiocie formy sporz¹dzania czynno�ci notarialnej na
u¿ytek obrotu miêdzynarodowego. Chodzi bowiem o to, by czynno�æ nota-
rialna by³a skuteczna w pañstwach, w których ma byæ wykonywana17.
Stosownie do art. 1138 k.p.c. zagraniczne dokumenty urzêdowe po-

siadaj¹ moc dowodow¹ na równi z polskimi dokumentami urzêdowymi.
Jednocze�nie postanowiono, ¿e dokument dotycz¹cy przeniesienia w³a-
sno�ci nieruchomo�ci po³o¿onej w Polsce powinien byæ uwierzytelniony
przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urz¹d konsularny. Ta
sama zasada odnosi siê do dokumentu wywo³uj¹cego w¹tpliwo�ci co do
jego autentyczno�ci. W literaturze i orzecznictwie szczegó³owo wyja�nio-
no pojêcie zagranicznego dokumentu urzêdowego18. Powszechnie przyj-

16 Projekt ten by³ rozwa¿any na posiedzeniach CNUE, miêdzy innymi w Pary¿u w
dniach 26-27 stycznia 2001 r. Przedmiotem ostatniego posiedzenia by³y zagadnienia
zwi¹zane z obywatelstwem notariusza oraz opracowanie zasad uznawania aktów notarial-
nych w obrocie miêdzynarodowym.

17 Bli¿ej problem zosta³ przedstawiony przez R. S z t y k a, D³ug na nieruchomo�ci �
nowa forma zabezpieczenia sumy pieniê¿nej, �Rejent� 2000, nr 3, s. 58 i n.

18 S.W ó j c i k, Forma czynno�ci prawnej w �wietle zasad polskiego prawa cywilnego
oraz stanowiska Polski wobec Unii Europejskiej (zagadnienia ogólne), �Rejent� 1998,
nr 4, s. 140, dokona³ wyk³adni art. 68 Uk³adu Europejskiego, sporz¹dzonego w Brukseli w
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muje siê, ¿e jest nim dokument sporz¹dzony przez organ pañstwa obcego,
umocowany na mocy prawa. Powinien on byæ dokonany we w³a�ciwej
formie, w my�l zasad prawa miêdzynarodowego prywatnego i prawa
materialnego odnosz¹cego siê do konkretnej czynno�ci. Wokó³ formy
pe³nomocnictwa sporz¹dzonego za granic¹ do przeniesienia w³asno�ci
nieruchomo�ci po³o¿onej w Polsce w doktrynie istniej¹ przeciwstawne
pogl¹dy. Przewa¿a jednak ten, który zreszt¹ jest dominuj¹cy, i¿ wystarczy
forma obowi¹zuj¹ca w miejscu jego sporz¹dzenia. Jest to odrêbne za-
gadnienie wymagaj¹ce szerszego omówienia19. Na u¿ytek niniejszego
opracowania nale¿y jedynie wspomnieæ, ¿e wiele kontrowersji powsta³o
co do formy pe³nomocnictwa udzielonego za granic¹ do dokonania czyn-
no�ci prawnej odnosz¹cej siê do nieruchomo�ci po³o¿onej w Polsce.
Prawem w³a�ciwym, zgodnie z art. 24 § 1 m.p.p., jest prawo pañstwa,
w którym znajduje siê przedmiot, za� ³¹cznikiemmiejsce dokonania czyn-
no�ci. Statutem pe³nomocnictwa jest legis rei sitae, za� zasada lex loci
actus dopuszcza pe³nomocnictwo w formie dowolnej, bez zachowania
formy szczególnej � aktu notarialnego (art. 12 m.p.p.).
Wracaj¹c za� do dokumentu zagranicznego, nale¿y stwierdziæ, ¿e jest

nim orygina³ dokumentu, jak równie¿ jego odpis lub wyci¹g uwierzytel-
niony przez organ do tego upowa¿niony. Zaliczyæ tu nale¿y tak¿e zagra-
niczne orzeczenie s¹dowe, chocia¿ w niektórych sytuacjach mo¿e byæ
uznane równie¿ orzeczenie innych organów, jak na przyk³ad wydane w
trybie administracyjnym przy rozpoznawaniu w niektórych pañstwach

dniu 16 grudnia 1991 r., o stowarzyszeniu miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ aWspólnotami
Europejskimi. Przepis ten nak³ada obowi¹zek zbli¿enia �obecnie obowi¹zuj¹cego oraz
przysz³ego prawa� do ustawodawstwa istniej¹cego w Unii Europejskiej. Przenosz¹c ten
problem na praktykê notarialn¹, stwierdza, ¿e akt notarialny powinien obejmowaæ istotne
postanowienia danej czynno�ci prawnej. P. C z u b i k, Legalizacja krajowa dokumentów,
Zakamycze 1998 r., omawia zarówno zagraniczne dokumenty przeznaczone do obrotu
krajowegowPolsce, jak równie¿ krajowe, przeznaczone do obrotu za granic¹. Podaje tak¿e
wzory klauzul po�wiadczeniowych przedstawicielstw dyplomatycznych i urzêdów konsu-
larnych.

19 Zagadnienie to jest przedmiotem obszernej literatury. I tak, J. P a z d a n, Forma
pe³nomocnictwa udzielonego za granic¹ do dokonania czynno�ci prawnej dotycz¹cej
nieruchomo�ci po³o¿onej w Polsce, Rejent 1999, nr 5, s. 37-49, a tak¿e A. O l e s z k o,
Pytania i odpowiedzi, �Rejent� 1999, nr 6-7, s. 136-143, M. H u l i s t i T. K o t, Jeszcze
o formie pe³nomocnictwa udzielonego za granic¹, �Rejent� 2001, nr 6, s. 86-113.
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spraw rodzinnych. Orzeczenie musi wywo³ywaæ skutki w sferze mate-
rialnoprawnej i podlegaæ uznaniu pod warunkiem wzajemno�ci (art. 1146
§ 1 k.p.c.).
Legalizacja dokumentów zagranicznych przez polskie przedstawiciel-

stwo dyplomatyczne lub urzêdy konsularne ma jedynie znaczenie dowo-
dowe i nie dotyczy wa¿no�ci o�wiadczenia w nim z³o¿onego. Poza przy-
padkamiwymienionymiwustawieprzepisyprawaniewymagaj¹obowi¹zku
legalizacji pe³nomocnictw wystawionych za granic¹. Obowi¹zek ten ist-
nieje w ka¿dym przypadku, gdy dotyczy przeniesienia w³asno�ci nieru-
chomo�ci po³o¿onej w Polsce ewentualnie wywo³uje w¹tpliwo�ci co do
jego autentyczno�ci. Uprawnienia konsula do uwierzytelniania dokumen-
tów wynikaj¹ z art. 5 lit. f Konwencji wiedeñskiej o stosunkach konsu-
larnych z dnia 24 kwietnia 1963 r., a niekiedy z zawartych dwustronnych
umówmiêdzynarodowych. Zniesienie obowi¹zku legalizacji dokumentów
wynika z Konwencji zawartej w Hadze w dniu 5 pa�dziernika 1961 r.,
do której Polska nie przyst¹pi³a. Zwolnienie takie przewiduje równie¿
Europejska konwencja o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów
sporz¹dzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzêdników
konsularnych, podpisanawLondyniewdniu7czerwca1968 r.20,w stosunku
do pañstw bêd¹cych ich stron¹. Niezale¿nie od tego, zwolnienie z lega-
lizacji zagranicznych dokumentów mo¿e wynikaæ z dwustronnych umów
o wspó³pracy w sprawach cywilnych.
Przy czynno�ciach notarialnych obowi¹zuj¹ ogólne zasady stosowania

norm prawnych w³a�ciwych dla stosunków w miêdzynarodowym ob-
rocie prawnym. Zosta³y one przewidziane w zakresie procedury cywilnej
w art. 1096 k.p.c., postanawiaj¹cym, ¿e przepisów tych nie stosuje siê,
je¿eli umowa miêdzynarodowa, w której Rzeczpospolita jest stron¹, sta-
nowi inaczej. W my�l natomiast art. 87 ust. 1 Konstytucji RP, jednym
ze �róde³ prawa jest ratyfikowana umowa miêdzynarodowa, która po jej
og³oszeniu w Dzienniku Ustaw RP stanowi czê�æ krajowego porz¹dku

20 Dz.U. z 1995 r. Nr 76, poz. 381 i 382.Wmy�l art. 1 konwencji, legalizacja oznacza
wy³¹cznie czynno�æ dokonywan¹ w celu po�wiadczenia autentyczno�ci podpisu na doku-
mencie, okre�lenie osoby podpisuj¹cej, a tak¿e w okre�lonych przypadkach to¿samo�ci
�pieczêci lub stempla�, którym dokument zosta³ opatrzony. Dotyczy ona jedynie doku-
mentów sporz¹dzonycyh przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzêdników konsu-
larnych stron konwencji.
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prawnego i jest stosowana bezpo�rednio, o ile jej stosowanie nie jest
uzale¿nione od wydania ustawy. Zagadnienie to zosta³o równie¿ uregu-
lowane w art. 50 Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeñ s¹-
dowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporz¹dzonej w Lugano
dnia 16 wrze�nia 1988 r., ratyfikowanej przez Polskê w dniu 1 lutego
2000 r.21 Przewiduje siê bowiem, ¿e dokumenty urzêdowe, sporz¹dzone
w jednym z pañstw umawiaj¹cych siê stron, które s¹ wykonalne, bêd¹
objête zezwoleniem na wykonanie na wniosek w postêpowaniu przewi-
dzianym w art. 31 konwencji. Dokument ten musi spe³niaæ warunki do
uznania go za posiadaj¹cy moc dowodow¹ w pañstwie, w którym zosta³
sporz¹dzony. Przedstawione zasady postêpowania s¹ przede wszystkim
uzasadnione dyspozycj¹ art. 8 p.p.m., z którego mo¿na wywie�æ wniosek
o konieczno�ci przestrzegania zasady równouprawnienia cudzoziemców
w zakresie dostêpno�ci do pe³nej obs³ugi notarialnej.
Zagraniczne dokumenty notarialne wymagaj¹ indywidualnej oceny co

do ich zgodno�ci z prawem materialnym miejsca ich sporz¹dzenia, ale
przede wszystkim w zakresie skuteczno�ci prawnej na obszarze prawa
polskiego. Wyk³adnia o�wiadczeñ woli jest niekiedy utrudniona z racji
odmiennejmetodyki i terminologii obowi¹zuj¹cej przy sporz¹dzaniu czyn-
no�ci notarialnej. Zagadnienie niniejsze zostanie zilustrowane przyk³adami
z praktyki notarialnej:
a) Umowa darowizny, sporz¹dzona w dniu 29 wrze�nia 1997 r. w

Münster, nieruchomo�ci po³o¿onej w Rzeczypospolitej Polskiej, zawiera
w¹tpliwo�ci notariusza co do obowi¹zuj¹cego w Polsce prawa. Wyrazi³
on je w nastêpuj¹cej formule: �Notariusz zwróci³ stronom uwagê na to,
¿e prawo w Rzeczypospolitej Polskiej mo¿e zostaæ zastosowane, potem
czynno�æ prawna mo¿e byæ nieskuteczna lub zamierzony przez ni¹ cel
mo¿e doznaæ uszczerbku. Jednak mo¿liwe jest równie¿, ¿e to zagraniczne
prawo uzna niemieckie prawo w sposób wi¹¿¹cy za prawo daj¹ce siê
zastosowaæ. Notariusz nie zna prawa Rzeczypospolitej Polskiej i nie mo¿e
udzieliæonim¿adnych informacji.Notariuszporadzi³ stronom,abywyja�nili
kwestie prawa zagranicznego i dlatego skonsultowali siê z adwokatem

21 Dz.U. z 2000 r. Nr 10, poz. 132. M. P a z d a n, Znaczenie konwencji lugañskiej dla
polskiego s¹downictwa i notariatu, [w:] II Kongres Notariuszy RP. Referaty i opracowa-
nia, Poznañ-Kluczbork 1999, s. 221 i n.
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(notariuszem) w Rzeczypospolitej Polskiej lub zasiêgnêli opinii niemiec-
kiego eksperta. Mimo to strony chcia³y urzêdowego sporz¹dzenia doku-
mentu�.
Cytowany akapit zawiera wszystkie w¹tpliwo�ci, z jakimi spotyka siê

notariusz zagraniczny sporz¹dzaj¹cy czynno�æ dotycz¹c¹ przeniesienia
w³asno�ci nieruchomo�ci po³o¿onej w Polsce. Trudno�ci te wystêpuj¹
tak¿e w przedmiocie dokumentowania stanów w³asno�ci. Notariusz
stwierdzi³ dalej, ¿e nie dokona³ wgl¹du do ksiêgi wieczystej, za� podstaw¹
umowy jest �dokumentMinisterstwaRolnictwaRzeczypospolitej Polskiej
z dnia 9 sierpnia 1956 r. o przekazaniu�, którego niemieckie t³umaczenie
jest czê�ci¹ sk³adow¹ dokumentu notarialnego. Umowa ta zawiera tak¿e
pe³nomocnictwo, moc¹ którego darczyñca upowa¿nia obdarowanego,
przy zwolnieniu od ograniczeñ przewidzianych w § 181 BGB, do sk³a-
dania wszelkich o�wiadczeñ, tak¿e �w formie odnosz¹cej siê do ksiêgi
wieczystej�, które dla realizacji tej umowy s¹ zgodne z prawem polskim.
Pe³nomocnik upowa¿niony jest ponadto do uzyskania zezwolenia kraju
po³o¿enia nieruchomo�ci � Polski, urzêdowego lub s¹dowego, wymaga-
nego do przyjêcia ze skutkiem prawnym o�wiadczenia woli. Takiego
zezwolenia na nabycie nieruchomo�ci po³o¿onej w Polsce przez cudzo-
ziemca nie przed³o¿ono do aktu notarialnego, co z mocy prawa powoduje
niewa¿no�æ umowy. Z ca³okszta³tu tre�ci o�wiadczenia woli stron przyj¹æ
mo¿na, ¿e umowa ta ma charakter oferty darowizny. Pe³nomocnictwo
zosta³o udzielone nieodwo³alnie i nie wygas³o z chwil¹ �mierci mocodaw-
czyni.
Odrêbna informacja notariusza, stwierdzaj¹ca, ¿e zgodnie z prawem

niemieckim w³asno�æ maj¹tku ziemskiego przechodzi na obdarowanego
dopiero wraz z przepisaniemw ksiêdze wieczystej, jest bezprzedmiotowa.
Koñcowa czê�æ informacji, mówi¹ca, ¿e �o prawie polskim notariusz nie
mo¿e udzieliæ ¿adnej informacji�, przekonuje o tym, ¿e powinien onwobec
tylu zastrze¿eñ odmówiæ sporz¹dzenia umowy, nawet mimo potwierdze-
nia przez strony chêci jej sporz¹dzenia.
b) Pe³nomocnictwa notariuszy niemieckich do przeniesienia w³asno�ci

nieruchomo�ci po³o¿onej w Polsce sporz¹dzane s¹ zarówno w formie
aktu notarialnego, jak i po�wiadczenia w³asnorêczno�ci podpisu moco-
dawcy. I tak pe³nomocnictwo w Bad Driburg z 1999 r. zosta³o zatytu-
³owane jako �akt notariusza� i zawiera umocowanie do udzia³u w postê-
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powaniu o stwierdzenie nabycia spadku obywatelki polskiej, zmar³ej w
Polsce, z prawem substytucji i niegasn¹ce z chwil¹ �mierci mocodawcy.
Zawiera ono, podobnie jak inne pe³nomocnictwa, klauzulê po�wiadcze-
niow¹ prezesa S¹du Krajowego w Paderborn o autentyczno�ci podpisu
notariusza i odci�niêtej pieczêci s³u¿bowej. Jednocze�nie za�wiadczono,
ze notariusz by³ uprawniony do wykonania tej czynno�ci prawnej. W tym
przypadku legalizacjaWydzia³uKonsularnegoAmbasadyPolskiejwKolonii
nie by³a wymagana.
W innym pe³nomocnictwie, sporz¹dzonym przed notariuszem nie-

mieckim w Ulm dnia 3 sierpnia 2000 r. w formie po�wiadczenia w³a-
snorêczno�ci podpisu, mocodawczyni stwierdzi³a, ¿e pe³nomocnik mo¿e:
�w moim imieniu sk³adaæ i przyj¹æ o�wiadczenia zwi¹zane z podzia³em
i zbytem posiad³o�ci gruntowej, które oka¿¹ siê konieczne przy podziale�.
Pe³nomocnik zosta³ zwolniony z ograniczeñ wynikaj¹cych z § 181 BGB
i upowa¿niony do udzielania pe³nomocnictw osobom trzecim. W klauzuli
po�wiadczeniowej Konsulat Generalny RP w Monachium potwierdzi³
autentyczno�æ podpisu prezesa S¹du Krajowego i pieczêci urzêdowej
S¹duKrajowegowUlmoraz zgodno�æ pe³nomocnictwa z prawemmiejsca
jego wystawienia.
Kolejnym przyk³adem jest pe³nomocnictwo sporz¹dzone w jêzyku

polskim do przeniesienia udzia³u nieruchomo�ci po³o¿onej w Polsce pod
ka¿dym tytu³em prawnym osobom i na warunkach okre�lonych przez
pe³nomocnika, który równie¿ mo¿e dzia³aæ z samym sob¹. Zamieszczono
przy tym klauzulê stwierdzaj¹c¹, i¿ nie narusza to interesów prawnych
mocodawcy.
Przyk³ady sporz¹dzenia dokumentów w jêzyku polskim przez nota-

riuszy niemieckich nie nale¿¹ dowyj¹tków.Notariusze po�wiadczaj¹ tak¿e
pe³nomocnictwa lub inne czynno�ci sporz¹dzone odrêcznie przez strony
i ograniczaj¹ siê jedynie do po�wiadczenia w³asnorêczno�ci podpisu.
Powszechnie przestrzega siê zasady po�wiadczenia podpisu i pieczêci
notariusza przez prezesa S¹duKrajowego. Natomiast klauzule legalizacyj-
ne konsulatów i przedstawicielstw dyplomatycznych s¹ ró¿ne. Przewa-
¿aj¹ te, w których ogranicza siê je do stwierdzenia zgodno�ci dokumentu
z prawem miejsca jego wystawienia.
Odrêbnego omówienia wymagaj¹ pe³nomocnictwa sporz¹dzone przez

notariuszy publicznych USA. S¹ one bardzo ogólnikowe i w wiêkszo�ci
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przypadków przez mocodawców, za� notariusz potwierdza w³asnorêcz-
no�æ ich podpisów. Zakres umocowania odbiega równie¿ od przyjêtych
zasad i spotyka siê sformu³owania stwierdzaj¹ce, ¿e pe³nomocnik jest
upowa¿niony do �reprezentowania mnie w sprawach maj¹tkowych� oraz
�zrzekam siê praw maj¹tkowych na rzecz ...�. Pe³nomocnictwa tego
rodzaju s¹ bezkrytycznie legalizowane przez konsulaty generalne.
Bli¿sza analiza drukówopracowanych przez urzêdy konsularne stwier-

dza, ¿e praktyka w tej mierze jest niejednolita. Wszystkie one s¹ dwu-
jêzyczne �w jêzyku polskim i danego pañstwa.Wystêpuje zarówno forma
aktu notarialnego, np. we Francji, jak równie¿ po�wiadczenia w³asnorêcz-
no�ci podpisu mocodawcy, np. w Kanadzie. Domniemywaæ mo¿na, ¿e
kierowano siê zasad¹ prawa miejsca ich sporz¹dzenia, a nie po³o¿enia
nieruchomo�ci, czyli wed³ug zasad prawa polskiego.
Redakcja dokumentów w postêpowaniu spadkowym odbiega zarów-

no od przepisów miejsca ich sporz¹dzenia, jak i prawa kraju, w którym
czynno�æ ma byæ wykonana. Przyk³adem tego jest czynno�æ sporz¹dzona
przez notariusza niemieckiego w München dnia 17 sierpnia 2001 r., za-
tytu³owana jako rezygnacja ze spadku. O�wiadczenie woli spadkobiercy
zredagowanow nastêpuj¹cy sposób: �rezygnujê niniejszym ze swej czê�ci
spadku po ojcu... na rzecz wdowy po zmar³ym�. Jednocze�nie notariusz
zamie�ci³ dodatkow¹ informacjê, tytu³uj¹c j¹ jako prawo zagraniczne, o
tre�ci: �Notariusz zwróci³ uwagê stawaj¹cemu, ¿e nie mo¿e pouczyæ go
w zakresie prawa polskiego, które znajduje tu zastosowanie. W szcze-
gólno�ci nie mo¿e on poinformowaæ, czy powy¿sze o�wiadczenie od-
powiada tre�ci¹ i form¹ wymogom prawa polskiego�. Niezale¿nie od tego
zamieszczono w pouczeniu stwierdzenie, ¿e �sam (stawaj¹cy) informo-
wa³ siê na ten temat i zwalnia notariusza z odpowiedzialno�ci zwi¹zanej
z zastosowaniem prawa zagranicznego�. Tym razem klauzula Konsulatu
Generalnego w Monachium ograniczy³a siê do stwierdzenia zgodno�ci
niniejszego dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia. Okaza³a siê
ona zbêdna, jako ¿e przedmiotemdziedziczenia by³o jedyniew³asno�ciowe
spó³dzielcze prawo do lokalumieszkalnego, za� dokument niewywo³ywa³
w¹tpliwo�ci co do jego autentyczno�ci. Zdarza siê równie¿, ¿e w³asno-
rêczno�æ podpisów na o�wiadczeniach woli w sprawach spadkowych
po�wiadczaj¹ pracownicy urzêdów miejskich. Ilustruje to np. zrzeczenie



312

Romuald Sztyk

siê na korzy�æ �mojej matki... czê�ci spadkowej po moim ojcu...�,
po�wiadczone przez Urz¹d Miejski w Ludwigshafen w 1999 r.
c) �W akcie publicznym� notariusz niemiecki w Lörrach sporz¹dzi³

pe³nomocnictwo do zbycia �posiad³o�ci gruntowej� po³o¿onej w Polsce.
Jak stwierdzi³ notariusz, akt sporz¹dzono wed³ug prawa niemieckiego i
nie bêdzie on legalizowany przez Konsulat Generalny Polski wMünchen,
gdy¿ wed³ug prawa tamtejszego, do pe³nomocnictwa zbycia posiad³o�ci
gruntowej wymagana jest forma �po�wiadczenia notarialnego�. Akt zosta³
sporz¹dzony w oparciu o za�wiadczenie s¹du niemieckiego o dziedzicze-
niu. Przedstawiony dokument zawiera wszystkie mo¿liwe nieprawid³o-
wo�ci, pocz¹wszy od b³êdnej interpretacji przepisów prawa polskiego,
a skoñczywszy na pominiêciu wy³¹cznej jurysdykcji s¹du polskiego w
zakresie dziedziczenia nieruchomo�ci po³o¿onej w Polsce, przewidzianej
w art. 1102 k.p.c.
d) Z zakresu prawa zobowi¹zaniowego nale¿y wymieniæ �umowê o

udzielenie po¿yczki�, sporz¹dzon¹ pomiêdzy powiatem Unna, jako po-
¿yczkodawc¹, a obywatelem niemieckim, w³a�cicielem nieruchomo�ci
po³o¿onej w Polsce. W § 1 umowy postanowiono, ¿e dla zachowania
�rodków ostro¿no�ci wejdzie ona tylko wtedy w ¿ycie i bêdzie obowi¹-
zywa³a prawnie, je¿eli obecnie przeprowadzone badania wyka¿¹ mo¿li-
wo�æ spieniê¿eniamaj¹tku po¿yczkobiorcywPolsce. PowiatUnna zgodnie
z ustaleniami ustawy o pomocy socjalnej przejmie koszty umieszczenia
w domu, koszty kieszonkowego, jak te¿ dalsz¹ konieczn¹ pomoc dla
po¿yczkobiorcy. Jako zabezpieczenie udzielonej po¿yczki s³u¿yæ ma ist-
niej¹cy maj¹tek w Polsce, który w razie stwierdzenia mo¿liwo�ci spieniê-
¿enia, zostanie sprzedany przez powiat Unna lub przez inne wytypowane
osoby.
e) Uk³ad i systematyka sporz¹dzania pe³nomocnictwa przez notariuszy

niemieckich nie s¹ jednolite. Niekiedy fakt sporz¹dzenia go w formie aktu
notarialnego jest podkre�lonydopierowczê�ci koñcowej czynno�ci poprzez
stwierdzenie, ¿e �powy¿szy akt zosta³ stawaj¹cym przez notariusza od-
czytany, przez nich zatwierdzony oraz przez nich i notariusza w³asno-
rêcznie podpisany�. Przyk³adem tego jest pe³nomocnictwo notariusza,
sporz¹dzone w Bad Vilbel w 1999 r., które odpowiada wzorowi opra-
cowanemu przez MUN£.
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f) W pe³nomocnictwie sporz¹dzonym przez notariusza w Obernkir-
chen opiekun osoby ubezw³asnowolnionej ustanowi³ pe³nomocnika do
podarowania jej udzia³u w nieruchomo�ci po³o¿onej w Polsce synowi,
upowa¿niaj¹c go do za³atwienia dalszych czynno�ci, a w tym zwi¹zanych
ze z³o¿eniem wniosku o �zarejestrowanie� w ksiêdze wieczystej. Jedno-
cze�nie notariusz zwróci³ uwagêna fakt, ¿e o�wiadczenie opiekunawymaga
zatwierdzenia s¹du opiekuñczego. W tych warunkach pe³nomocnictwo
jest u³omne i skuteczno�æ prawn¹ uzyskuje po zatwierdzeniu przez s¹d
opiekuñczy.
Prezentowane czynno�ci notarialne wskazuj¹ na z³o¿ono�æ zagadnieñ

zwi¹zanych z ujednoliceniem praktyki notarialnej, a tak¿e trudno�ciami
w zakresie sporz¹dzania czynno�ci w formie wymaganej przez prawo
polskie. Problem ten jest powszechnie znany i przedstawicielstwa dyplo-
matyczne lub urzêdy konsularne podejmuj¹ odpowiednie czynno�ci w
tym kierunku. Przyk³adem tego jest pismo Wydzia³u Konsularnego
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej wKöln, w którym zwraca siê uwagê
na konieczno�æ zachowania odpowiedniej formy okre�lonego dokumentu,
jako:
� dokumentu w formie aktu notarialnego,
� dokumentu, na którym w³asnorêczno�æ podpisu jest po�wiadczona

przez notariusza.
Nale¿y w tymmiejscu stwierdziæ, ¿e struktura organizacyjna notariatu

niemieckiego jest zró¿nicowana i obecnie wystêpuj¹ trzy formy notarial-
ne22:
1.Notariusz (hauptberuflicherNotar)wykonuje g³ównie i jedynie swoje

czynno�ci notarialne w wiêkszo�ci landów Niemiec: Bayern, Hamburg,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Nordrhein-Westfalen (w czê�ci obejmuj¹cej
Köln i Düsseldorf, z wyj¹tkiem Duisburga i Emmerich), Brandenburg,
Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt i Mecklenburg-Vorpommern. Jest
to standartowa forma notariatu ³aciñskiego i w obrocie miêdzynarodo-
wym zbli¿ona do notariatu polskiego.

22 W opracowaniu Beck'sches Notar-Handbuch, hrsg. Günter Brambring, Hans-Urlich
Jerschke, red. WolframWaldner,München 2000, s. 1196 przedstawiono strukturê i zasady
ustrojowe notariatu niemieckiego oraz zakres jego kompetencji, miêdzy innymi w spra-
wach spadkowych.
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2. Adwokat-notariusz (Anwaltsnotar) wykonuje równolegle obie funk-
cje w znacznej czê�ci Niemiec: Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen,
Schleswig-Holstein i pozosta³a czê�æ Nordrhein-Westfalen.
3. Notariaty pañstwowe (staatliche Notariate) obejmuj¹ notariuszy

wykonuj¹cych swoje czynno�ci w s³u¿bie pañstwowej jako urzêdnicy
(land Baden-Württemberg). Posiadaj¹ oni prawo �urzêdu s¹dowego� do
wykonywania obowi¹zków sêdziego, m.in. w przedmiocie ubezw³asno-
wolnienia, w sprawach spadkowych i dotycz¹cych ksi¹g wieczystych.
Z tego tytu³u maj¹ wiêksze prawa ni¿ pozostali notariusze. W okrêgu
Karlsruhe jest to jedyna formaorganizacyjna notariatu.Natomiastwokrêgu
Stuttgart notariusze mog¹ równie¿ dodatkowo wykonywaæ czynno�ci
adwokatów-notariuszy. Pañstwowych notariuszy nie dotyczy § 114 nie-
mieckiego prawa o notariacie (BNotO). Pomiêdzy notariuszami wyko-
nuj¹cymi ten zawód jako podstawowy i adwokatami-notariuszami nie
istniej¹ ¿adne ró¿nice zawodowe. Zakres odpowiedzialno�ci, podstawowe
prawa i obowi¹zki zawodowe s¹ dla nich identyczne. Wykonuj¹ oni ten
sam urz¹d-zawód. Szczególne ró¿nice mog¹ wyst¹piæ tylko wtedy, gdy
adwokat-notariusz wykonuje urz¹d obroñcy prawnego (Rechtsanwalt) i
ma mo¿liwo�æ wykonywania innych samodzielnych zawodów. Jest to
uregulowane w prawie zawodowym przez specjalne przepisy, np. w za-
kresie ochrony samodzielno�ci i bezstronno�ci, zachowania siê w przed-
miocie reklamy i autoreklamy, dostêpu do notariatu i zakoñczenia czyn-
no�ci notariusza.
Ponadto istnieje autonomiczno�æ rozwi¹zania prawnego obowi¹zuj¹-

cego w Niemczech odno�nie do trybu sporz¹dzania umów przenosz¹cych
w³asno�æ nieruchomo�ci. W my�l § 925 BGB, umowa przenosz¹ca
w³asno�æ nieruchomo�ci po³o¿onej w Niemczech musi byæ sporz¹dzona
przed notariuszem niemieckim23.
Dokumentacja prawa w³asno�ci nieruchomo�ci po³o¿onej w Polsce

nie spe³nia podstawowych warunków bezpieczeñstwa miêdzynarodowe-
go obrotu cywilnego. Nieznajomo�æ przepisów przez notariuszy i strony
uczestnicz¹ce w czynno�ciach powoduje, ¿e powo³ywane s¹ w znako-
mitej wiêkszo�ci o�wiadczenia stron lub inne niewiarygodne dokumenty.
Z tych te¿ powodów polskie archiwa pañstwowe, wydaj¹c na ten u¿ytek

23 Bli¿ej M. P a z d a n, Notariat a prawo prywatne miêdzynarodowe (uwagi ogólne),
�Rejent� 1995, nr 9, s. 197 i n.
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za�wiadczenia (odpisy) z dawnych ksi¹g wieczystych (Grundbuch), za-
wieraj¹ klauzulê informuj¹c¹, ¿e: �Niniejsze za�wiadczenie uwzglêdnia
wy³¹cznie stan historyczny stosunkóww³asno�ciowych na by³ychwschod-
nich obszarach Rzeszy Niemieckiej. Za�wiadczenie nie uwzglêdnia zmian
dokonanych w tych stosunkach i wprowadzonych od roku 1945. Nie
uwzglêdnia tym samym aktualnego stanu stosunków w³asno�ciowych
ustanowionych na odno�nych obszarach w rezultacie zmian wynikaj¹-
cych z prawa polskiego i prawa miêdzynarodowego�. Dla identyfikacji
dokumentu z miejscem po³o¿enia dokumentu u¿ywa siê nazw i okre�leñ
w jêzyku niemieckim.
Dokumentami zagranicznymi musi równie¿ pos³ugiwaæ siê notariusz

polski przy czynno�ciach, które wymagaj¹ odpowiedniego udokumento-
wania, nie tylko w przedmiocie ustalenia stanu w³asno�ci nieruchomo�ci
w ksiêdze wieczystej, ale tak¿e przy stwierdzeniu posiadania zdolno�ci
do dzia³añ prawnych spó³ki zarejestrowanej w rejestrze s¹dowym. W
my�l zasad niemieckiego kodeksu handlowego, rejestr handlowy ma
charakter publiczny i ka¿da osoba mo¿e uzyskaæ odpisy z niego (§ 9
Handelsgesetzbuch). Rejestry handlowe prowadz¹ s¹dy pierwszej instan-
cji (Amtsgerichte), na podstawie § 8 HGB i § 125 FGG. Wpisy doko-
nywane s¹ i wykre�lane na podstawie wniosku rozpatrywanego przez
sêdziego, który stwierdza ich zgodno�æ formaln¹ i merytoryczn¹. Wpisy
w rejestrze s¹ og³aszane w Bundesanzeiger i dodatkowo w gazecie. Jak
z tego wynika, uzyskanie odpisu z rejestru s¹dowego nie przedstawia
wiêkszych trudno�ci.
Brytyjskieprawospó³ekodmiennie reguluje rejestracjê inadzór.Wchodz¹

one w zakres obowi¹zków Domu Spó³ek i Rejestru Spó³ek. Ka¿da spó³ka
musi zatrudniæ sekretarza, który jest odpowiedzialny za czynno�ci admi-
nistracyjne spó³ki i przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów.
W prawie francuskim rejestr podmiotów gospodarczych ma charakter

jawny i ogólnie dostêpny. Osobowo�æ prawn¹ spó³ka uzyskuje w wyniku
wpisu do rejestru. Jest on prowadzony przez sekretarza ka¿dego s¹du
handlowego lub przez s¹d powszechny pierwszej instancji, w³a�ciwy w
sprawach handlowych. Natomiast rejestr krajowy prowadzony jest przez
Krajowy Instytut W³asno�ci Przemys³owej.
W my�l zasad prawa w³oskiego (kodeksu cywilnego z dnia 16 marca

1942 r. z pó�n. zm.), akt zawarcia spó³ki powinien byæ sporz¹dzony na
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pi�mie w formie aktu notarialnego. Istnieje obowi¹zek rejestracji spó³ki
w rejestrze przedsiêbiorstw24.
Przepisom tym podlegaj¹ tak¿e spó³ki utworzone za granic¹, które

posiadaj¹ swoj¹ siedzibê w kraju. Spó³ki zagraniczne posiadaj¹ce swoje
oddzia³y na terenie W³och podlegaj¹ obowi¹zkowi rejestracji, z ujawnie-
niem wzorów podpisów osób reprezentuj¹cych spó³kê.
Przy dokumentacji obrotumiêdzynarodowegoprywatnego nale¿ymieæ

na wzglêdzie nowe rozwi¹zania prawne, wytyczaj¹ce okre�lone prawa
i obowi¹zki notariuszywhandlu elektronicznym.Wprowadzenie do obrotu
dokumentu elektronicznego i handlu internetowego powoduje wprowa-
dzenie nowoczesnych technik do czynno�ci cywilnoprawnych. Wyrazem
tego jest ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o podpisie elektronicznym, która
okre�la warunki stosowania podpisu elektronicznego, skutki prawne jego
stosowania, a tak¿e zasady �wiadczenia us³ug certyfikacyjnych i nadzoru
nad podmiotami �wiadcz¹cymi te us³ugi. Przepisy ustawy, zgodnie z art. 2,
stosuje siê do podmiotów �wiadcz¹cych us³ugi certyfikacyjne, maj¹cych
siedzibê lub �wiadcz¹cych us³ugi na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej.
Udzia³ notariusza bêdziemia³ zatem znaczenie terytorialne, jednak¿e obrót
cywilnymo¿emieæ tak¿e charaktermiêdzynarodowy.Prawodawcadokona³
przy tej okazji modyfikacji definicji formy z³o¿enia o�wiadczenia woli,
postanawiaj¹cw art. 60 k.c., ¿ewola osoby dokonuj¹cej czynno�ci prawnej
mo¿e byæ wyra¿ona tak¿e w postaci elektronicznej (o�wiadczenie woli).
Forma pisemna za�, zgodnie z § 2 art. 78 k.c., jest zachowana równie¿
wtedy, gdy o�wiadczenie woli z³o¿one w postaci elektronicznej zosta³o
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy
pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu. Przepisy te nie naruszaj¹
zasady zachowania szczególnej formy czynno�ci prawnej sporz¹dzanej
w formie aktu notarialnego, jak równie¿ w innych sytuacjach, gdy
wymagane jest po�wiadczenie w³asnorêczno�ci podpisu.
Istotne novum stanowi wprowadzenie przez notariat austriacki elek-

tronicznego archiwizowania dokumentów notarialnych. Centralnie pro-

24OpracowanieL.J. Sm i t h,C. d e C u s s y,Ch. Ta y l o r,T.W ³ u d y k a,Prawospó³ek
w Republice Federalnej Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i W³oszech, Kraków 2000,
zawiera podstawowe wiadomo�ci o prawie spó³ek wymienionych pañstw, a tak¿e innych
podmiotów gospodarczych.
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wadzone archiwum wszystkich dokumentów posiada wiele walorów,
które spowodowaæ mog¹ wprowadzenie tej zasady w innych notariatach
krajowych. System ten stwarza optymalne zabezpieczenie przechowy-
wanych danych i sprawne ich uzyskanie z elektronicznego zapisu. Dostêp
do uzyskania danych maj¹ jedynie zarejestrowani notariusze, co gwaran-
tuje zachowanie tajemnicy zawodowej. D³ugotrwa³o�æ przechowywania
dokumentów i szybki dostêp do archiwum, na przyk³ad danych doty-
cz¹cych testamentu czy transakcji obrotu nieruchomo�ciami, pozwala na
zapewnienie szybszej obs³ugi i lepszego zabezpieczenia obrotu prawnego.
Jednocze�nie system ten zwalnia notariusza z obecnego obowi¹zku prze-
sy³ania odpisu dokumentu do odpowiednich organów w³adzy, jako ¿e
sprawdzenie dokumentu nastêpuje bezpo�rednio przez te podmioty z
elektronicznego archiwum. Jednocze�nie za pomoc¹ odpowiedniego kodu
mo¿na uzyskaæ dostêp do ksi¹g wieczystych rejestru przedsiêbiorców i
innych danych �ród³owych. Wykorzystuj¹c zakodowane informacje,
notariusz mo¿e szybko sprawdziæ i uzyskaæ konieczne dane dotycz¹ce
testamentu wzglêdnie informacje z rejestru przedsiêbiorców.
Reasumuj¹c tê czê�æ rozwa¿añ, nale¿y z aprobat¹ odnie�æ siê do

propozycji przedstawianych na posiedzeniach CNUE w przedmiocie
ujednolicenia zasad sporz¹dzania i rangiprawnej aktunotarialnegowobrocie
prawnym miêdzy pañstwami Unii Europejskiej i zniesienia wymogu le-
galizacyjnego czynno�ci notarialnych niezbêdnych w obrocie miêdzyna-
rodowym. Chodzi równie¿ o szersze wykorzystanie aktu notarialnego, nie
tylko jako dowodu czynno�ci notarialnej, ale równie¿ w postêpowaniu
egzekucyjnym i polubownym25.
Innym przyk³adem z³o¿ono�ci zagadnienia jest konieczno�æ zachowa-

nia praw dziecka przy czynno�ciach notarialnych dokonywanychwPolsce
przy zagranicznych adopcjach. Stosownie do art. 21 Konwencji o pra-
wach dziecka, przyjêtej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-
czonych dnia 20 listopada 1989 r.26, równie¿ notariusz powinien czuwaæ,

25 Uwa¿a siê, ¿e dotychczasowe rozwi¹zanie przyjête w rozporz¹dzeniu nr 44/2000
Rady Unii z dnia 22 grudnia 2000 r., publikowane w JOUE z dnia 16 stycznia 2001 r. �
L 12, jest niewystarczaj¹ce. Proponuje siê ujednolicenie norm kolizyjnych w zakresie
prawa w³a�ciwego formy czynno�ci notarialnej i okre�lenia charakteru aktu notarialnego
oraz przyjêcia wspólnej definicji �aktu urzêdowego�.

26 E. H o l e w i ñ s k a - £ a p i ñ s k a, Adopcje zagraniczne, Warszawa 1998, s. 348.
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aby czynno�æ przez niego dokonywana nie zosta³a wykorzystana z
naruszeniem ochrony prawa dziecka. Troskê tak¹ wykazuj¹ ustawodaw-
stwa zagraniczne. I tak, w my�l prawa francuskiego, do wniosku o
przysposobienie powinno byæ miêdzy innymi do³¹czone o�wiadczenie
notarialne o staniemaj¹tkowymkandydatów, a przedewszystkim o prawie
w³asno�ci nieruchomo�ci z okre�leniem jej charakteru i warto�ci. W my�l
art. 1142 kodeksu rodzinnego i opiekuñczego, adopcja zagraniczna mo¿e
nast¹piæ wówczas, gdy tylko w ten sposób mo¿na zapewniæ przyspo-
sabianemu odpowiednie zastêpcze �rodowisko rodzinne. Przysposobienie
podlega prawu ojczystemu przysposabiaj¹cego, z wyj¹tkiem przewidzia-
nym w § 2 art. 22 m.p.p.
Przedstawiona analiza udzia³u notariusza w miêdzynarodowym obro-

cie prywatnym wskazuje na niedoskona³o�æ dotychczasowego rozwi¹-
zania prawnego. Istnieje zatem konieczno�æ zaakcentowania tych obo-
wi¹zków w prawie o notariacie i dostosowania statusu notariusza do
wspó³czesnych wymogów miêdzynarodowego cywilnego obrotu praw-
nego.


