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Z dzia³alno�ci samorz¹du notarialnego

Samorz¹d notarialny w kszta³towaniu statusu notariusza
Bogata problematyka zagadnieñ przedstawionych na IX Spotkaniu

Samorz¹du Notarialnego, odbytym w dniach 13-16 pa�dziernika 2005 r.
w Bronis³awowie k/Piotrkowa Trybunalskiego, zosta³a zdominowana ak-
tualn¹ sytuacj¹ prawn¹ notariatu, spowodowan¹ kontrowersyjn¹ ustaw¹
z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy � Prawo o adwokaturze
i niektórych innych ustaw oraz projektami przepisów wykonawczych
o sposobie organizowania i przebiegu konkursów na aplikacjê notarialn¹.
Nowelizacja prawa o notariacie zosta³a negatywnie oceniona w przedmio-
cie rozszerzenia krêgu osób mog¹cych byæ powo³anymi na notariuszy
oraz wy³¹czeniem korporacji przy naborze aplikantów, wbrew zasadzie
konstytucyjnej (art. 17 Konstytucji RP) i ustrojowej notariatu polskiego.
Zarówno przy jej omawianiu, jak równie¿ w dyskusji podniesiono kwestiê
ustawowego zdefiniowania statusu notariusza. Pogl¹dy w tej mierze by³y
przedstawiane niekiedy bardzo emocjonalnie, a niektóre z nich kontro-
wersyjne i odosobnione. Powo³ywano siê równie¿ na definicjê tej insty-
tucji, sformu³owan¹ w sposób nieprecyzyjny w doktrynie. Wypowiedzi
te cechowa³a jednak troska o zapewnienie bezpieczeñstwa obrotu praw-
nego w stosunkach krajowych i zagranicznych. Zapewniæ je mo¿e tylko
wysoko wykwalifikowany notariusz przy sprawowaniu w³a�ciwego
nadzoru przez organy samorz¹du notarialnego i Ministra Sprawiedliwo�ci.
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Zwrócono  uwagê na piln¹ potrzebê weryfikacji aktualnej tre�ci umów
o ubezpieczeniu odpowiedzialno�ci cywilnej notariusza i dostosowaniu jej
do wspó³czesnych warunków.

Wyra¿one stanowiska sygnalizuj¹ o potrzebie podjêcia dalszych prac
studyjnych i dyskusji w �rodowisku notarialnym na temat precyzyjnego
okre�lenia statusu notariusza i rozszerzenia jego kompetencji, miêdzy innymi,
zgodnie z postulatami przedstawionymi w Zielonej Ksiêdze Konferencji
Notariatów Unii Europejskiej (CNUE). Temu zagadnieniu po�wiêcono wiele
uwagi przy przedstawieniu informacji z dzia³alno�ci miêdzynarodowej no-
tariatu polskiego. Wysoko oceniono aktywno�æ notariuszy w pracach
miêdzynarodowych organizacji notarialnych, w tym zaanga¿owanie
w organizowanie I Kongresu Notariuszy Unii Europejskiej w Rzymie.

Wiele uwagi po�wiêcono zagadnieniom z zakresu etyki zawodowej
notariuszy i skargom na ich dzia³alno�æ. Zagadnienia z tym zwi¹zane
zosta³y rozszerzone o obszern¹ informacjê z dzia³alno�ci S¹dów Dyscy-
plinarnych w kontek�cie orzecznictwa Wy¿szego S¹du Dyscyplinarnego.
Podjêcie tych spraw przyczyni siê w przysz³o�ci do w³a�ciwego ukszta³-
towania wizerunku notariusza w �rodowisku i w spo³eczeñstwie.

Du¿o emocji wywo³a³a propozycja zwo³ania III Kongresu Notariuszy
Rzeczypospolitej Polskiej w nowej formule organizacyjnej, ograniczonego
tylko do spraw merytorycznych po�wiêconych samorz¹dowi notarialne-
mu i modelowi notariatu polskiego. Propozycje w tej mierze by³y roz-
bie¿ne, ale wszystkie aprobowa³y sam¹ ideê zwo³ania Kongresu. W kon-
sekwencji przyjêto stanowisko o jego zwo³aniu, nie okre�laj¹c terminu
ani programu. Sprawy te zostan¹ rozpatrzone przez KRN i podane do
publicznej wiadomo�ci.

Informacja o dzia³alno�ci Fundacji Centrum Naukowe Notariatu skon-
centrowa³a siê na ocenie dotychczasowej pracy i rozszerzenia kompe-
tencji notariusza o czynno�ci dotycz¹ce po�wiadczenia dziedziczenia
i innych niespornych czynno�ci aktualnie rozpatrywanych w s¹dzie. Pod-
kre�lono znaczenie dla praktyki notarialnej rozszerzenie dotychczasowych
inspiracji w tym przedmiocie.

Kolejne, coroczne spotkanie organów samorz¹du notarialnego przesz³o
do historii dzia³alno�ci korporacyjnej i stanowi przyczynek do dalszego
twórczego kszta³towania nowoczesnego notariatu polskiego. Propozycje
tam przedstawiane s¹ wykorzystywane w dzia³alno�ci poszczególnych
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�rodowisk notarialnych, a aktualna sytuacja notariatu polskiego stwarza
mo¿liwo�ci do ich szerszego i konsekwentnego stosowania.

Do zwiêkszonego i bardziej efektywnego udzia³u w pracach legisla-
cyjnych inspiruje zapowiedziana reforma organizacyjna s¹dów i zawodów
prawniczych, zawarta w programie dzia³ania rz¹du �Solidarne Pañstwo�
z dnia 9 listopada 2005 r. Przewiduje ona przygotowanie projektu ogra-
niczenia nadmiernie rozbudowanej kognicji s¹dów przez przekazanie
prostych spraw, tak¿e cywilnych, i niektórych czynno�ci z postêpowania
spadkowego do decyzji wysoko wykwalifikowanych urzêdników (refe-
rendarzy s¹dowych czy asystentom sêdziów). W programie nie uwzglêd-
niono udzia³u notariuszy, którzy od d³u¿szego czasu przedstawiaj¹ pro-
pozycje rozszerzenia zakresu kompetencji o te czynno�ci i odci¹¿enia
z nich s¹dów. S¹ one wspierane pogl¹dami wyra¿anymi w doktrynie,
a tak¿e sugerowane w szerokim programie reformy zapowiedzianej przez
Uniê Europejsk¹ w Zielonej Ksiêdze. Nadal ¿ywy jest postulat przekazania
ksi¹g wieczystych do prowadzenia pisarzom hipotecznym1, którzy mog¹
zapewniæ ich obs³ugê na najwy¿szym poziomie bez obci¹¿ania pañstwa
dodatkowymi kosztami.

Konieczny jest równie¿ udzia³ samorz¹du notarialnego przy pracach
legislacyjnych, zwi¹zanych z projektem ustawy o zmianie ustawy � Kodeks
postêpowania cywilnego (dawny druk sejmowy nr 4172, przyjêty w pro-
gramie dzia³ania Sejmu do prac legislacyjnych w obecnej kadencji). Projekt
ustawy przewiduje w art. 7951 § 2 k.p.c., ¿e akt notarialny bêdzie stanowi³
podstawê wydania za�wiadczenia europejskiego tytu³u egzekucyjnego.
W wyniku tego jego znaczenie w obrocie prawnym znacznie wzro�nie
tak¿e w stosunkach miêdzynarodowych. Nowelizacja procedury cywilnej
jest spowodowana konieczno�ci¹ dostosowania do postanowieñ Rozpo-
rz¹dzenia Nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia
2004 r. o ustanowieniu Europejskiego Tytu³u Egzekucyjnego dla roszczeñ
bezspornych, które wesz³o w ¿ycie z dniem 21 stycznia 2005 r.

1 M. Wo j t u c h, Prokurator bli¿ej s¹du, Gazeta Prawna z dnia 14 listopada 2005 r.,
nr 220, zawiera wywiad z A. Strzemboszem, by³ym pierwszym prezesem S¹du Najwy¿sze-
go, który nadal zajmuje stanowisko, ¿e obs³uga ksi¹g wieczystych, rejestrów s¹dowych
powinna znale�æ siê poza s¹dem.
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2 P. P y t l a k o w s k i, Prawo miot³y, Polityka z dnia 12 listopada 2005 r., nr 45.
3 Program dzia³ania rz¹du �Solidarne Pañstwo� pkt 5, s. 25.

Nie mo¿na równie¿ pozostaæ biernym wobec antykorporacyjnej2
propozycji wy³¹czenia orzecznictwa dyscyplinarnego z zakresu kompe-
tencji samorz¹du notarialnego. Zak³ada siê przygotowanie projektu usta-
wy3 o zmianie modelu postêpowania dyscyplinarnego dla wszystkich
zawodów prawniczych, w tym notariuszy. S¹d Dyscyplinarny I instancji
bêdzie usytuowany na poziomie s¹du apelacyjnego. Prokuratorowi S¹du
Dyscyplinarnego i zastêpcom w okrêgach s¹dów apelacyjnych zostanie
powierzone �ciganie i oskar¿anie w sprawach o przewinienia dyscypli-
narne.

Romuald Sztyk


