
9

S³owo wstêpne

S³owo wstêpne

W dniach 7-8 kwietnia 2006 r. w Warszawie odby³a siê konferencja
pod has³em „Notariusz w s³u¿bie pañstwa i spo³eczeñstwa”, zorganizo-
wana z okazji 15 rocznicy powstania Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczy-
pospolitej Polskiej i 15 rocznicy uchwalenia prawa o notariacie. Jubileusze
tych jak¿e wa¿nych wydarzeñ sta³y siê okazj¹ do ogólnopolskiego spo-
tkania notariuszy i dyskusji na temat ¿ywotnych problemów zwi¹zanych
z wykonywaniem naszego zawodu. Ju¿ od d³u¿szego czasu odczuwa³o
siê potrzebê zorganizowania takiego spotkania i dlatego te¿ Stowarzysze-
nie postanowi³o w ramach realizacji swoich celów statutowych podj¹æ
to wyzwanie.

Od powstania Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej,
które by³o pierwsz¹ powojenn¹ organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedstawicieli
tego zawodu, i uchwalenia prawa o notariacie minê³o ju¿ 15 lat. Przez
ten okres stara³o siê ono s³u¿yæ spo³ecznoœci, i to nie tylko notarialnej,
miêdzy innymi przez wydawanie cenionego miesiêcznika Rejent, a od
2000 r. Vademecum Notariusza. Uczestniczy³o te¿ w pracach legislacyj-
nych, chocia¿by nad ustaw¹ z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy
– Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw, jak równie¿ aktywnie
wspó³dzia³a³o z Krajow¹ Rad¹ Notarialn¹ przy organizowaniu dwóch
Kongresów Notariatu Polskiego.

Przez te 15 lat wiele zmieni³o siê zarówno w sferze ¿ycia codziennego,
jaki i szeroko rozumianego ¿ycia gospodarczoprawnego. Przeobra¿enia
te zmuszaj¹ nas do niezw³ocznego zastanowienia siê i udzielenia odpo-
wiedzi na pytanie, czy my jako korporacja zawodowa nad¹¿amy za tymi
zmianami. Co mo¿emy zrobiæ dla dobra spo³eczeñstwa i pañstwa, czy
w konsekwencji potrzebujemy kompleksowej nowelizacji obecnej ustawy
ustrojowej, czy te¿ potrzebne s¹ nam ca³kiem nowe uregulowania, które
w sposób jednoznaczny okreœl¹ pozycjê notariusza w systemie organów
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ochrony prawnej i uczyni¹ z notariatu nowoczesn¹, wspieraj¹c¹ pañstwo
w jego funkcjach, ale jednoczeœnie przyjazn¹ obywatelowi instytucjê?

Na te i szereg innych pytañ nurtuj¹cych œrodowisko notariuszy bê-
dziemy w czasie tej konferencji poszukiwali odpowiedzi.

Nie bêdzie to ³atwe, bowiem sam ustawodawca nie ma chyba jed-
noznacznej wizji co do pozycji ustrojowej notariusza, jego funkcji i zadañ
publicznych w systemie organów ochrony prawnej. Ju¿ w ustawie –
Prawo o notariacie z 1991 r.  nie doœæ precyzyjnie postanowi³, ¿e notariusz
w zakresie swoich kompetencji „dzia³a jako osoba zaufania publicznego,
korzystaj¹c z ochrony przys³uguj¹cej funkcjonariuszowi publicznemu”.

Wydawa³o siê, ¿e w¹tpliwoœci te w czêœci usunê³a póŸniejsza nowe-
lizacja tej ustawy przez ustawê – Prawo o dzia³alnoœci gospodarczej
z 1999 r., wprowadzaj¹c art. 24a, zgodnie z którym notariusz nie jest
przedsiêbiorc¹ w rozumieniu ustawy o dzia³alnoœci gospodarczej.

Jednak¿e, jak wykaza³o ¿ycie, by³ to spokój krótkotrwa³y i dyskusja
o sytuacji prawnej notariusza rozgorza³a na nowo wobec uregulowañ
ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego i S¹du Najwy¿szego do-
da³o do tej dyskusji nowe elementy, wskazuj¹c na istotne ró¿nice w po-
gl¹dach co do prawnoustrojowej pozycji notariusza.

Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie
K 49/01 (Dz.U. Nr 217, poz. 2142) stan¹³ na stanowisku, ¿e notariusz
nie jest przedstawicielem wolnego zawodu, jest funkcjonariuszem pu-
blicznym w zakresie powierzonych mu przez pañstwo zadañ, które
wykonuje w specyficznej formie organizacyjnej, natomiast S¹d Najwy¿-
szy w wyroku z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie III SK 28/2004 (OSNP
2005, nr 3, poz. 47) wyrazi³ pogl¹d przeciwny, staj¹c na stanowisku, ¿e
notariusz wykonuje wolny zawód i jest on jednym z elementów gry
rynkowej.

Powy¿sze przyk³ady, dotycz¹ce diametralnych spojrzeñ na prawno-
ustrojowy status notariusza oraz jego rolê i funkcjê w zmieniaj¹cym siê
pañstwie i spo³eczeñstwie, wskazuj¹, ¿e debata na powy¿szy temat nie
traci na aktualnoœci.

Jest wiele innych powodów, dla których taka dyskusja jest konieczna.
Nowoczesne techniki informatyczne coraz intensywniej wkraczaj¹

w sposób dokonywania czynnoœci notarialnych i coraz czêœciej s³yszymy



11

S³owo wstêpne

o elektronicznym akcie notarialnym. Stworzenie Krajowego Rejestru
S¹dowego i Centralnej Informacji Ksi¹g Wieczystych ju¿ dzisiaj u³atwi³o
dostêp obywatelom do informacji. Zachodzi pytanie, czy mo¿na w tym
kierunku zrobiæ coœ jeszcze. Czy notariusz bêd¹cy przy wykonywaniu
czynnoœci notarialnych funkcjonariuszem pañstwowym mo¿e wydawaæ
odpisy z tych rejestrów? Czy samorz¹d notarialny b¹dŸ instytucje z jego
udzia³em mog¹ prowadziæ rejestry publiczne, jak np. rejestry pe³nomoc-
nictw, testamentów itp.? Czy w œwietle nowej ustawy o mediacjach mo¿e
byæ mediatorem i prowadziæ postêpowanie mediacyjne, jeœli tak, to czy
prowadzenie mediacji mo¿liwe jest na gruncie obecnie obowi¹zuj¹cego
prawa o notariacie?

Informatyzacja ¿ycia spo³ecznego i zawodowego oraz szybki wzrost
gospodarczy stawiaj¹ stale przed pañstwem, a zatem w jakimœ sensie
i przed notariuszem jako jego funkcjonariuszem, nowe wyzwania i mo¿-
liwoœci.

W tocz¹cej siê debacie nad reform¹ wymiaru sprawiedliwoœci warto
byæ mo¿e rozwa¿yæ zwiêkszenie w nim udzia³u notariusza przez posze-
rzenie katalogu czynnoœci prawnych, z jednoczesnym pozostawieniem
obywatelowi wyboru drogi s¹dowej b¹dŸ notarialnej. W³aœnie przeniesie-
nie do notariatu czêœci spraw by³o jednym z podstawowych zadañ przy-
gotowanej w Niemczech w 2005 r. Wielkiej Reformy Wymiaru Sprawie-
dliwoœci.

Przy poszukiwaniu najlepszych rozwi¹zañ trzeba korzystaæ z doœwiad-
czeñ innych krajów europejskich lub czerpaæ z nich inspiracje, pamiêtaj¹c
przy tym, aby zaczerpniête wzory pasowa³y do ca³ego systemu prawnego
i nie narusza³y prawa obywatela do s¹du.

Zastanawiaj¹c siê nad udzia³em notariusza w szeroko rozumianym
wymiarze sprawiedliwoœci, nale¿y mieæ na uwadze korzyœci, jakie pañ-
stwu i spo³eczeñstwu mo¿e on przynieœæ, pamiêtaj¹c przy tym, ¿e zgodnie
z tradycj¹ zarówno polsk¹, jak i europejsk¹ oraz obecnym narodowym
ustawodawstwem pañstw unijnych notariusz zajmuje znacz¹ce miejsce
w systemie organów ochrony prawnej. Pe³ni funkcjê prewencyjn¹ jako
„sêdzia braku sporu”. Wykonuje zadania publiczne z mandatu pañstwa,
jest jego przedstawicielem i nadaje dokumentom charakter dokumentów
urzêdowych. Z powy¿szych te¿ wzglêdów notariat powinien œciœle wspó³-
pracowaæ z organami wymiaru sprawiedliwoœci.
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Aby w dyskusji nad kszta³tem reformy s¹downictwa i przygotowy-
waniu nowego prawa o notariacie udzia³ notariatu móg³ byæ znacz¹cy,
a przede wszystkim konstruktywny, najpierw sami musimy wiedzieæ czego
chcemy, jak widzimy swoj¹ rolê w spo³eczeñstwie i w s³u¿bie pañstwa.
Temu celowi ma s³u¿yæ niniejsza konferencja. Stowarzyszenie we wspó³-
pracy z samorz¹dem notarialnym chce aktywnie uczestniczyæ w pracach
nad wspomnianymi projektami, a tak¿e liczy, ¿e Ministerstwo Sprawie-
dliwoœci oraz ustawodawca skorzysta z potencja³u intelektualnego pol-
skich notariuszy.

Korzystaj¹c z okazji, deklarujemy udzia³ w pracach Ministerstwa
Sprawiedliwoœci. Jednoczeœnie oczekujemy od Ministra Sprawiedliwoœci,
który jest naszym naturalnym sojusznikiem, wsparcia w walce nad po-
wsta³ymi wokó³ notariatu stereotypami, które zniekszta³caj¹ jego obraz,
bowiem obraz korporacji jest inny, jeœli widzi siê go przez pryzmat wielkich
aglomeracji, chocia¿by Warszawy czy Trójmiasta, a inny, gdy spojrzymy
na niego przez pryzmat W³odawy, Che³ma, Lubartowa czy Przemyœla.

Warto te¿ zastanowiæ siê i znaleŸæ odpowiedŸ na pytania dotycz¹ce
poprawienia jakoœci pracy notariusza. Musimy samokrytycznie spojrzeæ
na sposób wykonywania przez nas zawodu. W dyskusji nad rz¹dowym
projektem ustawy o postêpowaniu dyscyplinarnym nale¿y, moim zda-
niem, poszukiwaæ rozwi¹zañ, które bêd¹ wychodzi³y naprzeciw koncep-
cjom Ministerstwa Sprawiedliwoœci, bez uszczerbku dla konstytucyjnych
zasad samorz¹dnoœci zawodowej, i bêd¹ zgodne z przepisami unijnymi.
Wydaje siê, ¿e warto siêgn¹æ do rozwi¹zañ stosowanych w innych krajach
europejskich b¹dŸ rozwi¹zañ przedwojennych.

Jest wiêc o czym dyskutowaæ. Mam nadziejê, ¿e konferencja bêdzie
„burz¹ mózgów” i w trakcie œcierania siê ró¿norodnych pogl¹dów wy-
pracowane zostan¹ korzystne dla pañstwa i spo³eczeñstwa rozwi¹zania.

¯yczê Pañstwu owocnych obrad i satysfakcji z udzia³u w tym spo-
tkaniu.
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