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Sprawozdanie zkonferencji na temat �Wk³adnotariuszy
w obszarzewolno�ci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwo�ci�

W dniach 21-22 pa�dziernika br. odby³a siê w Monachium orga-
nizowana przez Komisjê Europejsk¹, Dyrekcjê Generaln¹ ds. Rozsze-
rzenia (TAIEX) w kooperacji z Niemieckim Stowarzyszeniem Nota-
riuszy konferencja na temat �Wk³ad notariuszy w obszarze wolno�ci,
bezpieczeñstwa i sprawiedliwo�ci�.
Konferencja zosta³a podzielona na cztery panele. Tematem pierwsze-

go z nich by³ �Status notariuszy prawa cywilnego�. W ramach tego
panelu omówione zosta³y na przyk³adzie trzech wybranych krajów �
Francji, Ukrainy i Polski � pozycja notariusza wobec organów pañstwo-
wych (publicznych), rola samorz¹du notarialnego zarówno w ¿yciu
zawodowym notariusza, jak i w stosunku do organów pañstwowych
(publicznych) oraz problematyka notariusza jako osoby wykonuj¹cej
wolny zawód. Jako jeden z mówców mia³am okazjê przedstawiæ
w skrócie genezê polskiego notariatu, pozycjê notariusza polskiego
w wykonywaniu w³adzy publicznej oraz rolê organów korporacyjnych.
Przede wszystkim skupi³am siê jednak na budz¹cej najwiêksze zainte-
resowanie uczestników konferencji naszej roli w procesiewalki z praniem
brudnych pieniêdzy i terroryzmem. Omówi³am najwa¿niejsze przepisy
ustawy z dnia 6 listopada 2000 r. o przeciwdzia³aniu praniu pieniêdzy
oraz finansowaniu terroryzmu z naciskiem na jej zmiany oraz spójno�æ
uregulowañ z Dyrektyw¹ 2005/60/WEParlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 26 pa�dziernika 2005 r., jak równie¿ praktyczne stosowanie
przepisów w codziennej pracy notariusza. Przybli¿y³am s³uchaczom
polskie definicje transakcji podlegaj¹cych rejestracji, transakcji powi¹-
zanych i podejrzanych oraz procedury wstrzymywania transakcji. Co
ciekawe, w czasie dyskusji podsumowuj¹cej panel pierwszy najwiêcej
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pytañ dotycz¹cych procedur wewnêtrznych i kwalifikowania trans-
akcji jako podejrzanych skierowanych zosta³o przez notariuszy z krajów
arabskich.
W czasie drugiego panelu notariusze z Algierii, Armenii, Gruzji,

Maroko, Mo³dawii, Rosji, Tunezji, Libii, Azerbejd¿anu, Egiptu, Izraela,
Libanu i Jordanii w nawi¹zaniu do spraw omówionych w panelu pierw-
szym przedstawili zarys funkcjonowania notariatów w swoich krajach.
W niektórych z nich dzia³a notariat typowo ³aciñski, w niektórych jest
to po³¹czenie systemu ³aciñskiego z anglosaskim, a jeszcze w innych
obok prawa �wieckiego wp³yw na dzia³anie notariatu ma np. prawo
islamskie. W wiêkszo�ci z wymienionych krajów obok notariatu pry-
watnego dzia³a pañstwowy, a przynale¿no�æ do organów samorz¹do-
wych, je¿eli w ogóle istniej¹, nie jest obowi¹zkowa. W coraz wiêkszej
ilo�ci pañstw wprowadza siê rejestry elektroniczne aktów notarialnych,
a notariusze maj¹ dostêp do rejestrów elektronicznych, takich jak
handlowe, zastawów, prowadzonych dla nieruchomo�ci czy samocho-
dów z mo¿liwo�ci¹ dokonywania w nich na bie¿¹co wpisów, przez co
znacznie wzrasta bezpieczeñstwo obrotu cywilnoprawnego. Pod tym
wzglêdem m³odszy od naszego, bo prywatny dopiero od 1996 roku,
notariat gruziñski jest bardziej nowoczesny od naszego. Komunikacja
elektroniczna z s¹dami i urzêdami dzia³a tam bez zak³óceñ, a z rozwi¹zañ
ciekawszych mo¿liwe jest zawieranie np. umów sprzeda¿y nierucho-
mo�ci w ten sposób, ¿e w tym samym czasie sprzedaj¹cy jest obecny
w kancelarii notarialnej w Tbilisi, a kupuj¹cy w kancelarii notarialnej
w Batumi i przy udziale 2 notariuszy zawieraj¹ skuteczn¹ umowê. No-
tariusze gruziñscy jeszcze w czasie pobytu klientów w kancelarii do-
konuj¹ drog¹ elektroniczn¹ zg³oszeñ w ksiêgach wieczystych, projek-
tuj¹c stosowne wpisy, a ca³e postêpowanie wieczystoksiêgowe trwa
dziêki temu maksimum 3 dni. Tak czynny udzia³ notariuszy w postê-
powaniu wieczystoksiêgowym pozwoli³ na prawie 100% wyeliminowa-
nie problemu ewentualnegowielokrotnego zbywania nieruchomo�ci przez
nieuczciwych klientów, a jednocze�nie spowodowa³ obni¿enie kosztów
nabycia nieruchomo�ci kredytowanych � kupuj¹cy nie ponosz¹ kosz-
tówwy¿szych odsetek czy dodatkowego ubezpieczenia kredytu, bowiem
równie¿ wpis hipotek nastêpuje niezw³ocznie.
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Panel trzeci po�wiêcony zosta³ problematyce obrotu nieruchomo-
�ciami i rejestrom prowadzonym dla nieruchomo�ci. W pierwszej
kolejno�ci przedstawiony zosta³ obrót nieruchomo�ciami w Bo�ni
i Herzegowinie, gdzie od czasu prywatyzacji notariatu w 2007 roku
obowi¹zuje wymóg aktu notarialnego dla przeniesienia w³asno�ci
nieruchomo�ci, a wiêkszo�æ rozwi¹zañ zosta³a przyjêta z prawa nie-
mieckiego. Nastêpnie zaprezentowany zosta³ system chorwacki czer-
pi¹cy w du¿ej mierze z prawa austriackiego. W Chorwacji dla prze-
niesienia w³asno�ci nieruchomo�ci dopuszczalna jest zarówno forma
pisemna z podpisami notarialnie po�wiadczonymi, jak i forma aktu
notarialnego, ale tylko ta druga forma pozwala na nadanie dokumen-
towi w postêpowaniu egzekucyjnym klauzuli wykonalno�ci zarówno
co do zap³aty, jak i wydania. Chorwaccy notariusze reprezentuj¹ strony
w postêpowaniach rejestrowych, w tym wieczystoksiêgowym i han-
dlowym. Do s¹du wieczystoksiêgowego wnioski wysy³ane s¹ drog¹
elektroniczn¹ z jednoczesnym wys³aniem dokumentów w formie
papierowej, który to obowi¹zek traktowany jako anachronizm wyga-
�nie po po³¹czeniu katastru z ksiêgami wieczystymi i powstaniu jed-
nego ogólnodostêpnego rejestru elektronicznego. Z przedstawionych
notariatów najbardziej nowoczesnym okaza³ siê byæ notariat estoñski.
Prawo estoñskie bazuje na prawie niemieckim, ale nast¹pi³a pe³na elek-
tronizacja obrotu cywilnoprawnego. Dla przeniesienia w³asno�ci nie-
ruchomo�ci wymagana jest tradycyjna forma aktu notarialnego, na-
tomiast wszelkie rejestry prowadzone s¹ w formie elektronicznej,
a ka¿dy Estoñczyk dysponuje podpisem elektronicznym. Prowadzony
jest rejestr notarialny, tzw. e-notariat, w którym rejestrowane s¹
wszystkie umowy, depozyty etc, zawieraj¹cy równie¿ dane osobowe
klientów. Notariusze maj¹ dostêp do wiêkszo�ci rejestrów, przy czym
czê�ciowo jest to dostêp jednostronny, to znaczy, ¿e mog¹ dokonaæ
wgl¹dów do takich rejestrów i pobieraæ z nich potrzebne do aktów
notarialnych czy po�wiadczeñ dane, które automatycznie wstawiane
s¹ do wzoru dokumentu, co pozwala na unikniêcie wielu b³êdów.
W praktyce wiêc obywatel estoñski nie musi np. okazywaæ u nota-
riusza dowodu osobistego, bowiem jego dane notariusz pobierze sam
z rejestru (w rejestrze ma dostêp równie¿ do zdjêcia). Rejestrami
z dostêpem jednostronnym s¹ np. rejestr obejmuj¹cy dane osobowe,
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rejestr zabytków, rejestr cudzoziemców czy rejestr samochodów.
Dostêp dwustronny zapewniony jest np. do rejestru dziedziczenia,
handlowego, ksi¹g wieczystych, katastru, ma³¿eñstw. W przypadku
takich rejestrów notariusz, oprócz pobierania danych, dokonuje w nich
odpowiednich wpisów i zg³oszeñ. Dziêki takiemu dostêpowi zaraz po
przeniesieniu w³asno�ci nieruchomo�ci nanoszone s¹ zmiany w reje-
strach (tak jak w Gruzji wpis trwa maksimum 3 dni) i nie ma obawy
zbycia przez sprzedaj¹cego nieruchomo�ci dwa razy, to samo dotyczy
np. rejestru ma³¿eñstw � notariusz estoñski zaraz po udzieleniu �lubu
(bo takie kompetencje od niedawna te¿ posiada) dokonuje stosownych
wpisów w rejestrze, zaznaczaj¹c jednocze�nie, jakie stosunki maj¹t-
kowe obowi¹zywaæ bêd¹ w danym ma³¿eñstwie. Niew¹tpliwe, przy
odpowiednim zabezpieczeniu danych przed przestêpstwami cyberne-
tycznymi, estoñski obrót cywilnoprawny jest obecnie jednym z naj-
bezpieczniejszych w Europie i na �wiecie i warto by³oby korzystaæ
przynajmniej z czê�ci jego rozwi¹zañ.
W trakcie ostatniego, czwartego panelu omówiona zosta³a rola

notariuszy w postêpowaniu dotycz¹cym spó³ek i w postêpowaniu
handlowym (rejestrowym). Temat przybli¿yli notariusze z Niemiec i Au-
strii, gdzie rejestry funkcjonuj¹ w formie elektronicznej i to notariusz
dokonuje odpowiednich zg³oszeñ do tego rejestru, przesy³aj¹c równie¿
zeskanowane dokumenty. Oprócz spraw rejestrowych kompetencje
polskich notariuszy w sprawach dotycz¹cych spó³ek s¹ zbli¿one do
kompetencji notariuszy niemieckich i austriackich i jedynie forma
czynno�ci bywa odmienna.
Konferencja umo¿liwi³a swoim uczestnikom zapoznanie siê z funk-

cjonowaniem notariatów w innych krajach, jak równie¿ pozwoli³a na
bogat¹wymianê informacji.Mimo ró¿nic kulturowych i ró¿nych filozofii
prawa wszêdzie rola notariuszy jest podobna. U³atwiamy obywatelom
poruszanie siê w skomplikowanych przepisach prawa, jak równie¿
zwiêkszamy bezpieczeñstwo obrotu publicznoprawnego, pozwalaj¹c
jednocze�nie chocia¿ czê�ciowo eliminowaæ przestêpstwa gospodar-
cze czy np. zwi¹zane z praniem brudnych pieniêdzy. Po zapoznaniu
siê z rozwi¹zaniami sprawdzonymi w innych krajach celow¹ i uza-
sadnion¹ wydaje siê byæ równie¿ walka o zapewnienie tak¿e polskim
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notariuszom czynnego udzia³u w postêpowaniach wieczystoksiêgo-
wych czy rejestrowych, co rozszerzy³oby katalog naszych czynno�ci.
Wiedz¹ merytoryczn¹ i odpowiednimi �rodkami technicznymi zapew-
niaj¹cymi bezpieczeñstwo ju¿ przecie¿ dysponujemy.

Notariusz Izabella Soroko-Borska


