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Sprawozdanie z Miêdzynarodowej Konferencji Notarialnej
w Poitiers we Francji

W latach 2010 i 2011 mia³am okazjê uczestniczyæ w 27. i 28. Miê-
dzynarodowych Konferencjach Notarialnych organizowanej przez Con-
seil Supérieur du Notariat (Krajowa Rada Notarialna we Francji) w ramach
ustawicznego szkolenia na Uniwersytecie Notarialnym w Poitiers we Fran-
cji. Zakres poruszanych na konferencjach zagadnieñ dotyczy³ komplek-
sowej prezentacji funkcjonowania notariatu francuskiego. Program wy-
k³adów obejmowa³ nastêpuj¹ce zagadnienia: odpowiedzialno�æ cywilna
notariusza francuskiego i spoczywaj¹cy na nim obowi¹zek informowania,
przeniesienie w³asno�ci nieruchomo�ci we Francji, dzia³ania notariatu na
rzecz ubezpieczeñ spo³ecznych notariuszy francuskich, rodzaje kszta³ce-
nia w notariacie francuskim � przed i po uzyskaniu tytu³u notariusza,
regulacje prawne rynku (obszar chroniony prawa budowlanego w zakre-
sie budynków i lokali na cele mieszkaniowe lub na u¿ytek mieszany �
umowy deweloperskie), rola notariusza w postêpowaniu spadkowym,
prawo prywatne miêdzynarodowe, rola notariusza we Francji: perspek-
tywy i realia, udzia³ notariusza w transakcjach obrotu nieruchomo�ciami,
walka z praniem brudnych pieniêdzy, mediacja, prezentacja Kasy Depo-
zytów i Konsygnacji � zabezpieczenia dla klientów i prezentacja nowego
systemu zabezpieczeñ, prezentacja rejestru Centralnego Archiwum O�wiad-
czeñ Ostatniej Woli, Télé@ctes, obowi¹zki urzêdowe, prawne i dyscy-
plinarne notariuszy we Francji. Wyk³ady prowadzili notariusze oraz przed-
stawiciele instytucji towarzysz¹cych notariatowi, przy pomocy
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wykwalifikowanych bran¿owo t³umaczy dla 15-25 osobowych grup
krajowych, zakoñczone panelami dyskusyjnymi. Notariat francuski w ra-
mach Uniwersytetu Notarialnego prowadzi seminaria dla oko³o 1300 osób
rocznie, kierowane do notariuszy z ca³ego �wiata. Na uznanie zas³uguje
fakt, ¿e notariat we Francji jest otwarty na moderowanie rozwi¹zañ
aktualnych problemów o charakterze jednostkowym i �wiatowym, przyj-
muj¹c za fundament funkcjonowania zapewnienie ochrony i bezpieczeñ-
stwa o charakterze prewencyjnym interesów cz³owieka oraz podmiotów
publicznych i prywatnych, a tak¿e ca³ych spo³eczno�ci krajowych i �wia-
towych.

Notariat francuski jest kreatywny. Przedstawiciele notariatu francu-
skiego podkre�laj¹, ¿e notariat �[...] to prawdziwy �rodek ciê¿ko�ci na
rozdro¿u pomiêdzy sfer¹ publiczn¹ a prywatn¹, obszarem prawa
a s¹downictwem, miêdzy wolno�ci¹, a ograniczeniami [...]�, tak jak
widz¹ jego publiczn¹ pozycjê Komisarz UE Michele Barnier oraz by³y
premier Francji François Fillon1.

Warto�ci notariatu ³aciñskiego pozostaj¹ niekwestionowane i wbrew
pogl¹dom zwolenników prawa anglosaskiego zdobywaj¹ coraz szersze
uznanie na �wiecie. Notariat ³aciñski zosta³ implementowany przez Chiny,
a najm³odszym cz³onkiem Notariatu £aciñskiego jest Rosja. Obowi¹zuje
w krajach Afryki, Ameryki i Azji, a tak¿e w niektórych stanach Ameryki,
które wprowadzi³y Civil Law Notary. Francja swój model notariatu ³aciñ-
skiego �eksportuje�. Spo�ród 27 pañstw tworz¹cych Uniê Europejsk¹ a¿
21 opiera swój system na wzorcach wypracowanych przez notariat
francuski. We Francji nie ma instytucji (rejestru) ksiêgi wieczystej pro-
wadzonej przez s¹dy powszechne, a co za tym idzie, wystêpuj¹cego
w naszym porz¹dku prawnym zagadnienia zakresu kognicji s¹du wieczy-
stoksiêgowego oraz ustalenia charakteru prawnego wpisu do ksiêgi
wieczystej. Notariusz zobowi¹zany jest przes³aæ akt notarialny w terminie
dwóch miesiêcy do biura hipotecznego (biuro d�hipotheque), celem jego
zarejestrowania, które to biuro jest organem administracji skarbowej

1 Cyt. z wyst¹pienia Komisarza UE Michele Barnier z 28 czerwca 2011 r. z okazji
III-go Kongresu Notariuszy UE w Brukseli na temat �Gospodarka � Prawo � Finanse:
perspektywy europejskiego praw spó³ek dla ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw� za prze-
mówieniem premiera Francji François Fillon wyg³oszonym 9 czerwca 2011 r. z okazji
Kongresu Notariuszy Francuskich.
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podleg³ym Ministrowi Finansów. Rejestracja ma charakter s³u¿ebny wobec
czynno�ci objêtej aktem notarialnym i nie rozstrzyga o prawach strony.
Stanowi to bezpo�rednie odbicie zasady lex est quod notamus, a swoboda
zawierania umów w granicach obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego na
podstawie wolnej woli cz³owieka nie budzi zastrze¿eñ. Kultura deklara-
tywnych o�wiadczeñ ma charakter wi¹¿¹cy. Umowa przenosz¹ca prawo
w³asno�ci nieruchomo�ci oraz innych czynno�ci, dla których zastrze¿ono
ustawowo formê aktu notarialnego, jest ostateczna, a sam akt notarialny
jest dokumentem urzêdowym ze wszystkimi konsekwencjami w czê�ci
dotycz¹cej ciê¿aru dowodu. Na pytania o zakres kognicji s¹du wieczy-
stoksiêgowego pragmatyczni Francuzi odpowiadaj¹ retorycznym pyta-
niem: czy ci ludzie siê k³óc¹, ¿eby o ujawnieniu ich praw w rejestrze mia³
rozstrzygaæ s¹d? Zastrzegam, ¿e nie uwa¿am, aby system rejestracji
czynno�ci przez s¹dy wieczystoksiegowe obowi¹zuj¹cy w polskim
porz¹dku prawnym by³ niew³a�ciwy. Jednak aktualno�æ i obszerno�æ tego
zagadnienia na poziomie systemów prawa europejskiego wymaga odrêb-
nej prezentacji i to z uwzglêdnieniem stanowiska Trybuna³u Konstytucyj-
nego z dnia 3 lipca 2007 r., SK 1/06. W wyroku tym, którego fragmenty
uzasadnienia nale¿y przytoczyæ, TK stwierdzi³, i¿ �[...] nale¿y wyja�niæ,
¿e w polskiej procedurze cywilnej, podobnie jak w procedurze cywilnej
wielu innych krajów, istniej¹ dwa istotnie ró¿ni¹ce siê tryby postêpowania
� postêpowanie procesowe, którego funkcja polega na zbadaniu i roz-
strzygniêciu sporu prawnego i w ten sposób ochronie praw podmioto-
wych stron sporu, oraz postêpowanie nieprocesowe [...]. Jest to postê-
powanie o innych celach ni¿ postêpowanie procesowe i w zwi¹zku z tym
inaczej jest okre�lona rola uczestników postêpowania. Ocena, w jakiej
mierze poszczególne instytucje [...] spe³niaj¹ standardy konstytucyjne,
dokonywana byæ musi poprzez odnoszenie ich i porównanie z instytu-
cjami postêpowania procesowego, lecz autonomicznie, w obrêbie celów,
jakim s³u¿yæ ma ten szczególny tryb postêpowania cywilnego [...]�. Dalej
Trybuna³ Konstytucyjny stwierdza, ¿e: �Funkcja prowadzenia ksi¹g
wieczystych nie nale¿y do zakresu pojêcia wymiaru sprawiedliwo�ci
i nie musi byæ realizowana przez organy w³adzy s¹downiczej. Postê-
powanie wieczystoksiêgowe ma charakter postêpowania rejestrowe-
go, a nie sporu równouprawnionych stron przed niezawis³ym s¹dem
[...]�.
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We Francji bezpieczeñstwo obrotu prawnego prawa w³asno�ci nie-
ruchomo�ci zapewnia instytucja Kasy Depozytowo-Konsygnacyjnej. Kasa
Depozytowo-Konsygnacyjna jest bankiem pañstwowym. Bank ten pod-
lega wy³¹cznie parlamentowi i to od czasów Napoleona, który zdepono-
wane prywatne �rodki finansowe obywateli �wyprowadzi³� z banków,
z przeznaczeniem na prowadzenie wojny z Rosj¹. Z us³ug tego banku
o pe³nej gwarancji pañstwowej zobowi¹zane s¹ korzystaæ wszystkie
podmioty o charakterze publicznym (pañstwowe, samorz¹du publicznego,
w tym samorz¹du notarialnego i komorniczego oraz skarbowe). Notariusz
jest równie¿ ustawowo zobligowany do zabezpieczenia transakcji przez
rozliczenie �rodków finansowych klientów zwi¹zanych z transakcj¹ za
po�rednictwem wyodrêbnionego rachunku bankowego prowadzonego
w³a�nie w tym banku pañstwowym. W praktyce zabezpieczenie to polega
na tym, ¿e jeszcze przed podpisaniem umowy przenosz¹cej w³asno�æ
kupuj¹cy dokonuje wp³aty na wyodrêbniony rachunek bankowy prowa-
dzony przez notariusza w Kasie Depozytowo-Kosygnacyjnej (bank pañstwo-
wy) równie¿ wtedy, gdy zap³ata nastêpuje ze �rodków uzyskanych z kre-
dytu bankowego, a nastêpnie po dokonaniu czynno�ci notariusz zwalnia
�rodki na rachunek bankowy wskazany przez sprzedaj¹cego.

Równie¿ interesuj¹cy jest tryb szkolenia notariuszy w systemie uni-
wersyteckim i zawodowym. Szkolenie ustawiczne notariuszy nie wynika
z obowi¹zku ustawowego, a z obowi¹zku etycznego. System szkolenia
ustawicznego jest ró¿norodny i zale¿ny od inwencji samorz¹du notarial-
nego. I tak obecnie Conseil Supérieur du Notariat (Krajowa Rada No-
tarialna) organizuje seminaria letnie dla grup 30-osobowych prowadzone
przez specjalistê od tematu, a tak¿e coroczne szkolenia na Uniwersytecie
Notarialnym w Poitiers obejmuj¹ce zarz¹dzanie i kierowanie kancelari¹
oraz szkolenie regionalne dla wszystkich notariuszy, a tak¿e pracowników
kancelarii. Poszczególne Izby Notarialne prowadz¹ nadto na zasadach
przez siebie ustalonych tzw. Regionalne O�rodki Informacji i Dokumen-
tacji oraz specjalistyczne biura prawne, których celem jest ujednolicenie
praktyki, a tak¿e pomoc notariuszom w rozstrzyganiu spraw, które budz¹
w¹tpliwo�ci albo s³u¿¹ wypracowaniu nowej praktyki w odpowiedzi na
nowe wyzwania. W o�rodkach tych anga¿owani s¹ w ró¿nych formach
� dora�nie albo te¿ na sta³e specjali�ci spoza cz³onków samorz¹du nota-
rialnego, w tym w szczególno�ci wyk³adowcy uniwersyteccy. Zasady
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odp³atno�ci za te �wiadczenia s¹ zró¿nicowane i ustalane na warunkach
wypracowanych przez poszczególne izby notarialne we w³asnym zakresie.

Krajowa Rada Notarialna we Francji od trzydziestu lat prowadzi
metodycznie otwart¹ politykê informacyjn¹ przez wyspecjalizowane
agencje, adresowan¹ do spo³eczeñstwa, a tak¿e do w³adz publicznych.
Celem jej jest badanie zaufania spo³eczeñstwa do notariusza, w tym
gwarancji bezpieczeñstwa prawnego, stopnia kompetencji notariuszy,
u¿yteczno�ci notariatu jako samorz¹du publicznego, znajomo�ci statusu
notariusza w strukturze pañstwa jako funkcjonariusza publicznego, a tak¿e
w dra¿liwej sprawie sposobu postrzegania kosztów pobieranych przez
notariuszy. Ankiety prowadzone s¹ co dwa lata. Wnioski z ankiet pozwa-
laj¹ stwierdziæ, ¿e od lat 90-tych postrzeganie i zrozumienie dla notariatu
jako samorz¹du o funkcjach publicznych ulega poprawie. Obecnie 90%
spo³eczeñstwa uznaje specjalizacjê notariusza w obrocie nieruchomo�cia-
mi i w sprawach spadkowych oraz rodzinnych sprawach maj¹tkowych,
10% w sprawach gospodarczych. W opinii spo³ecznej wed³ug ankiet
wynagrodzenie notariusza wynosi 20% warto�ci transakcji, gdy faktycz-
nie wynosi ono 1% z uwzglêdnieniem stawki minimalnej. Wynagrodzenie
notariusza (podobnie jak w Polsce) jest mylone z op³atami publicznymi
(podatkami i op³atami rejestracyjnymi), które przy czynno�ci pobiera
notariusz dla Skarbu Pañstwa. Realizacja polityki wizerunkowej nastêpuje
przy udziale specjalistów w dziedzinie public relations. Informacje na temat
notariatu gromadzone s¹, a nastêpnie przedstawiane wed³ug wcze�niej
okre�lonego celu za pomoc¹ starannie dobranych �rodków, np. informa-
tyzacja systemów dla bezpieczeñstwa obrotu, Internet, prasa, w³adze
samorz¹dowe, telewizja i radio, organizacja �otwartych drzwi�, kampania
prasowa na szczeblu krajowym i lokalnym. Informacje skierowane s¹ do
ró¿nych grup spo³ecznych i instytucji publicznych, które nie posiadaj¹ wiedzy
na temat funkcji notariatu lub nie postrzegaj¹ dobrze instytucji notariatu.
Badania dowodz¹, ¿e radio jest najlepszym i najtañszym komunikatorem
spo³ecznym. Postawiono na rozpoznawalno�æ notariatu przy wykorzysta-
niu zasad obowi¹zuj¹cych w procesach komunikacji spo³ecznej. Dziêki
temu notariat nie ginie w zalewie informacyjnym. Przypomina i wzmacnia
pozycjê spo³eczn¹ i funkcjê ustrojow¹ w strukturze organów pañstwa.

We Francji prowadzona jest Centralna Kartoteka Rozporz¹dzeñ Ostat-
niej Woli jako skutek przyst¹pienia do konwencji bazylejskiej z 16 maja
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1972 r. Konwencja podpisana w Bazylei przez kraje cz³onkowskie Rady
Europy dotyczy wprowadzenia systemu rejestracji testamentów, którego
celem jest zmniejszenie ryzyka nieodnalezienia testamentu po �mierci
testatora. Rejestr prowadzony obecnie w systemie informatycznym ma
u³atwiæ poznanie rozporz¹dzeñ testamentowych, nawet je¿eli zosta³y
dokonane za granic¹. Notariat francuski reguluje 90% spraw spadko-
wych, w tym przy po�wiadczeniu dziedziczenia rozlicza podatek od
spadków i jest p³atnikiem tego podatku na rzecz skarbu pañstwa, którego
polski notariusz nie nalicza i nie pobiera. S¹dowe postêpowanie spadkowe
prowadzone jest w sprawach spornych. Natomiast tak samo jak w Polsce
notariusz francuski jako p³atnik zobowi¹zany jest uzale¿niæ dokonanie
czynno�ci od naliczenia i pobrania podatku.

Walka z praniem pieniêdzy jest jednym z bardziej aktualnych wyzwañ
dla bie¿¹cej praktyki notarialnej. We Francji istniej¹ w tym zakresie pojêcia
niezdefiniowane ustawowo, podobnie jak w Polsce. Notariat francuski
wspó³pracuje z w³adz¹ publiczn¹ w celu wypracowania regulacji i metod
skutecznego przeciwdzia³ania coraz powszechniejszemu zjawisku wpro-
wadzania do obrotu �rodków pochodz¹cych z nielegalnych �róde³, co
stanowi niekontrolowany, niedaj¹cy siê wymiernie ustaliæ uszczerbek dla
bud¿etów pañstw. W tym zakresie trwa permanentna wspó³praca ze strony
w³adzy publicznej z samorz¹dem notarialnym w celu wypracowania
skutecznych instrumentów przeciwdzia³ania temu zjawisku. W tym miejscu
podkre�lenia wymaga fakt, ¿e w Polsce, tak jak we Francji, ustawa
o przeciwdzia³aniu praniu pieniêdzy oraz finansowaniu terroryzmu nak³a-
daj¹ca na notariuszy obowi¹zek wysy³ania sprawozdañ do Generalnego
Inspektora Informacji Finansowych nie daje obecnie notariuszom instru-
mentów umo¿liwiaj¹cych stwierdzenie, czy warto�ci maj¹tkowe pochodz¹
z legalnych �róde³ i równie¿ stanowi przedmiot permanentnej analizy
projektowanych zmian zarówno przez instytucje zobowi¹zane w rozu-
mieniu tej ustawy, jak równie¿ przez Komisjê Europejsk¹ i Parlament
Europejski.

Podkre�lenia wymaga stwierdzenie, ¿e bezpo�rednim beneficjentem
wszystkich dzia³añ notariatu jest pañstwo, poniewa¿ dysponuje ono
sprawnym i wysoko wyspecjalizowanym aparatem, który na co dzieñ
realizuje zasadê bezpiecznego pañstwa w s³u¿bie spo³ecznej, dzia³aj¹cym
na styku prawa cywilnego i prawa administracyjnego, w tym w szcze-
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gólno�ci � prawo podatkowe � o du¿ym znaczeniu z punktu widzenia
interesów pañstwa. Nale¿y w uzupe³nieniu wskazaæ, ¿e rola notariusza
jako p³atnika podatków we Francji, a tak¿e w Polsce i w Niemczech
wed³ug �procedury jednego okienka� nie jest powszechnie obowi¹zuj¹ca
jako zasada w innych pañstwach Europy. Dla przyk³adu w Portugalii,
Hiszpanii, we W³oszech oraz w Grecji notariusz nie jest zobowi¹zany do
naliczania i pobrania tej daniny na rzecz pañstwa. Strony s¹ zobowi¹zane
do rozliczenia podatków zwi¹zanych z obrotem nieruchomo�ciami we
w³asnym zakresie przez obowi¹zek zg³oszenia obowi¹zku podatkowego
do organu podatkowego. Z punktu widzenia interesów pañstwa takie
rozwi¹zanie implikuje negatywne skutki fiskalne dla bud¿etu skarbu pañstwa,
poniewa¿ w praktyce oznacza, ¿e podatki z tego tytu³u ulegaj¹ przedaw-
nieniu na skutek braku zg³oszenia.

Notariat francuski stanowi skutecznie dzia³aj¹c¹ instytucjê, której istot¹
jest zapobieganie powstawaniu konfliktów, a nie rozwi¹zywanie tych, które
ju¿ powsta³y. Notariat francuski wraz z ustawodawc¹ jest rzecznikiem idei
wszystkich procedur mediacji w rozwi¹zywaniu konfliktów, poniewa¿ koszty
spo³eczne prewencji s¹ mniejsze ni¿ koszty rozwi¹zywania konfliktów, którym
nie uda³o siê zapobiec. Notariusz przy wykonywaniu czynno�ci jest funk-
cjonariuszem publicznym usytuowanym na szczeblu ministerialnym � sêdzi¹
pokoju i gwarantem bezpieczeñstwa obrotu prawnego poprzez formê aktu
notarialnego, który ma moc dokumentu urzêdowego ze wszystkimi tego
konsekwencjami, w sferze ciê¿aru dowodu w razie sporu. Do wy³¹cznej
kompetencji notariusza nale¿¹ sprawy z zakresu obci¹¿enia nieruchomo�ci
hipotekami umownymi, celem zabezpieczenia wierzytelno�ci cywilnopraw-
nych, a tak¿e sporz¹dzania tytu³u egzekucyjnego w zakresie obowi¹zku
zap³aty i wydania rzeczy. W strukturach pañstwa notariusz jest wiêc organem
ochrony prawnej, który bêd¹c funkcjonariuszem publicznym z tytu³u
uzyskanych dochodów rozlicza siê jak przedsiêbiorca. Pañstwo wykonuje
wiêc swoj¹ funkcjê spo³eczn¹ zapewnienia bezpieczeñstwa, natomiast koszty
jej realizacji pokrywaj¹ notariusze, odprowadzaj¹c przy tym jako podatnicy
podatki z tytu³u uzyskanych dochodów, a tak¿e pobieraj¹c na rzecz skarbu
pañstwa podatki jako p³atnicy w ramach procedury jednego okienka. Stanowi
to przyk³ad wzorowej organizacji struktur pañstwa, które wykonuje swoje
zadania w dziedzinie zapewnienia bezpieczeñstwa na koszt podatnika
i jednocze�nie to samo pañstwo na tym zarabia. Dlatego te¿ ustawodawca
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francuski nie dopuszcza do destabilizacji w wykonywaniu zadañ powie-
rzonych samorz¹dowi notarialnemu, miêdzy innymi poprzez ustalanie siatki
siedzib kancelarii notarialnych z uwzglêdnieniem zasady numerus clausus.
Tworzenie siedzib kancelarii notarialnych nastêpuje na podstawie zwery-
fikowanego zapotrzebowania spo³ecznego na �wiadczenie tych us³ug,
a nie na podstawie kryterium ilo�ci osób �zainteresowanych� objêciem
funkcji notariusza. Osoby oczekuj¹ce na powo³anie na notariusza po zdaniu
egzaminu notarialnego s¹ kandydatami na notariuszy i zazwyczaj s¹
zatrudniani w istniej¹cych kancelariach notarialnych. Takie rozwi¹zanie
stanowi dalszy ci¹g przygotowania do pe³nienia funkcji notariusza, po-
przez uzupe³nienie kwalifikacji teoretycznych do�wiadczeniem zawodo-
wym. Stwarza ono warunki dla kandydatów na notariuszy do zdobywania
praktycznych umiejêtno�ci.

Zagadnienia prezentowane na Konferencjach Notarialnych w Poitiers
wi¹¿¹ siê z najbardziej aktualnymi zagadnieniami w Polsce dotycz¹cymi
w szczególno�ci struktur organizacji pañstwa, w tym pozycji ustrojowej
publicznego samorz¹du notarialnego (którego nie wolno myliæ z korpo-
racj¹ dzia³aj¹c¹ we w³asnym interesie i na w³asny rachunek), a tak¿e
rejestrów (systemów prawnych) gwarantuj¹cych bezpieczeñstwo obrotu
prawnego i finansowego. Dotycz¹ zbiegu z jednej strony praw cz³owieka
do niekrêpuj¹cych codzienno�æ przepisów prawnych i wynikaj¹cych st¹d
uprawnieñ i obowi¹zków, a z drugiej strony � bezpieczeñstwa, jakie ma
zapewniæ pañstwo dla porz¹dku publicznego. Na gruncie kompetencji
notarialnych zagadnienia te sprowadzaj¹ siê do zapewnienia bezpieczeñ-
stwa obrotu prawnego, w tym w szczególno�ci nieruchomo�ciami, oraz
finansowego w zbiegu z gwarancjami bezpieczeñstwa udzielonymi przez
pañstwo przez odpowiednie rejestry publiczne (rejestr nieruchomo�ci
i hipotek) oraz realizacjê procedury jednego okienka oraz stworzenie przez
ustawodawcê bezpiecznego i taniego pañstwa. Prezentowane na konfe-
rencjach notarialnych w Poitiers zagadnienia s¹ doskona³ym punktem dla
analizy komparystycznej rozwi¹zañ przyjêtych w naszym kraju z tymi,
które obowi¹zuj¹ w innych systemach prawnych. Warto znaæ rozwi¹-
zania obowi¹zuj¹ce w systemie notariatu francuskiego ze wzglêdu na jego
ponadczasow¹ warto�æ, jak¹ jest dobro cz³owieka, które le¿y jako fun-
dament u podstaw jego funkcjonowania, a tak¿e ze wzglêdu na jego
przewa¿aj¹c¹ rolê w Europie oraz �wiatowy zasiêg oddzia³ywania. Tym
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bardziej ¿e Polska dysponuje w³asnymi bardzo nowoczesnymi rozwi¹-
zaniami prawnymi, w szczególno�ci w czê�ci dotycz¹cej podwójnego
rejestru czynno�ci cywilnoprawnych (przenosz¹cych w³asno�æ i hipo-
tek), jako skutek pierwszej na �wiecie unifikacji systemów prawnych
wywodz¹cych siê z ró¿nych cywilizacji. Ogromny udzia³ w tej pierwszej
nowoczesnej unifikacji prawa na kontynencie europejskim w XX wieku
mieli polscy notariusze. Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³o�ci po
pierwszej wojnie �wiatowej polski system zosta³ bowiem scalony z prawa
francuskiego i niemieckiego, a tak¿e austriackiego oraz rosyjskiego.
Nastêpnie przetrwa³ okres drugiej wojny �wiatowej i komunizmu, co
w konsekwencji dowodzi o ponadczasowych warto�ciach le¿¹cych u pod-
staw jego konstrukcji. Niestety obecnie nastêpuje tak wielkie pomieszanie
pojêæ, ¿e sami nie potrafimy doceniæ albo, co gorsze, dostrzec i zrozumieæ
dotychczas wypracowanych rozwi¹zañ.

Przedstawione sprawozdanie stanowi namiastkê wiedzy wyniesionej
z konferencji, a koñcowe refleksje s¹ skutkiem z³o¿ono�ci zagadnieñ,
z którymi mamy do czynienia obecnie. Niemniej pozostajê w przekonaniu,
¿e notariat stykaj¹cy siê na co dzieñ z konieczno�ci¹ stawiania czo³a
licznym problemom winien d¹¿yæ do wypracowywania jednolitych roz-
wi¹zañ oraz wzmocnienia pozycji notariusza jako funkcjonariusza publicz-
nego przez przypominanie o kompetencjach samorz¹du notarialnego i ka¿-
dego notariusza w strukturach pañstwa oraz kreowania nowych rozwi¹zañ
w odpowiedzi na zmieniaj¹c¹ siê rzeczywisto�æ na �wiecie.

Brak rozumienia, ¿e notariat �[...] to prawdziwy �rodek ciê¿ko�ci na
rozdro¿u pomiêdzy sfer¹ publiczn¹, a prywatn¹; obszarem prawa, a s¹-
downictwem; pomiêdzy wolno�ci¹, a ograniczeniami� i w tym stanie
podejmowane próby wyja�niania zagadnieñ oraz, co gorsze, konstruowa-
nie koncepcji zmiany prawa z pominiêciem zabezpieczenia s³usznych
interesów choæby jednej ze stron bêd¹cej adresatem istniej¹cych regulacji
powoduje przesuniêcie tego �rodka ciê¿ko�ci, co prowadzi do destabi-
lizacji, a nawet destrukcji pañstwa.

Katarzyna Podmok³y
Katarzyna Podmok³y � notariusz w Jastrowiu.


