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Polemiki i refleksje

Z innego punktu widzenia o istocie notariatu1
Dwudziestolecie krakowskiego notariatu jest jeszcze jednym powo-

dem do refleksji nad fenomenem instytucji notariatu, nad rol¹ notariatu
w ¿yciu spo³ecznym oraz nad kierunkiem jego rozwoju w przysz³o�ci.
Taka refleksja w naszym �rodowisku czêsto przybiera dwie postaci.
Pierwsza, najczêstsza koñczy siê konstatacj¹, ¿e lepiej ju¿ by³o i jaki jest
notariat � ka¿dy widzi. Druga ucieka w prawniczy dyskurs, w odcyfro-
wywanie obrazu notariatu, jaki wynika z tekstów prawnych, czêsto
sprzecznych. ¯adna z nich nie wzbogaca naszej wiedzy o nas samych,
o tym, czego oczekuj¹ po nas ci, którzy dokonuj¹ czynno�ci, które my
zatwierdzamy. Proponujê próbê spojrzenia na nas w inny sposób. Mo¿e
ta metoda pozwoli na zauwa¿enie czego� nowego.

Naturaln¹  potrzeb¹ cz³owieka jest ocena w³asnej sytuacji, ocena, która
pozwala oddzieliæ elementy istotne w³asnej egzystencji od tego, co nie-
istotne. Wyniki tej oceny pozwalaj¹ podejmowaæ decyzje co do przysz³ych
zamiarów i sposobów ich realizacji.  Podstaw¹ oceny jest ogl¹d sytuacji
i tu napotykamy na pierwsz¹ trudno�æ: jak spojrzeæ na samego siebie?
Czy potrafimy dostrzec rzeczy istotne, które przes³aniane s¹ przez rzeczy
bli¿sze? Czasami lepiej nam oceniaæ sytuacjê, patrz¹c z zewn¹trz, z pewnej

1 Artyku³ ukaza³ siê w Ksiêdze Pami¹tkowej z okazji 20-lecia Izby Notarialnej w Kra-
kowie, Kraków 2012.
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odleg³o�ci, ni¿ pozostaj¹c w centrum wydarzeñ. Takim samym proble-
mem jest ocena naszego notarialnego �rodowiska. Co jest najistotniejsze
w naszej dzia³alno�ci, czemu ona s³u¿y? Notariusz ma trudno�æ w ocenie
swojej rzeczywistej roli. Dostrze¿enie istoty tej roli utrudniaj¹ codzienne
problemy zawodowe, konieczno�æ spe³niania zadañ stawianych przez
pañstwo, których sensu czêsto trudno dociec. W takiej sytuacji rozwi¹-
zaniem dla obserwatora jest poszukiwanie pozycji, z której widaæ lepiej,
szerzej. Warto tak¿e przyj¹æ cudz¹ optykê, zastanowiæ siê nad oczeki-
waniami innych.

Taki zewnêtrzny punkt widzenia pozwala nam podj¹æ uczestnictwo
w pracach miêdzynarodowych organizacji notarialnych. Nasze wewnêtrzne
problemy nabieraj¹ innych wymiarów w zestawieniu z problemami
notariatów i notariuszy w innych krajach. Uczestnictwo to pozwala tak¿e
na poznanie systemów notariatu w innych pañstwach, na ocenê � co
wspólne, a co specyficzne w naszej dzia³alno�ci. Mimo wspólnych �róde³
wspó³czesnych notariatów istnieje miêdzy nimi wiele ró¿nic. Przez wspólne
�ród³o rozumiem tu nawet nie rzymski rodowód, ale napoleoñski wzorzec
notariatu. Francuski notariat zreformowany w 1804 r. s³ynn¹ ustaw¹ lois
de ventôse, od tego czasu stanowi¹cy trwa³y element porz¹dku prawnego
i struktury pañstwowej Francji, sta³ siê wzorcem dla wszystkich krajów,
w których zawita³y zdobycze rewolucji francuskiej oraz sam Napoleon.
Rzecz jasna nie rozprzestrzenienie idei nowoczesnego notariatu by³o celem
Napoleona, ale nie mo¿na nie zauwa¿yæ, ¿e reformy napoleoñskie ozna-
cza³y tak¿e przeszczepienie nowych wzorców notariatu. Wyra�nie to widaæ
na przyk³adzie pañstw niemieckich, w tych podbitych czy sprzymierzo-
nych z Napoleonem mamy dzi� system czysto notarialny. Pó�niejsze
zró¿nicowanie sytuacji notariatu w poszczególnych krajach by³o ju¿
wynikiem dzia³ania historycznych tradycji w funkcjonowaniu tego zawo-
du czy rozwi¹zañ prawa materialnego. W szczególno�ci elementem
ró¿nicuj¹cym pozycjê i zadania notariatu jest istnienie b¹d� nie w danym
pañstwie systemu ksi¹g wieczystych jako publicznego rejestru stanu
prawnego nieruchomo�ci. Zadania stawiane notariatowi przez w³adzê
publiczn¹ równie¿ mia³y wp³yw na ukszta³towanie notariatu. Jednak w tym
miejscu nie chcê przedstawiaæ kalejdoskopu mo¿liwych rozwi¹zañ, prze-
ró¿nych kompetencji czy zaskakuj¹cych rozwi¹zañ, ale zwróciæ uwagê
na to, co zarazem istotne i wspólne.
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My, notariusze, w dyskusjach prowadzonych w naszym �rodowisku,
równie¿ miêdzynarodowym, zajmujemy siê najczê�ciej zakresem upraw-
nieñ, ewentualnymi monopolami, sposobem procedowania... Doskonale
wiemy, co nale¿y zmieniæ, a co zostawiæ, aby notariat mia³ siê dobrze.
Czy chodzi jednak o to, by notariat mia³ siê dobrze? Popatrzmy na notariat
oczami zewnêtrznego obserwatora. Co on mo¿e dostrzec, notariusza
z namaszczeniem odbijaj¹cego pieczêæ, sk³adaj¹cego podpis i efekt jego
dzia³alno�ci w postaci zapisanej kartki papieru?  Pamiêtajmy, ¿e taki obraz
jest bardzo szeroko rozpowszechniony w �wiecie. Z takim wizerunkiem
notariatu spotykamy siê w znanych raportach Doing Business2. Czy oni
siê myl¹, podobnie jak obserwator tañcz¹cych par, który nie s³yszy muzyki
i nie mo¿e zrozumieæ zachowania tañcz¹cych? Co jest t¹ muzyk¹ w no-
tariacie?

Niestety, nie doczekali�my siê jeszcze badañ naukowych nad rol¹ notariatu
w spo³eczeñstwie. Nie pozostaje nic innego, jak skorzystaæ z wyników
pracy innych.  Przedstawiê ocenê notariatu dokonan¹ z punktu widzenia
zewnêtrznego obserwatora oraz �nienotarialnego� punktu widzenia, której
dokonali Holendrzy. Przypomnijmy 1 pa�dziernika  1999 r. wesz³a w ¿ycie
reforma holenderskiego notariatu. Do tej pory holenderski notariat funk-
cjonowa³ w ramach jeszcze napoleoñskich. Ide¹ reformy z 1999 r. by³o
stworzenie warunków do swobodnego dzia³ania si³ rynku, konkurencji,
zliberalizowania mo¿liwo�ci tworzenia nowych kancelarii notarialnych.
W 2005 r. holenderski minister sprawiedliwo�ci powo³a³ komitet, którego
celem by³a ocena skutków nowej regulacji. Komitet og³osi³ raport �Raport
Komitetu dla oceny Prawa o Notariacie. Najlepszy z dwóch �wiatów�3.
Nie bêdziemy zajmowaæ siê tu ocen¹ nowej regulacji. Zajmiemy siê tylko
kwestiami, które autorzy raportu uwa¿aj¹ za kluczowe dla notariatu. Za

2 Na temat metodologi i tez tych raportów: Les droits de tradition civiliste en question,
A propos des Rapports Doing Business de la Banque Mondiale, wyd. Association Henrie
Capitant 2006.
3 Pe³na wersja raportu Commissie Evaluatie Wet op het notarisambt. Het beste van

twee Werelden w jêzyku niderlandzkim dostêpna na stronie WWW.recht.nl. Skrót w jêzyku
angielskim zosta³ opublikowany przez Królewsk¹ Organizacjê Notarialn¹ (KNB) w listo-
padzie 2005 r. pod tytu³em: Evaluation of the Dutch Notaries Act. A selection from the
advisory report. Raport czêsto nazywany od nazwiska przewodnicz¹cego komitetu sêdzie-
go Hammersteina, raportem Hammersteina.
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kamieñ wêgielny notariatu autorzy uwa¿aj¹ zasadê wykonywania swoich
funkcji przez notariuszy w sposób niezale¿ny, reprezentuj¹c interesy
wszystkich stron oraz ca³ego porz¹dku prawnego. Tê ostatni¹ okolicz-
no�æ uwa¿aj¹ za wyró¿niaj¹c¹ w stosunku do notariatów tradycji anglo-
saskiej4. Autorzy zwracaj¹ uwagê na fakt, ¿e uchybienie przez notariusza
tym zasadom mo¿e w konsekwencji dotkn¹æ skutkami tak¿e osoby trzecie,
niebior¹ce udzia³u w dokonaniu czynno�ci notarialnej. Raport przytacza
stanowisko A.C. Zijdervelda, zgodnie z którym notariusze, jak sêdziowie,
uosabiaj¹ esencjê etosu rz¹dów prawa � bezstronno�ci5. Ró¿norodne funkcje
notariuszy rozgrywaj¹ siê w trójk¹cie � pañstwo � spo³eczeñstwo � rynek.
Notariusz, jak cz³onek ¿adnej innej grupy zawodowej, winien staæ po
�rodku tego trójk¹ta, aby prawid³owo wykonywaæ swoje zadania. Czêsto
umiejscowienie notariusza opisuje siê w nastêpuj¹cy sposób: notariusz
reprezentuje pañstwo wobec klienta oraz klienta wobec pañstwa, a do-
konana czynno�æ wywiera skutki wobec osób trzecich.  Autorzy zauwa-
¿aj¹, ¿e notariusze zawdziêczaj¹ specjaln¹ pozycjê w holenderskim po-
rz¹dku prawnym dziêki ogromnemu zaufaniu, jakim ciesz¹ siê
w spo³eczeñstwie. Trwa³e i usprawiedliwione zaufanie do notariatu jest
podstawowym warunkiem funkcjonowania zawodu notariusza. Zaufanie
musi byæ zdobyte przez notariat, zarazem notariat musi zademonstrowaæ,
¿e pok³adane w nim zaufanie jest zabezpieczone. Zabezpieczeniem tego
zaufania winny byæ wymogi stosownego wysokiego poziomu wykszta³-
cenia oraz w³a�ciwego kszta³cenia zawodowego. Dalej stawiane s¹ no-
tariuszom obowi¹zki staranno�ci, obowi¹zki ustalenia woli strony, obo-
wi¹zki dostarczenia informacji, obowi¹zki w³a�ciwej organizacji biura.
Szczególny nacisk powinien byæ po³o¿ony na cechy osobiste oraz na
�wiadomo�æ notarialnych norm i standardów. Co wa¿ne w opinii raportu,
nie wystarczy tu tylko sprawowanie nadzoru nad notariuszem.

Czyli chodzi o zaufanie. Zaufanie osoby, wzglêdem której praw i in-
teresów dzia³a notariusz, zaufanie pañstwa, które powierzy³o notariuszowi
fragment swojego imperium, zaufanie osób trzecich, które dzia³aj¹ w oparciu
o notarialny dokument. Dlaczego to zaufanie jest takie wa¿ne?  Po pierw-

4 Niestety Napoleon nie wprowadzi³ nowoczesnego notariatu na Wyspach.
5 A.C. Z i j d e r v e l d, Tussen staat, maatschappij en markt: Het notariaat als professie

tussen ambt en onderneming, 1996.
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sze, nasi klienci znajduj¹ siê najczê�ciej w sytuacji braku informacji
niezbêdnej dla podjêcia decyzji. Przekonuje nas o tym czêste do�wiad-
czenie, ¿e po naszym pytaniu skierowanym do klienta: �O co Pani, Pan
chcieliby�cie zapytaæ?� S³yszymy pytanie: �A o co powinnam/powinie-
nem zapytaæ ?� Stan ten jest naturalny i nie powinien zaskakiwaæ. Pok³ada
siê w nas zaufanie (!), ¿e dostarczymy tych w³a�ciwych informacji,
w sposób bezstronny z uwzglêdnieniem interesów wszystkich zaintere-
sowanych. Jaki by³by skutek braku instytucji zaufania? Klient zwraca siê
do innych osób o takie informacje. Jednak nie musz¹ to byæ osoby
bezstronne, nie musz¹ posiadaæ stosownej wiedzy.  Jak to oceniæ? Jak
na przyk³ad chirurg ma oceniæ poziom prawnika?6 Jak ma okre�liæ jako�æ
wykonanej pracy?7  Pojawia siê coraz wiêcej pytañ, w¹tpliwo�ci, pojawia

6 W ekonomii sytuacjê, w której odbiorca us³ugi nie jest w stanie oceniæ jako�ci
�wiadczonych mu us³ug, nazywa siê market for �Lemons�. Na takim rynku oferowane s¹
jedynie us³ugi z³ej jako�ci, poniewa¿ klienci nie chc¹ p³aciæ za jako�æ, której po prostu
nie widz¹ i nie s¹ w stanie oceniæ. Por. R. Van den B e r g h, Y. M o n t a g i e, Competition
In Professional services markets: are latin notaries different? s. 6, (http://jcle.oxfordjo-
urnals.org) (www.cleis.unisi.it); G. A k e r l o f, The Market for �Lemons�: Quality Uncer-
tainty and the Market Mechanism, 84 quarterly Journal of Economics s. 487 (1970),
(http://economics.sas.upenn.edu). Ryzyko obni¿enia jako�ci �wiadczonych us³ug notarial-
nych by³o dyskutowane w Holandii, na ten temat np. N. K u i j p e r s, J. N o a i l l y, B. Vo l -
l a a r d, Liberalisation of the Dutch notary profession, CPB Document, nr 93, wrzesieñ
2005, s. 26-27 (www.cpb.nl).
7 Problem oceny jako�ci pracy notariusza nie jest tematem niniejszej pracy, ale chêtnie

podzielê siê z Pañstwem obserwacj¹ cytowanych ju¿ autorów R. Van den Bergh i Y. Montagie:
�Jako�æ us³ug �wiadczonych przez notariuszy (notariat ³aciñski) ma trzy wymiary: inte-
gralno�ci (bezstronno�æ i wiarygodno�æ), jako�ci prawnej (jako�ci aktów notarialnych)
oraz jako�ci handlowej (stosunek do konsumentów). Tylko ten ostatni wymiar jako�ci jest
³atwo zauwa¿alny dla konsumentów. Jako�æ handlowa obejmuje cechy us³ugi oferowane
klientom, takich jak po³o¿enie biura, dostêpno�æ wolnego miejsca na parkingu, jako�æ
kawy (je�li w ogóle oferowana) i ¿yczliwo�æ personelu. Jako�æ prawna jest o wiele wa¿-
niejsza dla klientów, ale trudna do zaobserwowania. Co do jako�ci porad, klient nie wie,
ile wysi³ku kosztowa³o notariusza przygotowanie i czy rada jest w³a�ciwa. Kluczowym
elementem jako�ci prawnej jest to, jak dobrze zamiary umawiaj¹cych siê stron zosta³y
okre�lone w sporz¹dzonych dokumentach prawnych. (�) Kontrolowanie i monitorowa-
nie jako�ci prawnej jest bardzo trudne. Mo¿na sprawdziæ, czy niektóre kancelarie nota-
rialne czê�ciej ni¿ inne dokonuj¹ korekt w ksiêgach wieczystych. To s¹ jednak aspekty
notarialnego rzemios³a, które nie pokrywaj¹ siê z rzeczywist¹ jako�ci¹ aktu notarialnego,
który powinien przede wszystkim poprawnie oddaæ zamiar stron i zawieraæ prawne za-
bezpieczenia ich interesów.� R. Van den B e r g h, Y. M o n t a g i e, Competition�, s. 6.
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siê nieufno�æ. Po drugie, na czym budowaæ zaufanie do kontrahenta, ¿e
jego celem jest wywi¹zanie siê z zaci¹gniêtego wobec nas zobowi¹zania?
Profesor Sztompka dla opisu sytuacji zobowi¹zania, które wynika z po-
wierzonego zaufania, u¿y³ znamiennego przyk³adu: �(...) zaufanie, które
ma sprowokowaæ wiarygodno�æ, mo¿e byæ deklarowane wprost. »Nie
bêdziemy chodziæ do notariusza, wystarczy mi u�cisk d³oni� � (mówimy)
do partnera w interesach.«8  A co, je¿eli nie wystarczy u�cisk d³oni? Wizyta
u notariusza, zawarcie notarialnej umowy kszta³tuj¹cej stosunek prawny,
pozostaj¹cy pod ochron¹ pañstwa, pozwala mieæ zaufanie, ¿e zamierzony
cel zostanie osi¹gniêty, czy to w drodze zachowania kontrahenta, czy
w drodze przymusu pañstwowego9. Notariat to fabryka, która �pro-
dukuje� zaufanie.

Przecie¿ �kultura nieufno�ci jest zazwyczaj dysfunkcjonalna. Unie-
mo¿liwia wspó³pracê i niszczy wspólnotê. Im s³absze panuje zaufanie,
tym bardziej prawdopodobne, ¿e na niczym spe³zn¹ wszystkie przedsiê-
wziêcia oparte na wspó³pracy, w których potencjalne lub uzasadnione
dzia³ania jednej osoby zale¿¹ od tego co inni zrobi¹ lub co zamierzaj¹
zrobiæ. (...) Kultura nieufno�ci zawê¿a pulê potencjalnych partnerów
i zniechêca do wchodzenia z nimi w interakcje. (...) W odniesieniu do
�wiata zewnêtrznego prowadzi do wytworzenia siê atmosfery obsesyj-
nego, paranoicznego cynizmu. ¯ycie spo³eczne jest przesycone miesza-
nin¹ niepokoju niesprecyzowanego, chronicznego lêku, podejrzliwo�ci,
teorii spiskowych, obaw oraz z³ych przeczuæ czy wrêcz parali¿uj¹cych
my�li zwi¹zanych z podjêciem dzia³ania na jak¹kolwiek szersz¹ skalê.�10
Czy porz¹dek prawny powinien swoich klientów stawiaæ w takiej sy-
tuacji?

Relacja zaufania miêdzy klientem a notariuszem oparta jest na prze-
�wiadczeniu klienta, ¿e funkcja notariusza powierzana jest przez pañstwo
osobom posiadaj¹cym stosown¹ wiedzê, cechy osobiste, dzia³aj¹ce zgod-
nie z prawem i bezstronnie11. Dodatkowo notariusz jest kontrolowany
8 P. S z t o m p k a, Zaufanie. Fundament spo³eczeñstwa, Kraków 2007, s. 77.
9 Przyznajê, ¿e nadu¿yciem z mojej strony by³oby przypisywanie Profesorowi Sztompce

takiej tezy, ale mogê j¹ ku zastanowieniu postawiæ. Por. P. S z t o m p k a, Zaufanie�,
s. 331.
10 P. S z t o m p k a, Zaufanie�, s. 323-324,
11 Dla przyk³adu, zgodnie z art. 3 zarz¹dzenia z dnia 224 grudnia 1979 r. francuskiego

ministra sprawiedliwo�ci podstaw¹ odpowiedzialno�ci dyscyplinarnej notariusza jest jakie-
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przez organ zewnêtrzny12. Notariat korzysta tu z zaufania publicznego,
to jest zaufania do instytucji, rozumianej jako zbiór regu³ strukturalnych,
w obrêbie których zachodz¹ akcje i interakcje spo³eczne13. Nadto zaufanie
to opiera siê na przekonaniu, ¿e przestrzeganie zinstytucjonalizowanych
praktyk i procedur przyniesie najlepszy skutek (zaufanie proceduralne)14.
W tym miejscu warto przytoczyæ jeszcze jedn¹ my�l Profesora Sztompki:
�(...) za wszystkimi (rodzajami zaufania) kryje siê pierwotna forma za-
ufania � do ludzi i ich dzia³añ�15. W naszym przypadku koñczy siê na
zaufaniu do konkretnego notariusza. Element zaufania do instytucji ³¹czy
siê z czysto ludzkim zaufaniem do innego cz³owieka.

Zaufanie z jednej strony pozwala klientowi polegaæ na informacji
uzyskanej od notariusza i podj¹æ na tej podstawie decyzjê. Nie zapomi-
najmy, ¿e udzielaj¹c informacji, notariusz dzia³a, korzystaj¹c z autorytetu
pañstwa. Klient odbiera tak¹ informacjê jako wiarogodn¹, bo pochodz¹c¹
od instytucji pañstwowej. Z drugiej strony, co niezwykle istotne, zaufanie
to pozwala pogodziæ siê z decyzj¹ notariusza co do wywa¿enia interesów
stron czynno�ci. Kwestia ta wydaje mi siê nie do�æ dostrzegana. Notariusz
dzia³a w obszarze sprzecznych, ale równorzêdnych i uzasadnionych
interesów stron. Rol¹ notariusza jest takie ukszta³towanie stosunku praw-
nego, aby interesy stron zosta³y wywa¿one. Strona czynno�ci, ¿¹daj¹c
okre�lonego kszta³tu swoich praw i obowi¹zków, mo¿e siê z decyzj¹
notariusza nie zgodziæ i odst¹piæ od dokonania czynno�ci. W skrajnym
wypadku klient mo¿e zaskar¿yæ decyzje notariusza o odmowie dokonania
czynno�ci notarialnej, je¿eli nie zaufa notariuszowi, ¿e decyzja ta jest
poprawna. Je¿eli czynno�æ mia³a dotyczyæ ju¿ istniej¹cego sporu miêdzy
stronami zapewne skoñczy siê w s¹dzie. Mo¿e tak¿e zgodziæ siê z decyzj¹
notariusza, ufaj¹c, ¿e jego bezstronno�æ gwarantuje wywa¿enie interesów
stron. Skoro jej zamys³ zosta³ utemperowany, mo¿e siê spodziewaæ, ¿e
druga strona traktowana jest w taki sam sposób, ¿e nie jest faworyzo-
wana.
kolwiek naruszenie ustawy, równie¿ w ¿yciu prywatnym, za J. Ya i g r e, J.-F. P i l l e b o u t,
Droit professionel notarial, Pary¿ 1996, s. 124.
12 P. S z t o m p k a, Zaufanie�, s. 199.
13 Pojêcie zaufania publicznego w tym ujêciu nie jest to¿same z pojêciem zaufania

publicznego, wspomnianym w art. 2 § 2 ustawy � Prawo o notariacie.
14 P. S z t o m p k a, Zaufanie�, s. 107.
15 Tam¿e, s. 111.
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Zaufanie osób trzecich, nieuczestnicz¹cych bezpo�rednio w czynno�ci
notarialnej, do notariusza oparte jest na prze�wiadczeniu, ¿e czynno�æ
dokonana z udzia³em notariusza jest zgodna z prawem i daje tym osobom
pewno�æ sytuacji. Rozumiem to tak, ¿e fakt dokonania czynno�ci nota-
rialnej stanowi wiarygodny element stanu prawnego, który mo¿na trak-
towaæ jako pewnik. Z faktu dokonania takiej czynno�ci wyci¹gam wnioski
dla w³asnej sytuacji prawnej. Mog¹ traktowaæ osobê wywodz¹c¹ swoje
prawa z czynno�ci notarialnej jako uprawnion¹. Mog¹ podejmowaæ
w stosunku do niej okre�lone czynno�ci, wchodziæ z ni¹ w powi¹zania
prawne.

Zaufanie pañstwa do notariusza oparte jest na sprawdzeniu osoby
kandydata na notariusza w procedurze powo³ania na t¹ funkcjê. Pañstwo
musi mieæ zaufanie, ¿e dzia³alno�æ notariusza, oparta na wykorzystywaniu
imperium, odpowiadaæ bêdzie prawu. Pañstwo, opieraj¹c siê na zaufaniu
do notariatu, mo¿e realizowaæ swoje cele przy za³o¿eniu, ¿e obrót prawny
z udzia³em notariusza odbywa siê zgodnie z prawem i jest w swoich
efektach pewny.

Mo¿emy wyobraziæ sobie ¿ycie spo³eczne bez zaufania. Pomijaj¹c ju¿
podnoszone kwestie, koszty funkcjonowania w takim spo³eczeñstwie s¹
ogromne. Spo³eczeñstwa oparte o kulturê zaufania funkcjonuj¹ efektyw-
niej i taniej. Spo³eczeñstwa te winny u�wiadomiæ sobie, ¿e pozwala na
to element zaufania. Zadaniem pañstwa jest wzmacnianie instytucji ob-
darzonych zaufaniem tak, aby mog³y skutecznie spe³niaæ swoje zadania
i nie by³y nara¿one na utratê spo³ecznego zaufania.

Zaufanie, jak nas przekonuje socjolog, stanowi element konstytutywny
spo³eczeñstwa. Notariusze zostali tym zaufaniem obdarzeni. Notariusze
nie mog¹ sobie pozwoliæ na utratê spo³ecznego zaufania. Utrata spo³ecz-
nego zaufania oznacza koniec znanego nam modelu notariatu oraz ogrom-
ne negatywne skutki spo³eczne.
Tomasz Kot � notariusz w Krakowie.


