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Notariat w zmieniaj¹cej siê Europie � Konferencja.
24. Europejskie Dni Notariatu w Salzburgu

W dniach 12-13 kwietnia 2012 r. odby³a siê dwudziesta czwarta kon-
ferencja z cyklu Europejskie Dni Notariatu. To corocznie odbywaj¹ce siê
wydarzenie w Salzburgu organizowane przez organy samorz¹du notarial-
nego austriackiego, a chêtnie odwiedzane przez notariuszy z ca³ej Europy.
Tegoroczn¹ ods³onê odwiedzili notariusze z siedemnastu krajów Europy,
w tym z Polski. Ka¿da z konferencji odbywa siê w ramach tematu
przewodniego, który towarzyszy posiedzeniom sk³adaj¹cym siê z refe-
ratów i dyskusji. Tegoroczne spotkanie odby³o siê pod has³em �Prawa
Cz³owieka. Europejska Karta Praw Podstawowych, Obywatelstwo Unii
Europejskiej i Dostêp Obywateli do Prawa�.

Punktem ciê¿ko�ci omawianych zagadnieñ uczyniono funkcjê nota-
riusza w jednocz¹cej siê prawnie Europie. Zwrócono uwagê na funkcjê
notariusza jako �drzwi do prawa� dla obywateli pañstw cz³onkowskich,
jak równie¿ cywilnoprawny wymiar obywatelstwa Unii Europejskiej oraz
praw podstawowych w ramach niej chronionych, o dotychczas prze-
wa¿aj¹cym zainteresowaniu norm o charakterze publicznoprawnym.
Podkre�lono tak¿e, ¿e coraz bardziej skomplikowane stosunki spo³eczne
w ramach Unii Europejskiej wymagaj¹ rozszerzaj¹cego podej�cia do tematu
obywatelstwa europejskiego w kontek�cie takich obszarów prawa, jak
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prawo pracy, prawo rodzinne, prawo rzeczowe czy swoboda dzia³alno�ci
gospodarczej.

W�ród referentów znalaz³y siê osoby o donios³ej wiedzy praktycznej,
przedstawiciele austriackiej i niemieckiej doktryny prawniczej, przedsta-
wiciele Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Trybuna³u Sprawiedli-
wo�ci oraz notariusze. W ramach wyst¹pieñ podkre�lono rolê harmoni-
zacji i unifikacji prawa w Unii Europejskiej oraz znaczenie praw cz³owieka
i Europejskiej Karty Praw Podstawowych na tle zachodz¹cych przemian
spo³ecznych w Europie. Wyst¹pienia referentów uzupe³niane by³y tak¿e
przez dyskusje.

Zwrócono uwagê na nieco niedoceniany fakt, ¿e mimo i¿ uregulowania
obowi¹zuj¹cej od 1 grudnia 2009 r. Europejskiej Karty Praw Podstawo-
wych nie maj¹ bezpo�redniego skutku dla jednostki, to jednak notariusze
winni znaæ problemy mog¹ce wynikn¹æ na gruncie ich stosowania. W tym
zakresie wskazano kilka orzeczeñ Europejskiego Trybuna³u Sprawiedli-
wo�ci, których tezy mog¹ mieæ znaczenie dla praktyki notarialnej. Zna-
czenie bowiem dla notariusza w tworzonych i kszta³towanych przez niego
czynno�ciach notarialnych ma Europejska Karta Praw Podstawowych,
w szczególno�ci w kontek�cie quasi-prawotwórczego charakteru orze-
czeñ Trybuna³u.

Pierwszy aspekt dotyczy art. 7 Karty, zgodnie z którym ka¿dy ma
prawo do poszanowania ¿ycia prywatnego i rodzinnego, domu i komu-
nikowania siê. Na tym gruncie wydano orzeczenie w sprawie Runeviè-
Vardyn i Wardyn, które odnosi siê do zasad pisowni polskich nazwisk
i imion na Litwie oraz orzeczenie w sprawie Sayn-Wittgenstein maj¹ce
za przedmiot pisowniê nazwisk szlacheckich wydane na gruncie prawa
austriackiego i niemieckiego1. T³em wydania pierwszego orzeczenia by³
spór polsko-litewskiego ma³¿eñstwa z administracj¹ litewsk¹, dotycz¹cy
pisowni i transkrypcji nazwisk i imion figuruj¹cych w wydanych im
aktach stanu cywilnego. Drugie wymienione orzeczenie dotyczy³o odmo-
wy stosowania tytu³ów szlacheckich w pañstwie cz³onkowskim, w którym
zakazano ich u¿ywania. Oba orzeczenia, wbrew ¿¹daniu skar¿¹cych,
rozstrzygnê³y zasadniczo tê kwestiê na korzy�æ pañstwa cz³onkowskiego

1 Wyrok Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo�ci (Druga Izba) w sprawie C-391/09
z dnia 12 maja 2011 r. oraz w sprawie C-208/09 z dnia 22 grudnia 2010 r.
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postêpuj¹cego wed³ug regulacji zawartych w wewnêtrznym prawie re-
guluj¹cym tê problematykê.

Europejska Karta Praw Podstawowych przez osadzenie jej w Trak-
tacie z Lizbony nada³a obywatelom Unii Europejskiej silniejsz¹ pozycjê.
Jest ona przyczynkiem do rozwoju europejskich praw podstawowych
w drodze prawotwórczej wyk³adni Europejskiego Trybuna³u Sprawiedli-
wo�ci. Ju¿ dzi� notariusze zwróciæ uwagê powinni na art. 9 Karty, który
stwierdza, ¿e prawo do zawarcia ma³¿eñstwa i za³o¿enia rodziny jest
gwarantowane zgodnie z ustawami krajowymi reguluj¹cymi korzystanie
z tych praw, a który to bêdzie uzupe³niony w przysz³o�ci przez rozpo-
rz¹dzenie dotycz¹ce stosunków maj¹tkowych ma³¿eñskich, którego ogólne
za³o¿enia zostan¹ omówione ni¿ej2.

Donios³ym osi¹gniêciem Europejskiej Karty Praw Podstawowych jest
tak¿e wyra¿one w art. 17 prawo do w³adania, u¿ywania, rozporz¹dzania
i przekazywania w drodze spadku mienia nabytego zgodnie z prawem.
Czê�ciow¹ realizacj¹ postulatu zawartego w wy¿ej wskazanym przepisie
jest wej�cie w ¿ycie tzw. �rozporz¹dzenia spadkowego�, co bêdzie mia³o
bezpo�redni wp³yw na sytuacjê prawn¹ obywateli Unii 3. Regulacja taka
da mo¿liwo�æ rozwoju tak¿e innym inicjatywom, takim jak np. Stowa-
rzyszenie Europejskich Rejestrów Testamentów (ARERT) dzia³aj¹ce z ini-
cjatywy notariatu francuskiego, belgijskiego i s³oweñskiego w zakresie
synchronizacji i wymiany informacji pomiêdzy rejestrami testamentów
w tych krajach, a w przysz³o�ci w ca³ej Unii.

Obie regulacje dotycz¹ce prawa maj¹tkowego ma³¿eñskiego i prawa
spadkowego zasadzaj¹ siê na prymacie wyboru prawa przez jego pod-
miot. Oznacza to, ¿e praktyka notarialna bêdzie musia³a nie tylko byæ
�wiadoma mo¿liwo�ci wyboru takiego prawa, lecz tak¿e znaæ i przestrze-
gaæ zasad dotycz¹cych tego wyboru przy dokonywaniu krajowych
czynno�ci notarialnych.

2 Projekt rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji,
prawa w³a�ciwego, uznawania i wykonywania orzeczeñ s¹dowych w zakresie ma³¿eñskich
ustrojów maj¹tkowych, 2011/0059 (CNS).
3 Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa

w³a�ciwego, uznawania i wykonywania orzeczeñ s¹dowych i dokumentów urzêdowych
dotycz¹cych dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego certyfikatu spadko-
wego, 2009/0157 (COD).
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G³ówny Radca Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo�ci, prof. dr
Verica Trstenjak, podnios³a w ramach swojego wyst¹pienia, ¿e prawo
europejskie coraz silniej oddzia³uje na pozycjê notariusza w Unii Europej-
skiej.

Pozycja ustrojowa notariusza by³a dyskutowana w szczególno�ci
w oparciu o orzeczenia Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo�ci. Orze-
czenia Trybuna³u daj¹ znak o tendencjach w prawie europejskim, odno-
sz¹cych siê do zawodu notariusza jako przedsiêbiorcy i funkcjonariusza
publicznego. Szczególne zainteresowanie przypad³o siedmiu orzeczeniom
z dnia 24 maja 2011 r. dotycz¹cym obywatelstwa w kontek�cie powo³ania
na notariusza4. Orzeczenia te wydano na gruncie uchybienia przez po-
zwane przez Komisjê kraje, a to: Belgiê, Francjê, Luxemburg, Austriê,
Niemcy, Grecjê i Portugaliê obowi¹zkowi implementacji dyrektywy 2005/
36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrze�nia 2005 r.
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.Urz. L 255, s. 22).
Zgodnie np. z belgijskim prawem kandydatem na notariusza mog³a byæ
mianowana osoba, która w szczególno�ci posiada obywatelstwo belgij-
skie, a nadto liczbê notariuszy, ich rozmieszczenie oraz siedzibê okre�la
król. Nie zakwestionowano jednak wewnêtrznych regulacji dotycz¹cych
dochodzenia do zawodu. Zarzut Komisji wzglêdem wszystkich skar¿o-
nych krajów dotyczy³ naruszenia zasady swobody przedsiêbiorczo�ci wy-
ra¿onej w art. 43 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ (obec-
nie art. 49 w wersji skonsolidowanej Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej w brzmieniu nadanym Traktatem z Lizbony) w kontek�cie
braku wy³¹czenia dzia³alno�ci zwi¹zanej z w³adz¹ publiczn¹ w rozumieniu
art. 45 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ (obecnie art. 51
w wersji skonsolidowanej Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
w brzmieniu nadanym Traktatem z Lizbony)5. Nale¿y wskazaæ, ¿e cenzus
obywatelstwa dla wykonywania zawodu notariusza nie jest regu³¹, a niektóre
pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej, takie jak Hiszpania czy W³ochy,

4 Orzeczenia Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo�ci w sprawach C-47/08, C-50/08,
C-51/08, C-52/08, C-53/08, C-54/08 i C-61/08 z dnia 24 maja 2011 r.
5 Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ z dnia 25 marca 1957, Dz.Urz. WE

C 1992, Nr 224, s. 1, tekst jedn. z dnia 24 grudnia 2002 r., Dz.Urz WE C Nr 325, s. 33.
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ju¿ uprzednio znios³y ten wymóg w ramach swoich wewnêtrznych regulacji
dotycz¹cych notariatu. Charakter ograniczenia ze wzglêdu na wykony-
wanie w³adzy publicznej wymaga, aby by³o ono wyk³adane �ci�le, a wszelka
analogia jest niedopuszczalna6. Zdaniem Komisji pojêcie w³adzy publicznej
oznacza wykonywanie wykraczaj¹cych poza prawo powszechne upraw-
nieñ decyzyjnych wyra¿aj¹ce siê mo¿liwo�ci¹ dzia³ania niezale¿nie od woli
innych podmiotów, a nawet wbrew tej woli, a przejawem tego mo¿e byæ
w szczególno�ci wykonywanie uprawnieñ w zakresie �rodków przymu-
su. Na tym gruncie istotny jest tak¿e fakt, i¿ w kontek�cie omawianego
orzeczenia art. 45 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ odnosi
siê zasadniczo do poszczególnych czynno�ci, a nie kompetencji ca³ego
zawodu, chyba ¿e nie da siê ich oddzieliæ. Trybuna³ podkre�li³ jednak,
¿e charakter wykonywanych przez notariusza czynno�ci nie przemawia
za przymiotem wykonywania w³adzy publicznej w sposób bezpo�redni
i szczególny. Po�rednio zatem Trybuna³ opowiedzia³ siê za koncepcj¹
przemawiaj¹c¹ za przyznaniem notariuszowi w Unii Europejskiej pozycji
bli¿szej przedsiêbiorcy ni¿ pozycji funkcjonariusza publicznego czy te¿
urzêdnika pañstwowego, niezale¿nie od sposobu powo³ania na tê funkcjê,
g³ównie z uwagi na dobrowolny charakter uczestnictwa w czynno�ciach
notarialnych. Istotnym rozró¿nieniem jednak, niedostrzeganym na gruncie
prawa krajowego, jest kwestia pojmowania wykonywania w³adzy pu-
blicznej na poziomie europejskim i krajowym, która zosta³a zasygnalizo-
wana w opinii Rzecznika Generalnego do wy¿ej opisanych spraw7. Jest
to subtelne rozró¿nienie niedostrzegane tak¿e na gruncie polskich postu-
latów de lege ferenda8. Drug¹ kwesti¹ podniesion¹ w wy¿ej wymienio-
nym orzeczeniu Trybuna³u ze skargi Komisji przeciwko Niemcom by³o
tak¿e uchybienie dyrektywie w sprawie uznawania kszta³cenia i szkolenia

6 Wyrok Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo�ci w sprawie 2/74 Reyners, Rec. s. 631,
pkt 43, z dnia 21 czerwca 1974 r.
7 Opinia Rzecznika Generalnego Pedla Cruza Villalona z dnia 14 wrze�nia 2010 r.
8 Por. uzasadnienie do projektu z dnia 21 maja 2012 r. ustawy o zmianie ustaw re-

guluj¹cych wykonywanie niektórych zawodów, s. 121 i nast., http://ms.gov.pl/pl/deregu-
lacja-dostepu-do-zawodow, stan na dzieñ 28 maja 2012 r., Powo³ane tam argumenty nie
uwzglêdniaj¹ do koñca specyfiki prawa europejskiego poprzez powierzchowne potrakto-
wanie tre�ci omówionych orzeczeñ Trybuna³u dotycz¹cych obywatelstwa.
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zawodowego9. W tej kwestii Trybuna³ oddali³ skargê, po�rednio uznaj¹c
niekompatybilno�æ wykszta³cenia w zawodzie notariusza pomiêdzy pañ-
stwami cz³onkowskimi.

Wymienione wy¿ej orzeczenia bêd¹ mia³y zapewne wp³yw na polskie
ustawodawstwo.

Kolejnymi wskazanymi przyk³adami ingerencji prawa europejskiego
by³o rozstrzygniêcie prejudycjalne Europejskiego Trybuna³u Sprawiedli-
wo�ci w zakresie op³at notarialnych w Niemczech w zwi¹zku z pobie-
ranymi op³atami publicznoprawnymi przy aktach notarialnych sporz¹dza-
nych w zwi¹zku ze zbywaniem udzia³ów w spó³kach z ograniczon¹
odpowiedzialno�ci¹ oraz rozstrzygniêcie maj¹ce za przedmiot odmowê
s¹du hiszpañskiego dokonania dorêczenia adresatom zamieszka³ym w Zjed-
noczonym Królestwie i w Irlandii � poza postêpowaniem s¹dowym �
sporz¹dzonego w formie aktu notarialnego o�wiadczenia o odst¹pieniu od
umowy sprzeda¿y nieruchomo�ci10.

W�ród omawianej na konferencji problematyki wskazano na wzrasta-
j¹c¹ potrzebê regulacji europejskich na gruncie prawa prywatnego,
w szczególno�ci w kontek�cie wzrostu znaczenia obywatelstwa Unii Eu-
ropejskiej. Dotychczasowe regulacje dotycz¹ce obywatelstwa Unii odno-
si³y siê do publicznoprawnych uprawnieñ przyznanych jednostce z tytu³u
posiadania tego¿ obywatelstwa. Obecnie uwaga europejskiego ustawo-
dawcy zaczyna skupiaæ siê tak¿e na prywatnoprawnym wymiarze oby-
watelstwa Unii Europejskiej.

Dane statystyczne przedstawione w toku konferencji wskazuj¹, ¿e
w Unii Europejskiej co roku zawiera siê 16 milionów ma³¿eñstw z ele-
mentem miêdzynarodowym oraz otwiera siê oko³o 450.000 spadków
podlegaj¹cych miêdzynarodowemu prawu prywatnemu. Liczby te stano-
wi¹ konkretny bodziec do dzia³ania europejskiego ustawodawcy celem
jednolitej regulacji kwestii maj¹tkowych rodzinnych i spadkowych.

9 Dyrektywa Rady 89/48/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu
uznawania dyplomów ukoñczenia studiów wy¿szych, przyznawanych po ukoñczeniu
kszta³cenia i szkolenia zawodowego, trwaj¹cych co najmniej trzy lata (Dz.Urz. 1989,
L 19, s. 16), zmienionej dyrektyw¹ 2001/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
14 maja 2001 r. (Dz.Urz. L 206, s. 1).
10 Wyrok Trybuna³u (Pierwsza Izba) z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie C-466/03.
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Kroki te zosta³y ju¿ podjête i w zakresie prawa spadkowego przyjê³y
one formê rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13
marca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa w³a�ciwego, uznawania
i wykonywania orzeczeñ s¹dowych i dokumentów urzêdowych dotycz¹-
cych dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego certyfikatu
spadkowego. Zgodnie z rozporz¹dzeniem spadkobierca mo¿e sam zde-
cydowaæ, które prawo materialne bêdzie stosowane do dziedziczenia po
nim, a nadto w braku takiego zastrze¿enia prymat przyznano ostatniemu
sta³emu miejscu zamieszkania jako efektywnemu wyznacznikowi wiêzi
spadkodawcy z pañstwem zamieszkania.

Podstawowym celem zamierzonej regulacji jest danie wyboru podmio-
towi praw, który porz¹dek prawny bêdzie stosowany do jego sytuacji.
Zak³ada ona, ¿e wybór prawa w³a�ciwego bêdzie decyzj¹ �wiadom¹ i woln¹.
W tym aspekcie mo¿na wskazaæ na inicjatywê Rady Notariatów Unii
Europejskiej, w ramach której funkcjonuje Europejska Sieæ Notariatów
prowadz¹ca portal internetowy dotycz¹cy dziedziczenia w Europie
(www.successions-europe.eu).

W dalszym ci¹gu nie uregulowano kwestii maj¹tkowego prawa
ma³¿eñskiego, co do którego istniej¹ jedynie propozycje rozporz¹dzeñ.
Kwestie maj¹tkowe ma³¿onkowie mogliby, zgodnie z propozycjami usta-
wodawczymi, uregulowaæ wed³ug swojego wyboru wed³ug obywatel-
stwa jednego z ma³¿onków lub wspólnego miejsca zamieszkania ma³¿on-
ków lub narzeczonych w chwili wyboru prawa. Regulacja dotyczy tak¿e
zwi¹zków partnerskich, które podlega³yby prawu miejsca ich zg³oszenia,
bez mo¿liwo�ci wyboru. W przypadku braku wyboru prawa decydowa-
³oby prawo pierwszego wspólnego miejsca zwyk³ego pobytu ma³¿onków.

W toku konferencji sygnalizowano tak¿e problematykê ochrony praw
wynikaj¹cych z obywatelstwa Unii Europejskiej i zasadniczo braku indy-
widualnego postêpowania w zakresie ochrony praw objêtych Europejsk¹
Kart¹ Praw Podstawowych. W tym zakresie wzro�nie zapewne znaczenie
skargi na niewa¿no�æ aktu prawnego skonstruowanej w art. 263 ust. 4
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 230 TWE),
mimo i¿ jednostka nie bêdzie adresatem samego orzeczenia, przy uwzglêd-
nieniu tzw. formu³y Plaumanna, która nie zosta³a zmieniona przez Traktat
z Lizbony.
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W podsumowaniu nale¿y stwierdziæ, ¿e tegoroczna konferencja z cyklu
Europejskie Dni Notariatu pokaza³a, i¿ wspó³praca notarialna w�ród krajów
Unii Europejskiej jest potrzebna i przybiera na dynamice oraz tworzy siê
jednolite forum do wymiany do�wiadczeñ i opinii w zakresie kszta³towania
prawa w jednocz¹cej siê Europie wielu notariatów.

Bart³omiej Mania
Bart³omiej Mania � asesor notarialny, LL.M.


