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Polski notariusz w Unii Europejskiej
1.Uwagi wstêpne
Status prawny notariatu w pañstwach Unii Europejskiej jest ukszta³towany wed³ug dwóch modeli organizacyjnoprawnych, których przyjêcie
oznacza poddanie siê pod okreœlon¹ koncepcjê, jak¹ notariat ma pe³niæ
w danym porz¹dku prawnym. Jeden ustrój opiera siê na tzw. systemie
notariatu ³aciñskiego, drugi preferuje system common law, choæ nie
wszystkie kraje pozostaj¹ce poza notariatem ³aciñskim uznaj¹ ten porz¹dek prawny za wiod¹cy.
W doktrynie wskazuje siê, ¿e notariat polski po przyjêciu do Unii
Europejskiej powiêkszy w jej ramach rodzinê pañstw notariatu ³aciñskiego1. M. Pazdan zaznacza, ¿e do grupy tej nale¿¹ obecnie notariaty: Austrii,
Belgii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii i W³och.
Poza ni¹ pozostaj¹ notariaty Danii, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii
i Irlandii. Ró¿nice pomiêdzy tymi notariatami s¹ istotne, jednak¿e g³ówna
linia podzia³u tkwi w tym, ¿e pañstwa nale¿¹ce do bloku ³aciñskiego maj¹
przyznan¹ przez ustawodawcê kompetencjê do wykonywania funkcji publicznych oraz sporz¹dzania aktów urzêdowych, gdy notariaty znajduj¹ce
siê poza tym systemem takiej mo¿liwoœci nie maj¹2. Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e nie wszystkie kraje Unii Europejskiej pos³uguj¹ siê aktem
1
M. P a z d a n, Notariat po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej, Rejent 2002,
nr 6, s. 28 wraz z przypisami.
2
Ibidem.
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notarialnym jako kwalifikowan¹ form¹ czynnoœci cywilnoprawnej. Nie
przeszkadza to bynajmniej, aby w pañstwach tych notariuszowi przypada³a szczególna rola, z któr¹ wi¹¿e siê m.in. prawo sporz¹dzania dokumentów, uznawanych w innych pañstwach za akty notarialne3.
Pañstwa Unii Europejskiej, przyjmuj¹c nowe kraje do Wspólnoty, w tym
Polskê, prowadz¹ o¿ywione prace nad kszta³tem i systemem Wspólnoty
Europejskiej. Podejmuj¹ wa¿ne i trudne wyzwania, poszukuj¹ nowego
modelu notariatu w przysz³oœci, w ramach wspólnotowego prawa europejskiego. Zg³aszane s¹ ró¿ne rozwi¹zania i projekty, w tym tak¿e takie,
by wspólnym wysi³kiem stworzyæ europejski porz¹dek prawny na wzór
europejskiego prawa wspólnotowego4.
Stawiane jest pytanie, jakie – w tej sytuacji prawnej – zajm¹ miejsce
notariusze pañstw Unii Europejskiej, jaki bêdzie ich status prawny i charakter
podejmowanych czynnoœci notarialnych. £atwo przewidzieæ, ¿e w³¹czenie Polski do Unii Europejskiej zrodzi nowe problemy prawne, które dotyczyæ
bêd¹ naszych obywateli uczestnicz¹cych w miêdzynarodowym obrocie
prawnym i gospodarczym5. Coraz wyraŸniej pada pytanie, czy polskim
notariuszom przypadnie w udziale – na wzór ustawy z dnia 5 lipca 2002 r.
o œwiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej6 – obs³uga klientów niezale¿nie od kraju, w którym
wykonuj¹ swoje czynnoœci notarialnej, czy te¿ obowi¹zywaæ bêdzie wymóg
obywatelskiej kwalifikacji niezbêdnej obecnie do wykonywania zawodu
notariusza. Jedno wydaje siê pewne – przed polskim notariuszem stanie
szereg ró¿nych kwestii prawa wspólnotowego7, którego poznanie i przy3
Zwraca na to uwagê P. C z u b i k, Zachowanie formy aktu notarialnego w przypadku
pe³nomocnictwa udzielonego za granic¹ – kilka uwag w nawi¹zaniu do praktyki polskiej,
Rejent 2004, nr 1, s. 24, przypis 1.
4
M. P a z d a n, ibidem, s. 29 przypis 5, a tak¿e, zob. K. C z a p r a c k a, Miejsce Uk³adu
Europejskiego we wspólnotowym i polskim porz¹dku prawnym, Prawo Unii Europejskiej
2003, nr 2, s. 5 i nast.
5
Na wybran¹ grupê spraw istotnych dla praktyki notarialne zwraca³ ju¿ wczeœniej
uwagê M. Pazdan na ³amach Rejenta 2001, nr 7-8, w którym znajduj¹ siê opracowania
autorskie podejmuj¹ce problematykê kolizyjn¹, z jak¹ spotykaæ siê bêd¹ polscy notariusze
w swojej praktyce notarialnej.
6
Zob. Dz.U. Nr 126, poz. 1069.
7
Na niektóre kwestie zwraca uwagê A. R e d e l b a c h, Notariusz wobec prawa wspólnotowego, Rejent 2002, nr 12, s. 52 i nast.

69

Jerzy Jacyszyn

swojenie oka¿e siê swoistego rodzaju testem intelektualnym i jurydycznym zarówno dla ka¿dego notariusza, jak i dla ca³ej polskiej korporacji
notarialnej, wchodz¹cej w ramy notariatu unijnego.
Pytañ i w¹tpliwoœci jest wiele, dlatego ju¿ na wstêpie warto poznaæ
pozycjê polskiego notariusza w Unii Europejskiej, by w póŸniejszym czasie
spojrzeæ na jego miejsce w obrocie prawnym i gospodarczym krajów
Unii Europejskiej. Aby odpowiedzieæ na postawione pytania, trzeba przypomnieæ ogólne regu³y prawa wspólnotowego i wynikaj¹ce z tego skutki.

2. Prawo wspólnotowe a notariusze
U podstaw prawa wspólnotowego le¿y Traktat o Wspólnocie Europejskiej, stanowi¹cy odrêbny porz¹dek prawny, w którym wyra¿ona jest
m.in.: zasada swobody œwiadczenia us³ug i swoboda przedsiêbiorczoœci.
Postanowienia Traktatu maj¹ byæ bezpoœrednio stosowane w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich, chyba ¿e respektowane s¹ granice
przewidziane Traktatem, które ograniczaj¹ te swobody8.
Prawo wspólnotowe jest coraz lepiej znane w naszej praktyce gospodarczej, doktrynie i orzecznictwie. Doczeka³o siê te¿ licznych opracowañ
i literatury fachowej. Publikowane s¹ materia³y Ÿród³owe 9 i komentarze10,
choæ niekiedy nie s¹ one pe³ne i wyczerpuj¹ce. Nie sposób jednak poznaæ
prawa wspólnotowego bez koniecznoœci siêgniêcia do literatury fachowej11.
Ta zaœ stale powiêksza siê i zaczyna wprost lawinowo docieraæ do polskiego
prawnika, coraz silniej wp³ywa te¿ na obrót prawa i gospodarki.

8
Zob. szerzej, A. C i e œ l i ñ s k i, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003,
wraz z literatur¹.
9
Tak np. I.C. K a m i ñ s k i, Unia Europejska. Podstawowe akty prawne, Warszawa
2004.
10
M.in. S. H a m b u r a, M. M u s z y ñ s k i, Traktat o Unii Europejskiej z komentarzem, Bielsko-Bia³a 2001; Z. B r o d e c k i, M. D r o b y s z, S. M a j k o w s k a, Traktat o Unii
Europejskiej. Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ z komentarzem, red. naukowa
Z. Brodeckiego, Warszawa 2002. Recenzja tej ksi¹¿ki zosta³a opublikowana [w:] Rejent
2003, nr 12, s. 240; Z. B r o d e c k i, E. G r o m n i c k a, Uk³ad Europejski z komentarzem,
Warszawa 2002.
11
Np. Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Prawo gospodarcze, red.
M. Safjan, przy wspó³pracy I. Hykawy, Warszawa 2002. Recenzja tej ksi¹¿ki ukaza³a siê
[w:] Rejent 2002, nr 10, s. 172 i nast.
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Niemniej jednak – jak siê wydaje – znajomoœæ prawa wspólnotowego
wœród polskich notariuszy nie jest zbyt wielka, choæ przyznaæ trzeba, ¿e
koniecznoœæ poznania jego zasad i regu³ staje siê coraz bardziej zrozumia³a,
czego m.in. dowodem jest rosn¹ce zainteresowanie notariuszy prawem
Unii Europejskiej. Trudno jednak nie zapominaæ, ¿e Polska, przystêpuj¹c
do Unii, musia³a przyj¹æ 80 tys. stron prawa wspólnotowego, które
podawane jest jako klasyczny przyk³ad przeregulowania tego systemu.
Ju¿ teraz postuluje siê koniecznoœæ deregulacji prawa wspólnotowego,
w którym tak¿e powinien uczestniczyæ nasz kraj jako cz³onek Unii Europejskiej. Znacz¹cy w tym udzia³ winni mieæ tak¿e polscy notariusze
i korporacja notarialna, która w przysz³oœci bêdzie stosowaæ prawo
wspólnotowe w swojej praktyce zawodowej.
By w tym jednak skutecznie partycypowaæ, niezbêdne jest uporz¹dkowanie pozycji prawnej polskich notariuszy, konieczne jest ponowne
okreœlenie ich miejsca w systemie organów porz¹dku prawnego, jaki
obowi¹zuje w obrocie krajowym i wspólnotowym. Byæ mo¿e wystarczy
tylko umocnienie swojej pozycji prawnej w porz¹dku prawa krajowego,
choæ trzeba siê te¿ liczyæ z dzia³aniami ustawodawcy, zmierzaj¹cymi do
wyznaczenia nowej roli i zadañ korporacjom prawniczym, w tym tak¿e
samorz¹dowi notarialnemu.
Generalnie trzeba stwierdziæ, ¿e zawód notariusza doœæ czêsto umieszcza siê w grupie wolnych zawodów12, lecz jednoczeœnie do takiej identyfikacji zg³asza siê na ³amach doktryny i literatury fachowej wiele zastrze¿eñ i uwag13. Problem jest znacznie g³êbszy, tkwi bowiem w statusie
prawnym osób wykonuj¹cych wolny zawód, do których, wœród zawo12
Wolnym zawodem jest zatem taki katalog czynnoœci, dla których wykonywania
konieczne s¹ wysokie kwalifikacje o charakterze naukowym, dostêp do wykonywania
zawodu jest reglamentowany przez w³adze rz¹dowe lub samorz¹dy zawodowe, œwiadczenia
i us³ugi s¹ udzielane osobiœcie; zob. szerzej K. W o j t c z a k, Zawód i jego reglamentacja,
Poznañ 1999, s. 81; zob. tak¿e J. J a c y s z y n, Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce,
Warszawa 2004, s. 19 i nast.
13
Niektórzy autorzy uznaj¹ notariusza za przedstawiciela wolnego zawodu, jak np.
J. P r e u s n e r - Z a m o r s k a, Uwagi na temat statusu prawnego notariusza w œwietle
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, Rejent 1994, nr 6, s. 34, a tak¿e
J. J a c y s z y n, Spó³ka partnerska wed³ug przepisów ustawy Kodeks spó³ek handlowych.
Komentarz, Bielsko-Bia³a 2000, nr 72; natomiast W. S a l a g i e r s k i, Pozycja notariusza
w systemie organów ochrony prawnej, Rejent 2001, nr 5, s. 192, a wczeœniej K. Wo j t c z a k, Pojêcie wolnego zawodu w œwietle prawa, Studia Prawnicze, Warszawa 1998,
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dów prawniczych, zalicza siê notariusza, choæ z drugiej strony doœæ
powszechnie utrwala siê pogl¹d, ¿e wolny zawód nale¿y uto¿samiaæ ze
statusem przedsiêbiorcy, co wydaje siê powa¿nym nieporozumieniem
teoretycznoprawnym14. Sprzyja tej pozycji tak¿e polski ustawodawca podatkowy, który stwarza mo¿liwoœci opodatkowania dochodów notariusza
na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych15 jedn¹ stawk¹ 19 procent, traktuj¹c – zdaniem
ekspertów podatkowych16 – dochody uzyskiwane przez notariusza za
dochody z dzia³alnoœci gospodarczej w rozumieniu prawa podatkowego.
Wszystko to sprawia, ¿e mimo zró¿nicowanego stanowiska doktryny
odnoœnie do wolnych zawodów w naszym porz¹dku prawnym kszta³tuje
siê konstrukcja przedsiêbiorcy jako osoby wykonuj¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub zawodow¹17. Nie jest to jednak takie proste i jednoznaczne
rozwi¹zanie prawne, skoro powa¿ne w¹tpliwoœci budzi treœæ art. 431 k.c.,
odnosz¹ca siê do dzia³alnoœci zawodowej18.
Wszystko to rodzi pewne problemy zwi¹zane z wykonywaniem zawodu
notariusza w zintegrowanym systemie pañstw Wspólnoty Europejskiej19,
zw³aszcza ¿e pozycja prawna polskiego notariusza wyraŸnie ewoluuje,
zajmuj¹c pozycjê osoby zaufania publicznego, której powierzone zosta³y
przez pañstwo zadania publiczne, a tak¿e ponosi on odpowiedzialnoœæ tak
jak funkcjonariusz publiczny, piastuj¹c jednoczeœnie funkcjê stra¿nika
obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego na mocy art. 2 § 2 pr. o not.20 To
s. 139, a tak¿e, Zawód.., s. 108, wyra¿aj¹ na ogó³ sceptyczne stanowisko co do kwalifikowania notariusza do grupy osób wykonuj¹cych wolny zawód.
14
Zob. m.in. J. J a c y s z y n, Przedsiêbiorca a wolny zawód, Rejent 2003, nr 10, s. 72
i nast. a tak¿e W. B o æ, Notariusz – przedsiêbiorc¹? Wroc³aw 2003, (maszynopis).
15
Tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.
16
Takie mo¿liwoœci podatkowe dotycz¹ce notariuszy wskazane s¹ np. w Rzeczpospolitej z dnia 15 stycznia 2004 r., nr 12, dodatek „Dobra Firma”, s. F 6.
17
Tak np. J. F r ¹ c k o w i a k, Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym,
Rejent 2003, nr 6, s. 35 i nast.
18
Zwraca na nie m.in. uwagê R. P o t r z e s z c z, Wolne zawody w œwietle zmian przepisów traktuj¹cych o przedsiêbiorcach, Radca Prawny 2003, nr 3, s. 129 i nast., a tak¿e
J. J a c y s z y n, ibidem.
19
Szeroko omawia te kwestie m.in. A. R e d e l b a c h, ibidem, wraz z bogat¹ literatura.
20
Przypomniano o tym w dniu 18 listopada 2003 r w ramach sesji naukowej zorganizowanej przez Krajow¹ Radê Notarialn¹, której g³ównym tematem by³o 70-lecie zuni-
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niektóre tylko role, jakie pe³ni wspó³czesny polski notariusz w obrocie
prawnym i gospodarczym o których dobrze pamiêtaæ, poszukuj¹c jego
miejsca w Unii Europejskiej na tle prawa krajowego i wspólnotowego21.

3. Notariusz a us³ugi notarialne
Wed³ug art. 50 ust. 1 Traktatu, przez pojêcie „us³ugi” rozumie siê
„us³ugi zwykle œwiadczone za wynagrodzeniem, o ile nie s¹ one uregulowane przez postanowienia dotycz¹ce swobodnego przep³ywu towarów,
kapita³u i osób”. Artyku³ 50 ust. 2 Traktatu podaje przyk³adowo rodzaje
dzia³alnoœci, które mieszcz¹ siê w ramach pojêcia „us³ugi”. S¹ to: dzia³alnoœæ o charakterze przemys³owym, handlowym, rzemieœlnicza i dzia³alnoœæ wolnych zawodów22. Takie ujêcie od strony podmiotowej, a nie
przedmiotowej, ma istotne znaczenie ze wzglêdu na ró¿norodne postacie
wolnych zawodów, jakie uformowa³y siê w pañstwach wspólnot europejskich. Us³ugi te musz¹ byæ wykonywane samodzielnie w celach zarobkowych na terenie kilku pañstw oraz w limitowanym czasie. Traktatowa definicja us³ug nie jest precyzyjna i nastrêcza wiele pytañ. Podstawowym problemem bêdzie okreœlenie, co kryje siê pod pojêciem „us³ugi
zwykle œwiadczone za wynagrodzeniem”23.
Jak s³usznie zwraca siê uwagê w doktrynie, pojêcie us³ug jest wyj¹tkowo szerokie; nie jest te¿ terminem jednoznacznym i ostrym. Z drugiej
jednak strony, œwiadczy o jego uniwersalnym charakterze i nie formu³uje

fikowanego polskiego prawa o notariacie; zob. szerzej Materia³y z sesji naukowej, Warszawa 2003, s. 59 i nast.
21
Zob. tak¿e, M. P a z d a n, ibidem, s. 29 i nast.
22
Prawo wspólnotowe nie zna definicji wolnych zawodów. Jedyn¹ wskazówk¹ dla
okreœlenia pojêcia „wolne zawody” w rozumieniu prawa europejskiego s¹ wspólnotowe
akty prawne i orzeczenia Trybuna³u Sprawiedliwoœci, w których s¹ podawane przyk³ady
wolnych zawodów. Trybuna³ ten, formu³uj¹c definicje us³ug, stwierdzi³ m.in., ¿e nie ma
on charakteru zamkniêtego, a jednym z rodzajów wykonywania us³ug jest wykonywanie
wolnych zawodów. Do kategorii wolnych zawodów Trybuna³ Sprawiedliwoœci zalicza m.in.
zawody konsultanta, in¿yniera, prawnika i ksiêgowego; wyliczenie to ma walor przyk³adowy. Jest jednak zbyt ogólnikowe, a przez to nieprzydatne dla precyzyjnego okreœlenia
definicji wolnego zawodu.
23
Zwraca na to uwagê Z. B r o d e c k i, M. D r o b y s z, S. M a j k o w s k a, ibidem,
s. 214.
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zamkniêtego katalogu us³ug, co pozwala na pojemne traktowanie tego
pojêcia w praktyce oraz orzecznictwie Trybuna³u Sprawiedliwoœci24.
Wa¿nym kryterium okreœlaj¹cym pojêcie us³ug wed³ug postanowieñ
Traktatu jest element trwa³oœci (czasu), ich œwiadczenia; chodzi tu o pewn¹
stabilnoœæ w realizowaniu tych us³ug. Nie przeszkadza to w adaptowaniu
siê do takich rozwi¹zañ w krajach Wspólnot, w których pewne us³ugi
wykonuje siê w przyjêtych formach organizacyjnych. Dopasowywanie
siê do infrastruktury œwiadczenia us³ug to wa¿ny czynnik ich profesjonalizacji w Unii Europejskiej.
Adresatami Traktatu i jego u¿ytkownikami s¹ obywatele pañstw
cz³onkowskich Unii. To oni maj¹ swobodê œwiadczenia us³ug na obszarze
innego pañstwa cz³onkowskiego, oni te¿ mog¹ korzystaæ z takich us³ug
jako ich us³ugobiorcy, konsumenci tych swobód wspólnotowych. Jest to
logiczn¹ konsekwencj¹ charakteru prawnego us³ugi jako wzajemnego stosunku prawnego, tworz¹c¹ przeogromne mo¿liwoœci faktyczne i prawne25.
Jako us³ugi kwalifikowane s¹ œwiadczenia wolnych zawodów, bêd¹ce
wynikiem dzia³alnoœci obywateli pañstw cz³onkowskich, prowadzone
w innym kraju Wspólnoty ni¿ kraj pochodzenia osoby korzystaj¹cej ze
œwiadczenia.
Cech¹ charakterystyczn¹ œwiadczenia us³ug wedle regu³ wspólnotowych jest transgranicznoœæ, która oznacza mo¿liwoœæ wykonywania us³ug
niezale¿nie od granic pañstwa cz³onkowskiego26. Transgranicznoœæ us³ugi
stanowi podstawê do uzyskania ochrony prawa wspólnotowego, która
obejmuje ka¿dego, kto œwiadczy us³ugi na terytorium Wspólnot Europejskich27.
24
Zdaniem C. B a n a s i ñ s k i e g o, Swoboda œwiadczenia us³ug w orzecznictwie Trybuna³u Sprawiedliwoœci, Przegl¹d S¹dowy 1999, nr 5, s. 18, Trybuna³ Sprawiedliwoœci,
sformu³owa³ definicjê us³ug, w odniesieniu do us³ug bankowych, reklam telewizyjnych,
przedstawicielstw handlowych, poœrednictwa pracy, us³ug turystycznych, czy te¿ innych.
25
Zob. szerzej C. B a n a s i ñ s k i, ibidem, s. 12, a wczeœniej t e n ¿ e, Swoboda œwiadczenia us³ug a wykonywanie wolnych zawodów w prawie Unii Europejskiej, Konferencja:
Wykonywanie wolnych zawodów a swoboda œwiadczenia us³ug przez Polskê przed i po
uzyskaniu przez Polskê cz³onkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa 1998 (maszynopis
powielony).
26
Zob. szerzej M. P o d l e œ, L. C o m e n d a d o r, Zasada ponadgranicznej dzia³alnoœci prawników Unii Europejskiej i ich urzeczywistnienie na przyk³adzie prawa niemieckiego, Radca Prawny 2003, nr 5.
27
Transgranicznoœæ jako niezbêdny element swobody w œwiadczeniu us³ug sprawia, ¿e
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Na pocz¹tku 2004 r. og³oszona zosta³a propozycja dyrektywy o us³ugach. Jest ona prób¹ odrobienia zaleg³oœci w tworzeniu jednolitego europejskiego rynku. Koniecznoœæ taka istnia³a ju¿ od dawna, bowiem Komisja
Europejska zgromadzi³a wiele dowodów na to, ¿e swobodny przep³yw
us³ug wszelkiego rodzaju – w tym tak¿e prawniczych – by³ blokowany
narodowymi granicami. Zebrane materia³y dowodz¹ m.in., ¿e w wielu
pañstwach (nie omija to równie¿ Polski) istnieje zakaz reklamowania
niektórych us³ug, w tym tak¿e prawniczych28. Komisja Europejska uwa¿a
to za bezsensowny zakaz. Je¿eli takie stanowisko siê upowszechni, to
w tej sytuacji przewartoœciowaniu ulec bêdzie musia³ zakaz reklamy us³ug
adwokackich, radcowskich czy te¿ notarialnych, by pozostawaæ w zgodzie
z dyrektyw¹ o us³ugach, gdy zostanie ona zaakceptowana przez Parlament Europejski i Radê Unii Europejskiej, staj¹c siê jednym z kanonów
prawa wspólnotowego. Je¿eli dyrektywa przejedzie przez œcie¿kê legislacyjn¹ w tym roku, to wiêkszoœæ jej przepisów zacznie obowi¹zywaæ
w 2007 r., najpóŸniej w 2010 r. Jest wiec czas dla korporacji notariuszy
na przygotowanie siê do wejœcia jej w ¿ycie.
Zgodnie z art. 55 Traktatu, do swobody œwiadczenia us³ug bêd¹ mia³y
zastosowanie ograniczenia ze wzglêdu na porz¹dek, bezpieczeñstwo i zdrowie publiczne. Regu³y wypracowane przez orzecznictwo w tym zakresie,
w stosunku do swobody przep³ywu osób i prawa do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, s¹ stosowane odpowiednio do œwiadczenia us³ug29.
Przepis ten pozwala na wy³¹czenie swobody œwiadczenia us³ug (wszelkiej
przedsiêbiorczoœci), w tym dzia³alnoœci przez osoby wolnych zawodów,
w danym pañstwie cz³onkowskim stale lub przejœciowo, o ile jest to
zwi¹zane z wykonywaniem w³adzy publicznej. Pañstwa cz³onkowskie
mog¹ wiêc zabroniæ cudzoziemcom pochodz¹cym z innych pañstw Unii
przemieszanie siê osób umo¿liwia stosowanie postanowieñ traktatowych wed³ug przyjêtych regu³ i konwencji. Nieprzypadkowo zauwa¿a siê, ¿e dzia³alnoœæ prawodawcza Wspólnot Europejskich doprowadzi³a do daleko id¹cej liberalizacji ruchu ludnoœci na jej obszarze.
Takie perspektywy stan¹ przed obywatelami Rzeczypospolitej wykonuj¹cymi wolny zawód
z chwil¹ w³¹czenia Polski do krajów Wspólnoty Europejskiej.
28
Zwraca na to uwagê m.in. J. P r e u s n e r - Z a m o r s k a, Uwagi na temat zakazu
reklamowania wolnych zawodów, Rejent 1994, nr 3, s. 14 i nast.; R. S t e f a n i c k i, Zakaz
reklamy wolnych zawodów prawniczych na przyk³adzie zakazu reklamy adwokatów, Prawo
Spó³ek 2003, nr 6, s. 50 wraz z podan¹ tam literatura.
29
Z. B r o d e c k i, M. D r o b y s z, S. M a j k o w s k a, ibidem, s. 218.
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Europejskiej œwiadczenia na swoim terytorium us³ug zwi¹zanych z wykonywaniem w³adzy publicznej. Przyjêcie tej zasady oznacza, ¿e zawód
notariusza zosta³ wy³¹czony spod generalnych regu³ unijnych, odnosz¹cych siê do swobodnego przep³ywu us³ug oraz osób prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Jednoczeœnie Trybuna³ zwróci³ uwagê, ¿e istniej¹ znaczne ró¿nice
miêdzy krajowymi porz¹dkami prawnymi co do kwalifikowania okreœlonej dzia³alnoœci jako wykonywania w³adzy publicznej. Zauwa¿y³ te¿, ¿e
je¿eli nie ma dyrektyw wspólnotowych w tym wzglêdzie, wówczas musi
decydowaæ prawo wewnêtrzne. Trybuna³ tak¿e ustali³, ¿e wyj¹tki od
zasady swobody przedsiêbiorczoœci dopuszczone przez art. 45 TWE nie
powinny wykraczaæ poza cel, dla którego zosta³y wprowadzone. Wyj¹tek
art. 45 dotyczy takiej dzia³alnoœci, która w pañstwie cz³onkowskim stale
lub przejœciowo zwi¹zana jest z wykonywaniem w³adzy publicznej. Nie
zosta³ przy tym okreœlony stan „sta³oœci” lub „przejœciowoœci”, a tak¿e
charakter „zwi¹zania” z wykonywaniem w³adzy publicznej. Jedno wydaje
siê pewne, ¿e do takiej dzia³alnoœci nie zalicza siê wykonywania wolnych
zawodów, takich jak adwokat, którego dzia³alnoœæ polega na doradztwie
i pomocy prawnej oraz reprezentacji klienta przed s¹dem30.
Osoby wykonuj¹ce zawody prawnicze obowi¹zuje Dyrektywa 77/249
z 1977 r.31, dotycz¹ca u³atwienia realizacji przez adwokatów swobody
œwiadczenia us³ug oraz Dyrektywa 98/532, u³atwiaj¹ca stale wykonywanie
zawodu prawnika w pañstwie cz³onkowskim innym ni¿ pañstwo uzyskania kwalifikacji zawodowych33.
Pomocnicze zastosowanie ma te¿ Dyrektywa Rady 89/48 z 1988 r.
w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów i œwiadectw, formu³uj¹ca zasadê wzajemnego zaufania do dyplomów i œwiadectw wydawanych
w obrêbie pañstw cz³onkowskich, upowa¿niaj¹ca pañstwo przyjmuj¹ce
do przeprowadzenia egzaminów przydatnoœci i studiów uzupe³niaj¹cych34.

30

Ibidem, s. 202.
OJ 77.78.17.
32
OJ. L 98.77. 36.
33
Zob. szerzej K. P a z d e r s k a, Wykonywanie zawodu prawnika w obrêbie Unii Europejskiej – nowa dyrektywa prawnicza, Radca Prawny 1999, nr 4, s. 17.
34
Zob. szerzej np. A. C i e œ l i ñ s k i, ibidem, s. 366 i nast.
31
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Coraz wiêcej przybywa te¿ w naszym systemie prawnym aktów reguluj¹cych problematykê kwalifikacji osób oraz wykonywania przez nich
zawodów w Polsce, tak jak w Unii Europejskiej. Do regulacji tych nale¿y
m.in. ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w
pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania i wykonywania niektórych dzia³alnoœci35 czy te¿ ustawa z dnia 26
kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych36.

4. Status notariusza w Unii
W grupie zawodów prawniczych zwraca uwagê status notariusza
w krajach Unii Europejskiej; w prawie wszystkich krajach czynnoœci
w imieniu pañstwa wykonuje notariusz, jest on traktowany jako urzêdnik
publiczny, który w ramach delegacji w³adzy pañstwowej wykonuje ró¿ne
œwiadczenia i us³ugi prawne, w tym tak¿e zajmuje siê projektowaniem
dokumentów oraz doradztwem prawnym.
Zawód notariusza jest odrêbnym zawodem prawniczym; nie jest mo¿liwe
³¹czenie funkcji notarialnych z wykonywaniem innych profesji prawniczych, za wyj¹tkiem Niemiec i Holandii.
Notariusz w krajach Unii jest urzêdnikiem publicznym, który realizuje
swoje funkcje w imieniu pañstwa, a równoczeœnie jest osob¹ wykonuj¹c¹
wolny zawód prawniczy. Znajduje potwierdzenie w odpowiednich uchwa³ach Parlamentu Europejskiego37, co umo¿liwia przyznanie notariuszowi
w wykonywaniu jego zawodu pewnych uprawnieñ rezerwowanych
najczêœciej dla urzêdników administracji publicznej oraz s¹dów. Taka pozycja
ustrojowa notariusza powoduje, ¿e nie jest mo¿liwe traktowanie go jako
osoby, która mo¿e korzystaæ ze swobodnego przep³ywu na zasadzie
wyj¹tku uregulowanego w art. 45 Traktatu.
Wszystkie pañstwa cz³onkowskie przyjmuj¹ rozwi¹zanie wykonywania funkcji notariusza tylko wobec swoich obywateli, co powoduje, ¿e
35

Dz.U. Nr 71 poz. 655 ze zm.
Dz.U. Nr 87, poz. 954 ze zm.
37
Zob. E. S k r z y d ³ o - T e f e l s k a, Swobodny przep³yw osób a wykonywanie zawodu notariusza, Rejent 2000, nr 4, s. 178.
36
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obywatel innego kraju nie mo¿e pe³niæ tej roli w innym pañstwie wspólnotowym. Nie oznacza to jednak, ¿e nie korzystaj¹ ze swobody przep³ywu
miêdzy krajami Unii akty notarialne sporz¹dzane przez notariuszy unijnych. Dotyczy to w pierwszej kolejnoœci orzeczeñ s¹dowych, lecz ma
tak¿e zastosowanie do aktów notarialnych. Dziêki temu akty notarialne
sporz¹dzone w jednym z krajów Unii uzyskuj¹, na wniosek, tytu³ wykonawczy w pozosta³ych pañstwach Unii. Nie dotyczy to jednak spraw
z zakresu stanu cywilnego i zdolnoœci osób fizycznych, ustrojów maj¹tkowych ma³¿eñskich oraz prawa spadkowego.
Kluczow¹ spraw¹, powoduj¹c¹, ¿e pañstwa cz³onkowskie rezerwuj¹
sobie wykonywanie zawodu notariusza przez w³asnych obywateli jest
szczególny charakter dokumentów sporz¹dzanych przez notariuszy dzia³aj¹cych z delegacji w³adzy pañstwowej. Akceptacja na wykonywanie
zawodu notariusza przez obywateli innego kraju oznacza³aby przyzwolenia na delegowanie osób przez inne pañstwo do wype³nienia zadañ poza
jego granicami. Taka ingerencja wydaje siê niedopuszczalna, godziæ by
mog³a bowiem w suwerennoœæ innych krajów.
W pañstwach cz³onkowskich nie istnieje w³adza uprawniona do
delegowania swoich kompetencji w³adzy publicznej na notariuszy, co oznacza, ¿e notariusz dzia³aj¹cy poza swoim krajem jako osoba œwiadcz¹ca
us³ugi prawne móg³by sporz¹dziæ akt notarialny jedynie zgodnie z zasadami kraju, w którym œwiadczy³by te us³ugi, do takiego jednak dzia³ania
nie upowa¿niaj¹ go prawa pañstwa pobytu, co powoduje, ¿e nie jest mo¿liwe sporz¹dzenie aktów notarialnych poza granicami kraju, którego nie
jest siê obywatelem.
Wy³¹czenie notariusza z zasady swobodnego przep³ywu osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz swobodnego przep³ywu osób jest
zauwa¿ane w Unii Europejskiej. Podnoszone s¹ g³osy i opinie o koniecznoœci pewnej liberalizacji dostêpu notariusza do pracy w krajach Unii38.
Stosunkowo niedawno w Komisji Europejskiej w Brukseli zaproponowano rozwi¹zanie, by organizacje samorz¹dowe rozwa¿y³y mo¿liwoœæ od38
E. S k r z y d ³ o - T e f e l s k a, ibidem, s. 181, przytacza stanowisko Komisji Europejskiej z 1996 r., w którym komisja uwa¿a, ¿e organizacje samorz¹du notarialnego powinny
rozwa¿yæ odst¹pienie od wymogu posiadania obywatelstwa pañstwa pobytu dla wykonywania zawodu notariusza poza pañstwem pochodzenia. Nie jest to sprzeczne – zdaniem
komisji – z zasad¹, ¿e dla wykonywania funkcji publicznych potrzebne jest posiadanie

78

Polski notariusz w Unii Europejskiej

st¹pienia od wymogu posiadania obywatelstwa pañstwa pobytu do wykonywania zawodu notariusza poza pañstwem pochodzenia. Wed³ug
Komisji rezygnacja z wymogu posiadania obywatelstwa krajowego, wymaganego w celu wejœcia do tej grupy zawodowej, nie jest sprzeczna
z zasad¹, ¿e dla wykonywania funkcji publicznych potrzebne jest posiadanie obywatelstwa pañstwa, w którym ten zawód ma byæ wykonywany.
Przemawia za tym, zdaniem Komisji, fakt, ¿e inne funkcje publiczne otwieraj¹ siê w ramach Unii dla obywateli ró¿nych pañstw cz³onkowskich
w wyborach lokalnych, których obywatelstwa nie posiadaj¹. Coraz czêœciej pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e nie ma przeszkód, by osoby przebywaj¹ce
na terenie innego kraju Unii Europejskiej piastowa³y funkcje w organach
samorz¹du terytorialnego. Istniej¹ bowiem w Unii Europejskiej obszary
(np. enklawy turystyczne), które zamieszkuj¹ obywatele wielu krajów
Europy Zachodniej, zainteresowani udzia³em we w³adzach lokalnych. Taka
sytuacja ma miejsce w Portugalii, Francji, Hiszpanii i Grecji.
Wœród teoretyków prawa wspólnotowego kszta³tuje siê pogl¹d, ¿e nie
powinno byæ przeszkód, by funkcje publiczne wykonywa³y osoby nie
bêd¹ce obywatelami danego kraju unijnego. Id¹c w tym kierunku, stawiana jest teza, ¿e wy³¹czenie notariatu spod postanowieñ Traktatu jest
anachronizmem i nadszed³ ju¿ czas na wzajemne otwarcie siê notariatów
w krajach Unii Europejskiej. Komisja Europejska, podzielaj¹c pogl¹d
o sprawowaniu przez notariuszy w pewnym zakresie w³adzy publicznej,
konsekwentnie rozwa¿a³a mo¿liwoœæ uchylenia art. 45 Traktatu Rzymskiego, zauwa¿aj¹c, ¿e istniej¹ powody, aby wolny zawód notariusza
podda³ siê regu³om swobody dzia³ania. Podjête nawet zosta³y prace, by
w przysz³oœci dosz³o do otwarcia siê zawodu notariusza na dowolne kraje
Unii Europejskiej. W takiej sytuacji to notariusz mia³by decydowaæ i wybieraæ, gdzie bêdzie wykonywaæ swój zawód, analogicznie, tak jak mog¹
korzystaæ z takich transferów adwokaci po pomyœlnym zdaniu tzw. testu
kompetencji39. Stanowisko to jest jednak kontrowersyjne i jako takie stanowi
obywatelstwa pañstwa, w którym ta funkcja ma byæ sprawowana. Przytacza siê jako
argument za liberalizacj¹ fakty, ¿e inne funkcje publiczne otwieraj¹ siê w ramach Unii dla
obywateli innych pañstw, nie powinno siê zatem tworzyæ „obszarów zawodowych” przeznaczonych tylko i wy³¹cznie dla w³asnych obywateli (dopisek w³asny).
39
Zob. L. D r o ¿ d ¿ e w i c z, Rozszerzenie Unii Europejskiej – wyzwanie dla wolnych
zawodów, Rejent 2000, nr 5, s. 234.
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przedmiot konsultacji z krajowymi w³adzami korporacji notariuszy, a tak¿e
ustawodawc¹ wspólnotowym. Jak do tej pory, nie ma woli samorz¹dowej
na otwarcie siê zawodu notariusza dla osób nie bêd¹cych obywatelami
danego pañstwa.
Koncepcja „rezygnacji z obywatelstwa” Komisji Europejskiej znajduje
oparcie w uchwale Parlamentu Europejskiego, w której zalecono pañstwom cz³onkowskim podjêcie œrodków zmierzaj¹cych do zaniechania
stosowania wymogu obywatelstwa kraju pobytu jako warunku dla wykonywania w danym pañstwie zawodu notariusza. Jednoczeœnie Parlament podkreœli³, ¿e odejœcie od wymogu posiadania obywatelstwa krajowego nie oznacza odebrania pañstwom cz³onkowskim prawa swobodnego
okreœlania innych warunków, których spe³nienie uznaj¹ one za konieczne
dla podjêcia wykonywania na ich terytorium zawodu notariusza. Trudno
sobie wyobraziæ, by którykolwiek z krajów Unii by³ sk³onny jednostronnie
zrezygnowaæ z ograniczenia dostêpu do zawodu notariusza na swoim
terytorium40. Co innego, gdyby takie zrzeczenia odby³y siê jednoczeœnie
we wszystkich pañstwach Unii lub te¿ w kilku z nich41. Koncepcja ta
nie znajduje wœród pañstw Unii wyraŸnych zwolenników, co wiêcej,
notariaty tych krajów nie s¹ skore do rezygnacji z parytetu obywatelstwa
zawodu notariusza, chyba ¿e w przysz³oœci obywatelstwo unijne wolnych
zawodów stanie siê powszechnym kryterium przynale¿noœci do Wspólnoty Europejskiej, a tym samym oka¿e siê mo¿liwe wykonywanie ka¿dego wolnego zawodu, w tym tak¿e zawodu notariusza.
Najskuteczniejsz¹ obron¹ przed tendencjami liberalizacji dostêpu do
zawodu notariusza w krajach Unii Europejskiej jest art. 45 Traktatu,
odwo³uj¹cy siê do wykonywania w³adzy pañstwowej. Dopóki on istnieje
w niezmienionej postaci, taki dostêp wydaje siê nierealny. Gdyby jednak¿e
szukano innych dojœæ do wykonywania tego zawodu w krajach unijnych
przez nieobywateli, to w dalszym ci¹gu trzeba by³oby stosowaæ zasadê
ograniczonej kontroli kwalifikacji notariuszy-cudzoziemców w oparciu
o przepisy Dyrektywy 89/48, dotycz¹ce wielostronnego systemu uznawania dyplomów zawodowych. W takim przypadku wykonywanie za40
Por. M. P a z d a n, Notariat a prawo prywatne miêdzynarodowe (uwagi ogólne),
Rejent 1995, nr 9, s. 197 i nast.
41
Zob. bli¿ej E. S k r z y d ³ o - T e f e l s k a, ibidem, s. 184.
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wodu przez notariusza-cudzoziemca w innym pañstwie ni¿ to, w którym
uzyska³ kwalifikacje zawodowe, odbywa³oby siê na zasadach asymilacji
w kraju pobytu, co oznacza, ¿e praktykowa³by jako notariusz pañstwa
pobytu w efekcie uznania jego kwalifikacji za równowa¿ne z kwalifikacjami posiadanymi przez notariuszy tego kraju.
Autentyczna swoboda przep³ywu notariuszy w ramach krajów Unii
mog³aby nast¹piæ w razie uchwalenia dyrektywy reguluj¹cej dostêp do
zawodu w sposób podobny42, jak uczyni³y to wobec adwokatów dyrektywy 77/249 i 98/5; analogicznie mo¿na by by³o wtedy stosowaæ zasady,
¿e œwiadczenie us³ug ma charakter czasowy, a wykonywanie funkcji
publicznych przez notariusza w innym pañstwie nie podlega³oby kontroli
ze strony samorz¹du notarialnego w pañstwie pobytu.
Czy zatem polskiemu notariatowi grozi w chwili integracji Polski z Uni¹
Europejsk¹ konkurencja ze strony notariuszy z pañstw unijnych, gdy art.
45 TE przestanie obowi¹zywaæ, skoro obserwuje siê zjawisko nieuczciwej konkurencji w krajowej praktyce notarialnej43? Czy wobec wolnego
przep³ywu prawników zagranicznych œwiadcz¹cych pomoc prawn¹ pojawi¹ siê tak¿e w Polsce notariusze unijni? Jak zapewniæ bezpieczeñstwo
prawne w razie zbycia nieruchomoœci w kraju w oparciu o pe³nomocnictwo
udzielone za granic¹44?
Te wa¿ne pytania trzeba zadaæ, by polski notariusz wiedzia³, co go
czeka, z czym siê musi liczyæ oraz na co powinien byæ przygotowany.
Jak do tej pory panuje przekonanie, ¿e takie rozwi¹zania, jakie przyjêto
wobec prawników zagranicznych œwiadcz¹cych pomoc prawn¹, nie s¹
planowane w odniesieniu do notariuszy krajów Unii Europejskiej. Nie
przewiduje siê wydania dyrektywy dotycz¹cej notariuszy unijnych (w tym
i polskich), która by dopuszcza³a na obszarze wspólnotowym swobodny
ich przep³yw lub œwiadczenie us³ug notarialnych przez „objazdowych”
notariuszy, choæ w niektórych krajach Europy Zachodniej mamy do czy42

Pytanie takie stawia tak¿e M. P a z d a n, ibidem, s. 33.
Zob. np. M. K o l a s i ñ s k i, Nieuczciwa konkurencja w praktyce notarialnej, Rejent
2003, nr 1, s. 79 i nast.
44
Ten wa¿ny dla praktyki notarialnej problem omawia np. J. D u d a, Bezpieczeñstwo
prawne obrotu i osoby notariusza w warunkach aktu notarialnego zbycia nieruchomoœci
na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego za granic¹, £ódzki Biuletyn Notarialny, £ódŸ
2003, nr 3, s. 87 i nast.; wczeœniej, S. R u d n i c k i, W sprawie formy pe³nomocnictwa
43
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nienia z przypadkami turystyki notarialnej, bêd¹cej efektem unifikacji
dokumentów notarialnych45.
Pozwala to stwierdziæ, ¿e nadal bêdzie obowi¹zywaæ zasada terytorium, na którym wykonywanie funkcji notariusza jest i bêdzie mo¿liwe
tylko i wy³¹cznie przez obywatela danego pañstwa wspólnotowego. W tym
stanie prawnym polscy notariusze nie maj¹ powodu do obaw, ¿e notariusze z innych pañstw Unii Europejskiej zaczn¹ zak³adaæ swoje kancelarie
notarialne lub w innej formie wykonywaæ czynnoœci notarialne. Nic zatem
nie ulegnie zmianie, choæ z drugiej strony wydaje siê, ¿e powinno nast¹piæ
podniesienie jakoœci us³ug œwiadczonych przez polskich notariuszy, skoro
coraz czêœciej bêd¹ spotkaæ siê nie tylko z prawnikami zagranicznymi
œwiadcz¹cymi pomoc prawn¹ swym zleceniodawcom, ale tak¿e pojawiaj¹
siê w wiêkszym stopniu klienci z pañstw Unii, dokonuj¹cy czynnoœci
notarialnych w polskich kancelariach prawnych46. To oni bêd¹ oczekiwaæ
od polskich notariuszy znajomoœci prawa wspólnotowego, jego implementacji do prawa krajowego47, umiejêtnoœci w poruszaniu siê w g¹szczu
przepisów prawa unijnego w ramach czynnoœci zawodowych. A ¿e nie
jest to takie proste, sygnalizuj¹ ju¿ przedstawiciele doktryny48. W tej sytuacji
zasadne wydaje siê pytanie, w jakim stopniu polscy notariusze posiedli
wiedzê z zakresu problematyki prawnej osób oraz swobód gospodarczych w Unii Europejskiej49, a w tym zw³aszcza swobód przep³ywu
pracowników czy te¿ osób zwi¹zanych z przedsiêbiorczoœci¹ i us³ugami,
wykonywaniem wolnych zawodów. Jak pojmuj¹ zasadê wolnoœci gospodarczych w dzia³alnoœci gospodarczej, prawie spó³ek, z czym wi¹¿e siê
zasada swobodnego przep³ywu towarów, produktów rolnych, kapita³ów?
Jak ma siê kszta³towaæ praktyka notarialna w zakresie zawierania umów
udzielonego za granic¹ do dokonania czynnoœci prawnej dotycz¹cej nieruchomoœci
po³o¿onej w Polsce, Rejent 1999, nr 10, s. 157 i nast.
45
Zwraca na to uwagê M. P a z d a n, ibidem, s. 34.
46
Zob. np. M. P a z d a n, Cudzoziemiec klientem polskiego notariusza, Rejent 2001,
nr 7-8, s. 172 i nast.
47
Zob. szerzej Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porz¹dkach
prawnych, red. C. Mik, Toruñ 1998.
48
Tak np. J. P o c z y b u t, Trudnoœci w implementacji dyrektyw dotycz¹cych europejskiego prawa umów – doœwiadczenia polskie, Przegl¹d Legislacyjny 2003, nr 2.
49
Zob. np. T. K o n c e w i c z, Zasada wolnoœci gospodarczej w Unii Europejskiej,
Glosa 2003, nr 7.
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na odleg³oœæ z zastosowaniem nowych technologii i technik przekazu
informacji i komunikacji? Jak ma wygl¹daæ udzia³ notariusza w „wirtualnych” zgromadzeniach wspólników?50 Czy jest mo¿liwe okazjonalne
wykonywanie przez notariuszy maj¹cych siedziby w pañstwach Unii w innych krajach Wspólnoty czynnoœci nie objêtych wy³¹cznoœci¹ terytorialn¹?51
Niezbêdna wydaje siê tak¿e z chwil¹ przyjêcia Polski do Unii Europejskiej znajomoœæ przez polskich notariuszy problematyki regulacji dzia³alnoœci gospodarczej, a w tym m.in. uznawania dyplomów i innych
dokumentów poœwiadczanych notarialne52, ochrony konsumenta w zakresie produktów, informacji, sprzeda¿y, reklamy, kredytów konsumenckich, turystyki (timesharingu, czyli podzia³u czasu53), ochrony konkurencji, regulacji dzia³añ przedsiêbiorstw (form koncentracji kapita³u), zamówieñ
publicznych, zasad i procedury wystêpowania przed organami przetargowymi, praw w³asnoœci przemys³owej i intelektualnej.
Zw³aszcza istotna wydaje siê wiedza polskich notariuszy w zakresie
europejskiego prawa spó³ek, ustroju rolnego oraz obrotu nieruchomoœciami w Unii Europejskiej, a tak¿e nabywania nieruchomoœci przez cudzoziemców w Polsce54. Zw³aszcza ten ostatni obszar obs³ugi notarialnej
dostarcza wielu powa¿nych w¹tpliwoœci i kontrowersji wobec niedosko50
Zob. np. M. E n g e l e i t, Elektroniczne czynnoœci w spó³kach handlowych, [w:]
Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, red. J. Go³aczyñski, Warszawa
2003, s. 262 i nast.
51
Taki pytanie stawia M. P a z d a n, Notariat..., s. 35.
52
Zwraca na to m.in. uwagê J. B i e r n a t, Poœwiadczenie przez notariusza zgodnoœci
z orygina³em odpisu, wyci¹gu lub kopii dokumentu sporz¹dzonego w jêzyku obcym,
Rejent 2002, nr 10, s. 28 i nast. wraz z podan¹ tam literatur¹.
53
Na skomplikowan¹ problematykê tych umów zwracaj¹ m.in. uwagê B. F u c h s,
Timesharing w obrocie miêdzynarodowym (aspekty kolizyjnoprawne), Rejent 2001, nr 78, s. 49, a tak¿e J. G o ³ a c z y ñ s k i, Timesharing – zagadnienia kolizyjne, Rejent 2001,
nr 7-8, s. 60 i nast. Na tle regulacji krajowej umowê timesharingu omawia m.in. B. F u c h s,
Timesharing w prawie polskim (uwagi na tle ustawy z dnia 13 lipca 2000 r.), Rejent 2001,
nr 4, s. 40 i nast.; P. P o g ³ ó d e k, U¿ytkowanie timesharingowe w prawie polskim, Rejent
2002, nr 10, s. 86 i nast.; J. L o r a n c, Timesharing w polskim prawie cywilnym, Rejent
2002, nr 11, s. 68 i nast. wraz z literatur¹.
54
Problem ten by³ przedmiotem zainteresowania przedstawicieli doktryny notarialnej; np. zob. A. L i c h o r o w i c z, Uwagi co do za³o¿eñ i zasad przysz³ej regulacji nabywania nieruchomoœci rolnych i leœnych uwzglêdniaj¹cej klauzulê narodowego traktowania obywateli Unii Europejskiej, Rejent 2002, nr 5, s. 47 i nast.; R. P o Ÿ d z i k, A. D u -

83

Jerzy Jacyszyn

na³oœci regulacyjnych55. Kolejn¹ kwesti¹ wa¿n¹ dla notariuszy jest charakter i treœæ pe³nomocnictw w Unii Europejskiej56 czy te¿ tzw. testament
unijny, a tak¿e procedura zak³adania przedsiêbiorstw w Unii Europejskiej.
Notariuszy powinna interesowaæ problematyka reprezentacji unijnych przedsiêbiorców w obrocie prawnym, relacje miêdzy prawem o notariacie
a prawem unijnym57.
Pojawi¹ siê nowe mo¿liwoœci w zakresie obs³ugi notarialnej, a zw³aszcza umocni siê potrzeba korzystania z instytucji mediacji jako formy
czynnoœci notarialnej58, na któr¹ – jak twierdz¹ przedstawiciele nauki
krajowej (i zagranicznej) – jest w krajach Unii zapotrzebowanie. Rosn¹ca
popularnoœæ pozas¹dowych postêpowañ w zakresie rozstrzygania sporów powoduje, ¿e prawnicy59, w tym tak¿e notariusze, coraz czêœciej
wystêpowaæ bêd¹ jako mediatorzy. Im wiêcej jest takich przypadków,
tym mniej jest procesów s¹dowych, tym wiêksza jest rola notariuszy jako
osób zaufania publicznego i prywatnego. Nale¿y jednak byæ do tych zadañ
(czynnoœci) odpowiednio przygotowanym.
d z i c, Nabywanie nieruchomoœci w Polsce przez osoby fizyczne i prawne z Unii Europejskiej (uwagi na tle stanowiska negocjacyjnego), Rejent 2002, nr 12, s. 113 wraz z podan¹
tam literatur¹ wczeœniejsz¹ i obecn¹; szerzej F. H a r t w i c h, Nabywanie nieruchomoœci
rolnych w Polsce przez cudzoziemców a ustawa o obrocie ziemi, cz. I – Problemy zwi¹zane
z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej, Nieruchomoœci 2002, nr 7 oraz nr 8.
55
Tak np. R.L. K w a œ n i c k i, Ustawa o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców. Kto musi mieæ ministerialne zezwolenia, a kto bez nich siê obejdzie, Rzeczpospolita
z dnia 25.02.2004 r., nr 47, s. C 3; M. C i e l i c h o w s k i, W. C i e l i c h o w s k i, Legislacja. Znowelizowana ustawa o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców pozostawia
wiele do ¿yczenia. Nieruchomoœæ Ÿle zdefiniowana, Rzeczpospolita z dnia 1.03.2004 r.,
nr 51, s. C 4.
56
Zwraca na to m.in. uwagê P. C z u b i k, Zachowanie formy aktu notarialnego w przypadku pe³nomocnictwa udzielonego za granic¹ – kilka uwag w nawi¹zaniu do praktyki
polskiej, Rejent 2004, nr 1, s. 23 i nast. wraz z podan¹ tam literatur¹; znacznie szerzej
zob. J. P a z d a n, Pe³nomocnictwo w prywatnym prawie miêdzynarodowym, Kraków 2003,
Recenzja, Rejent 2004, nr 1, s. 174 i nast.
57
Zwraca na to m.in. uwagê P. M o s t o w i k, Kolizyjnoprawne problemy dostosowywania prawa polskiego do dyrektyw Unii Europejskiej, Rejent 2002, nr 7, s. 107-124
(cz. I) oraz t e n ¿ e, Rejent 2002, nr 9, s. 59 i nast. (czêœæ II).
58
Taki postulat zg³osi³ m.in. A. R e d e l b a c h, ibidem, s. 81 i nast.; zob. tak¿e
M. P a z d a n, O mediacji i projekcie jej unormowania w Polsce, Rejent 2004, nr 2, s. 9
i nast.
59
Zob. m.in. L. H a w k i n s, M. H u d s o n, R. C o r n a l l, Prawnik jako negocjator
czyli jak efektywnie negocjowaæ zagadnienia prawne, Warszawa 1994, s. 166.
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Korzystnym tak¿e bêdzie – jak mo¿na przypuszczaæ – wiele nowych
sytuacji prawnych, w ramach których notariusze z krajów Unii, a zw³aszcza poprzez swoje korporacje zawodowe, krajowe i zagraniczne bêd¹
ujednolicali kompetencje merytoryczne, formalne i etyczne. Tego nigdy
za wiele, a unifikacja i standaryzacja czynnoœci notarialnych mo¿e okazaæ
siê nad wyraz zasadna i s³uszna, co wiêcej, stwarza szansê na podnoszenie
poziomu œwiadczonych us³ug notarialnych we wszystkich krajach Unii
Europejskiej, w tym tak¿e w Polsce. Mo¿e tak¿e przyczyniæ siê do wprowadzenia nowych form organizacyjnoprawnych wykonywania zawodu
przez polskich notariuszy. Jest te¿ przes³ank¹ do reformy prawa o notariacie. Ju¿ teraz obserwuje siê rozwój firm prawniczych, tworz¹ siê
zespo³y czy te¿ spó³ki zajmuj¹ce siê wybranymi dziedzinami prawa. Wydaje
siê, ¿e tylko du¿e kancelarie prawnicze, wyspecjalizowane w ró¿nych
dziedzinach prawa, i ma³e eksperckie maj¹ racjê bytu, a takie s¹ atrakcyjne
dla powa¿nych klientów. Ma³ym kancelariom przypadnie rola obs³ugi drobnych przedsiêbiorców. Przy takiej prognozie, trudno nie zadaæ pytania,
jakie miejsce zajm¹ polscy notariusze, czy bêd¹ w stanie zorganizowaæ
siê w nowe struktury organizacyjnoprawne (np. spó³ki partnerskie), czy
te¿ pozostan¹ wierni swoim indywidualnym kancelariom notarialnym.
Czy zatem nie nadszed³ czas na skorzystanie z nowych rozwi¹zañ
wykonywania czynnoœci notarialnych, by stworzyæ silne ogniwa wykonywania zawodu notariusza w obrocie prawnym i gospodarczym, konkuruj¹ce z europejskimi kancelariami prawniczymi?
Koniecznoœæ nowelizacji ustawy o ustroju notariatu polskiego sygnalizowana jest w doktrynie od kilku lat coraz wyraŸniej60, mimo ¿e zasadniczy model ustrojowy notariatu nie wymaga gruntownych przeobra¿eñ
i odpowiada warunkom wejœcia Polski do Unii Europejskiej61. Tym niemniej, przed polskim notariuszem i korporacj¹ notarialn¹ staj¹ nowe
powa¿ne wyzwania. By im sprostaæ, niezbêdne jest dokonanie powa¿nego
wysi³ku intelektualnego i prawnego ze strony wszystkich zainteresowanych uczestnictwem we wspólnotowym obrocie prawnym i gospodarczym.
60
Zob. np. E. D r o z d, O potrzebie zmian w prawie notarialnym, Rejent 2001, nr 5,
s. 26 i nast.
61
Na co zwraca m.in. uwagê A. R e d e l b a c h, Koniecznoœæ i kierunki zmian ustawy
– Prawo o notariacie, Rejent 2003, nr 3, s. 34 i nast.
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