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Wyst¹pienie na konferencji Stowarzyszenia Notariuszy
Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa, 7 kwietnia 2006 r.
Pragnê podziêkowaæ Pani Prezes oraz Stowarzyszeniu za skierowane
do Krajowej Rady Notarialnej zaproszenie na konferencjê, a jednoczeœnie
za podjêcie w ramach jubileuszu 15-lecia dzia³alnoœci tak aktualnego i wa¿nego tematu, jaki zawiera jej has³o: „Notariusz w s³u¿bie pañstwa i spo³eczeñstwa”.
Chcê ju¿ na wstêpie, z góry, przeprosiæ za ewentualne potkniêcia
w mym wyst¹pieniu i prosiæ o wyrozumia³oœæ, ale obowi¹zki prezesa
KRN pe³niê dopiero od poniedzia³kowych godzin popo³udniowych i do
opanowania trudnej umiejêtnoœci przemawiania do tak zacnego i licznego
grona mia³em stosunkowo niewiele czasu.
Cieszê siê, ¿e konferencja organizowana przez Stowarzyszenie wpisuje
siê w dyskusjê zainicjowan¹ przez KRN, poœwiêcon¹ statusowi notariusza. Dyskusjê tê samorz¹d rozpocz¹³ na polsko-francuskim seminarium
zorganizowanym w Zakopanem w kwietniu 2005 r., kontynuowa³ podczas corocznego spotkania samorz¹dowego, które odby³o siê w paŸdzierniku 2005 r. w Bronis³awowie, i zamierza zakoñczyæ na III Kongresie
Notariuszy Polskich, w dniach 13-15 paŸdziernika 2006 r. w Krakowie,
na który ju¿ dzisiaj serdecznie zapraszam uczestników tej konferencji.
Zabieraj¹c g³os, chcê zastanowiæ siê nad celami, do których notariat
powinien d¹¿yæ w najbli¿szej przysz³oœci. Stan obecny bowiem, z jego
niejednoznacznym obrazem, jest nam znany. Mówi¹c o celach, myœlê
przede wszystkim o celach publicznych, jakie ma notariat do spe³nienia,
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a nie o interesach partykularnych. Ich zdefiniowanie powinno u³atwiæ
udzielenie odpowiedzi na pytanie, dok¹d zmierzamy. Ramy wyst¹pienia
nie pozwalaj¹ rozwin¹æ tematu zwi¹zanego z celami partykularnymi œrodowiska, ale te i tak bêd¹ wynikaæ w konsekwencji ze zdefiniowania
celów publicznych. Mo¿na jedynie has³owo stwierdziæ, ¿e to, co jest
dobre dla osi¹gniêcia celu publicznego, jest dobre tak¿e perspektywicznie
dla notariatu.
Jestem przekonany, ¿e jednym z podstawowych kierunków dzia³añ
samorz¹du, ale tak¿e innych organizacji notarialnych, takich jak Stowarzyszenie czy fundacja Centrum Naukowe Notariatu, powinno byæ inicjowanie nowych rozwi¹zañ prawnych zwi¹zanych z:
1) d¹¿eniem do wzmocnienia bezpieczeñstwa obrotu prawnego (co niektórzy okreœlaj¹ jako prewencyjny wymiar sprawiedliwoœci), miêdzy innymi
w konsekwencji uzyskania przez notariuszy dostêpu on-line do funkcjonuj¹cych ju¿ i tworzonych rejestrów publicznych, przede wszystkim ksi¹g
wieczystych, KRS, PESEL, ewidencji gruntów i to zarówno w celu weryfikacji danych z nich wynikaj¹cych, jak i umo¿liwienia przekazywania
informacji o zmianie stanu prawnego wskutek dokonanej czynnoœci w czasie
rzeczywistym, w tym samym trybie,
2) rozszerzeniem dostêpu podmiotów gospodarczych i obywateli do
rejestrów publicznych za poœrednictwem notariusza, który sporz¹dza³by
urzêdowo poœwiadczone, a wiêc maj¹ce moc dokumentu odpisy i wyci¹gi z tych rejestrów,
3) tworzeniem nowych instytucji u³atwiaj¹cych poszukiwanie i zabezpieczenie dokumentów oraz weryfikacjê ich autentycznoœci, np. przez
utworzenie centralnych rejestrów spadkowych, umów maj¹tkowych, pe³nomocnictw, nieruchomoœci nabywanych przez cudzoziemców itp.,
4) realizacj¹ idei tañszego pañstwa przez przejmowanie:
a) spraw o charakterze niespornym (np. poœwiadczenie dziedziczenia,
mediacje itp.),
b) obowi¹zków zwi¹zanych z gromadzeniem dokumentów niezbêdnych do transakcji,
5) sygnalizowaniem dostrze¿onych w praktyce notarialnej wad istniej¹cych uregulowañ prawnych, których niespójnoœæ wzglêdnie ró¿na
interpretacja prowadziæ mo¿e do uniewa¿nienia czynnoœci prawnej dokonanej przed notariuszem, np.:
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a) nieczytelnoœci elektronicznych ksi¹g wieczystych, których stan
obecny zaprzecza zasadzie ich jawnoœci,
b) wad w przepisach podatkowych,
c) wadliwoœci przepisów ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego czy
nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców.
W tym kontekœcie nale¿y zadaæ sobie pytanie, jaki model notariatu:
typu ³aciñskiego, zwi¹zany ze statusem funkcjonariusza publicznego,
dzia³aj¹cy w specjalnej formie organizacyjnej i pe³ni¹cy jednoczeœnie funkcje
pomocnicze w stosunku do wymiaru sprawiedliwoœci czy mo¿e model
przedsiêbiorcy, biznesmena œwiadcz¹cego us³ugi prawnicze jako przedstawiciel wolnego zawodu mo¿e lepiej, skuteczniej i taniej rozwijaæ powy¿sze
cele.
S¹dzê, ¿e dyskusja w dalszej czêœci konferencji podpowie nam w³aœciwe rozwi¹zania.
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