ODPIS
Uchwała Nr 56 / V / 2019
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie opinii dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
oraz niektórych innych ustaw

§1
Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy RP (dalej "Stowarzyszenie"),
w związku z otrzymanym od Ministra Cyfryzacji (dalej „Projektodawca”)
w dniu 24 maja 2019 roku pismem DP-III.0211.52.2017 z dnia 24 maja 2019
roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz
niektórych innych ustaw (dalej „Projekt”), postanawia zgłosić poniższe uwagi
do przesłanego projektu ustawy w zakresie zmian wprowadzanych art.5
Projektu i proponuje aby projektowany art.45 ust 3. ustawy z dnia 28
listopada 2014r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224
oraz z 2019 r. poz. 730) otrzymał następujące brzmienie:
"3. Organom administracji publicznej, w tym podmiotom, o których mowa w art.
5a ust. 1, sądowi, notariuszowi lub jego zastępcy - w związku
z dokonywanymi czynnościami notarialnymi i prokuratorowi umożliwia się,
za pośrednictwem usług sieciowych, pobranie z Rejestru Stanu Cywilnego
odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, do prowadzonych postępowań.".
UZASADNIENIE
W Uzasadnieniu do Projektu Projektodawca wskazał, że jego celem "jest
ułatwienie obywatelom uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego". Zdaniem
Stowarzyszenia zaproponowana przez nas poprawka wskazany przez Projektodawcę
cel ten realizuje.
Notariusz, będący osobą zaufania publicznego, stosownie do treści art. 92 §1
pkt 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tj.DZ.U. z 2019r. poz.540),
sporządzając akty notarialne zawiera w nich oświadczenia stron, z powołaniem się, w
razie potrzeby, na okazane przy akcie dokumenty. Do dokumentów niezbędnych przy
sporządzaniu aktów notarialnych należą właśnie odpisy skrócone aktów stanu
cywilnego. W szczególności korzystanie z nich ma miejsce przy sporządzaniu aktów
poświadczenia dziedziczenia i czynnościach je poprzedzających (oświadczenia o
przyjęciu lub odrzuceniu spadku i protokoły dziedziczenia) ale także przy darowiznach,
pozostałych czynnościach z zakresu prawa spadkowego czy sprzedażach. Odpisy
skrócone aktów stanu cywilnego są bowiem podstawą do dokonania tych czynności
oraz wpisów w księgach wieczystych, co wynika wprost w przepisów kodeksu
postępowania cywilnego (np. art.6264 i następne, art.641), ustawy Prawo o notariacie
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(np. art.95c §4) oraz przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece, a także
rozporządzeń o prowadzeniu ksiąg wieczystych.
Możliwość pozyskania przez notariusza wymienionych dokumentów w sposób
szybki i bezkolizyjny niewątpliwie skróci obywatelom czas na ich otrzymanie
i wcześniejsze dokonanie samej czynności notarialnej, bowiem nie każdy z
interesantów - jak to w Uzasadnieniu wskazał Projektodawca - dysponuje środkiem
identyfikacji elektronicznej, który by pozwalał na uwierzytelnienie tych osób w systemie
teleinformatycznym, w którym ta usługa elektroniczna będzie udostępniona. Notariusz
takie instrumenty posiada jako ten, który już od wielu lat dokonuje szeregu
wpisów do rejestrów, w tym publicznych (np. księgi wieczyste, rejestr spadkowy), jak
i ma prawo przeszukiwać te rejestry, posługując się w tym zakresie certyfikowanym
podpisem elektronicznym. Wydaje się zatem czymś oczywistym i naturalnym, że takie
uprawnienie powinno notariuszom być przyznane, gdyż ułatwia to obrót prawny
i wzmacnia jego pewność.
Na koniec pragniemy poddać pod rozwagę dalej idące zmiany ustawy Prawo
o aktach stanu cywilnego poprzez wpisywanie w aktach stanu cywilnego numeru
PESEL. Wpis taki ułatwi i przyspieszy obywatelom realizowanie ich spraw urzędowych,
w szczególności spraw spadkowych, a także wydaje się wpisywać w nurt zmian
w zakresie cyfryzacji, objętych także niniejszym Projektem.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd

Anna Dańko-Roesler

Prezes Zarządu
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