Sprawozdanie z warsztatów transgranicznych Europejskiej Sieci Notariatów
Brno, 24 października 2014 r.

W dniu 24 października 2014 r. w Brnie (Czechy), pod egidą Rady
Notariatów Unii Europejskiej (CNUE), odbyły się warsztaty transgraniczne
(seminarium dyskusyjne) dotyczące działalności notarialnej. Spotkanie zostało
zorganizowane przez Izbę Notarialną Republiki Czeskiej przy współpracy Krajowej
Rady Notarialnej, Izby Notarialnej Republiki Słowacji oraz Federalnej Austriackiej
Izby Notarialnej.
Celem warsztatów było stworzenie forum dla bezpośrednich kontaktów
notariuszy w europejskich regionach transgranicznych oraz ułatwienie wymiany
informacji prawnych, wiedzy i dobrych praktyk w zakresie ustawodawstw
krajowych, procedur i dokumentów znajdujących zastosowanie w praktyce
notarialnej.
Warsztaty zostały podzielone na dwa specjalistyczne panele w czasie
których

przedstawiciele

notariatów

poszczególnych

państw

przedstawili

charakterystyczne instytucje prawne na tle krajowych systemów prawnych.
Prezentację polskich rozwiązań prawnych przedstawił Pan Tomasz Kot, notariusz
w Krakowie.
W ramach panelu Forma i treść pełnomocnictw, ze szczególnym odniesieniem do
sporządzania umów notarialnych dla czynności prawnych wystąpienia i dyskusja
uczestników skupiły się w szczególności na instytucji pełnomocnictwa w zakresie
prawa spółek oraz obrotu nieruchomościami.
Drugi

z

paneli

(Wpis

do

rejestrów

publicznych

ze

szczególnym

odniesieniem do działalności notarialnej) stanowił interesującą podstawę dla
charakterystyki różnorodnych rozwiązań prawnych. Obrady dotyczyły regulacji
systemów wieczystoksięgowych, zasad dostępu do treści ksiąg oraz dokumentów
stanowiących podstawę wpisu prawa, uprawnień i obowiązków notariuszy w tym
zakresie – częstokroć dalece odmiennych od rozwiązań polskich, wyznaczonych
przede wszystkim treścią art. 92 § 4 pr. o not. Analogiczne rozważania dotyczyły
rejestrów handlowych. Przedstawiono zostały również właściwe poszczególnym

krajom rejestry publiczne, które nie znajdują odpowiedników w Polsce, jak np.
rejestr ustrojów majątkowych małżeńskich i rejestr poręczeń (Czechy).
Niezależnie od formalnej tematyki warsztatów, istotnym elementem dyskusji
stało się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z
dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i
wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych
dotyczących

dziedziczenia

oraz

w

sprawie

ustanowienia

europejskiego

poświadczenia spadkowego, które wejdzie w życie w dniu 17 sierpnia 2015 r. oraz
jego znaczenie dla praktyki notarialnej.
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