Sprawozdanie
W dniach od 7 do 9 września 2015 roku delegacja notariuszy polskich
(w tym członkowie KRN i przedstawiciele poszczególnych izb notarialnych)
uczestniczyła na zaproszenie władz notariatu francuskiego w szkoleniu
zorganizowanym w ramach Uniwersytetu Notariatu w Marne-la-Vallée.
W ramach powyższego szkolenia delegacje zagraniczne (m.in. z Rosji,
Bułgarii, Serbii, Rumunii, Maroka, Algierii) miały możliwość wysłuchania
wykładów na tematy dotyczące funkcjonowania notariatu francuskiego i
zachodzących w nim ostatnio zmian. Delegacja polska wraz z delegacją
notariuszy z Bułgarii miała możliwość wysłuchania wykładów na następujące
tematy: „Formy kształcenia notariuszy, przed i po uzyskaniu tytułu
notariusza”, „ Małżeńskie ustroje majątkowe a PACS we Francji”,
„ Uznawanie i skutki małżeństw oraz związków partnerskich zawartych za
granicą”, „ Ochrona socjalna notariuszy francuskich zapewniana przez
francuski notariat, „ Zobowiązania publiczne, prawne i dyscyplinarne
notariusza we Francji”, ”Odpowiedzialność cywilna notariusza francuskiego
oraz jego obowiązek doradczy”, „ Przeniesienie własności nieruchomości we
Francji”, „ Rola notariusza w regulowaniu transgranicznych spraw
spadkowych”, „Międzynarodowe Prawo Prywatne; w szczególności w
odniesieniu do transgranicznych transakcji nieruchomościowych”,
„ Pełnomocnictwa międzynarodowe”, „ Walka z praniem pieniędzy”,
„ Prezentacja aktu autentycznego na nośniku elektronicznym, Télé@ctes”,
„ Prezentacja Kas depozytowo-konsygnacyjnych”, „ Mediacje”, „Gwarancje
Klientów/ Prezentacja: „Nowe Bezpieczeństwo »”.
Po wysłuchaniu każdego z wykładów uczestnicy mieli możliwość
zadawania prowadzącym pytań i uzyskania dokładniejszego wyjaśnienia
najbardziej interesujących regulacji prawnych. Teksty prezentowanych
wykładów (w tłumaczeniu na język polski) są dostępne w siedzibie Izby
Notarialnej w Lublinie i mogą zostać przesłane zainteresowanym drogą
elektroniczną.
Najciekawszymi dla polskich notariuszy zagadnieniami mogą być
regulacje prawa francuskiego dotyczące aktu sporządzanego w formie
elektronicznej (zdematerializowanego) i aktów sporządzanych „na odległość”
tj. każda ze stron umowy podpisuje akt u „swojego” notariusza, kwestie
dotyczące funkcjonowania Kas depozytowo-konsygnacyjnych, tj. instytucji
finansowych, w których gromadzone są wszystkie depozyty klientów i które
gwarantują wypłatę tych depozytów zawsze w pełnej wysokości (bez ryzyka
ograniczenia odpowiedzialności i gwarancji istniejących w bankach
komercyjnych), kwestie
funkcjonowania instytucji doradczych dla
notariuszy tj. Centrów Badań, Informacji i Dokumentacji Notarialnych
CRIDON, które oferują notariuszom między innymi usługi ekspertyzy
prawnej poprzez konsultacje pisemne lub ustne (pozostając do dyspozycji
notariuszy pod telefonem codziennie rano lub po południu), a także regulacje
dotyczące rejestrowanych związków partnerskich i związane z tym ulgi

podatkowe dla partnerów (PACS/Pacte civil de solidarité/, Obywatelska
Umowa Solidarności/Pakt Solidarności).
Niektóre z powyższych regulacji zostaną prawdopodobnie
wprowadzone również do polskiego prawa (np. akt w formie elektronicznej,
regulacje związków partnerskich) zaś wprowadzenie pozostałych należałoby
postulować, z uwagi na ich korzystny wpływ na bezpieczeństwo obrotu i
zmniejszenie ryzyka popełnienia przez notariusza błędu, skutkującego
odpowiedzialnością odszkodowawczą.
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