
i ' 

KRAJOWA RADA NOTARIALNA 
WARSZAWA 

L.dz. 05/342/15 

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS 

L. dz ............................................................ . 

Data wpływu ... .A~,.Q.$., .. ~.sd,; .... , 

/\ 

'o z t\ ,, & w 11\ 1 

Do druku nr 3290 

Szanowny Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa 

Kancełarii Sejmu 

09.05.2015 r. 
Warszawa, dnia ..................... . 

W odpowiedzi na pismo z dnia 08 kwietnia 2015 r. (GMS-WP-173-82/15), 

przesyłające prąjekt ustawy - Prawo konsularne, w załączeniu przesyłam uchwałę m 

lX/i 8/2015 z dnia 09 maja 2015 r. w sprawie projektu ustawy Prawo konsularne. 

Prezes 
Krajowej-Rady Nota.rrpl1i lnej 

tf~ ~ PH Jt --L~ 
Mariusz Bialecki · 



UCHWAŁA Nr IX/18/2015 
Krajowej Rady Notarialnej 

z dnia 09 maja 2015 r. 

w sprawie projektu ustawy Prawo konsularne 

Na podstawie art. 40 § l ustawy z dnia 14lutego 1991 r.- Prawo o notariacie (tj. Dz. U. 
z 2014 roku, poz. 164 ze zm.) 

Krajowa Rada Notarialna pozytywnie opiniuje projekt ustawy Prawo 
konsularne, przesłany przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii. Sejmu z dnia 08 
kwietnia 2015 r. (GMS;..WP-173-82/15) i zgłasza następujące uwagi do projektu. 

Ustawodawca w nowej ustawie Prawo konsularne nie zdecydował się na istotną zmianę 
zakresu c;zynności notarialnych wykonywanych przez konsulów RP. Wprowadzone 
rożwiązania legislacyjne jedynie w drobnym zakresie różnią się od tych obowiązujących w 
starej ustaWie z 1984 r. Świadczy to także o niezdolności wyjścia ustawodawcy naprzeciw 
oczekiwaniom społecznym, co do możliwości uzyskania zagranicą jak najszerszego zakresu 
usług prawnych, dokonanych co do materii i formy zgodnie z prawem polskim. Zachowawcze 
podejście ustawodawcy krajowego nieco rozczarowuje- wydaje się, że nie było przeszkód co 
do uregulowania o wiele bardziej liberalnego, dającego podstawy do sporządzania bez 
specjalnych zgód ze strony resortu spraw zagranicznych prostych aktów notarialnych (np. 
pełnomocnictw w formie aktu notarialnego) przez konsula. Ponadto należy zauważyć, że 
wprowadzone drobne zmiany nie zawsze są trafione. Niektóre z nich można postrzegać jako 
potencjalne utrudnienie czy ograniczenie obrotu prawnego w przyszłości. 

Część przepisów jedynie pośrednio może dotyczyć obrotu notarialnego, i choć są one 
miejscami co najmniej zagadkowe1

, nie będą stanowiły one przedmiotu uwag. W swojej opinii 
KRN skupi się na tych projektowanych przepisach, które bezpośrednio wydają się oddziaływać 
na obrót notarialny z zagranicą lub też przywoływane w nich jest stosowanie ustawy Prawo o 
notariacie. 

l. Czynności notarialne konsulów 

Przechodząc do szczegółów i porównując zakres komentowanej czynności w świetle 
obowiązującej i projektowanej ustawy należy, poza wyłącznie technicznymi i z natury rzeczy 
kosmetycznymi zmianami, podkreślić, iż usunięcie w określeniu zakresu czynności 

notarialnych (sprecyzowanym w projektowanym art. 28) stosowanego w dotychczas 
obowiązującej ustawie zwrotu "w szczególności" wprowadzać ma, co do zami8111 
ustawodawcy, zamknięty katalog czynności notarialnych, ·które mogą być dokonywane przeZ 
konsula RP. Co prawda, stanowi on efekt odżwierciedlenia w rzeczyWistości dokonywanych 
czynności lecz nie oznacza on, że po pierwsze nie istirieje zapotrzebowanie na szerszy zakres 
czynności tego typu, po drugie zaś nie powstanie w przyszłości realna potrzeba uzupełnienia 

1 Zaskakujące jest np. jak konsul może w chwili otwarcia spadku bez przeprowadzenia postępowania spadkowego 

wiedzieć już czy spadek przypadnie Skarbowi Państ~a (wicłia :;'fę-•4 tv.m fundamentalne pytanie; czy art. 22, 

którego odpowiednik zawiera zresztą również obowiązująca ~taw'a~: tostał stworzony jedynie dla pozoru, by 

zamaskować fakt niedokonywania jakichkolwiek czynności spadkowych przeZ konsula?) 
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tego zakresu, wobec wprowadzenia nowych czynności notarialnych, które nie są obecnie 
odzwierciedlone w treści tego przepisu. Doświadczenie związane z dotychczasowymi 
zmianami legislacyjnymi w zakresie polskiego prawa notarialnego, polegającymi na 
rozszerzeniu kompetencji polskich notariuszy, w dotychczasowym otwartym katalogu 
czynności wynikającym z ustawy o funkcjach konsulów z 1984 r. wiązało się z potrzebą 
uzupełnienia ustawy o przepisy wskazujące jedynie na nierozszerzanie nowych czynności 
notarialnych na konsula RP. Jednakże zauważyć należy, że zastosowane rozwiązanie 
legislacyjne niewiele daje wobec szerokiego zakresu czynności zdefiniowanego paradoksalnie 
ich formą- w szczególności w ust. l pkt 4 ustawy. Wynika on zresztą z błędnego ujęcia w 
obowiązującej ustawie konsularnej (nie popełniono natomiast tego błędu w ustawie z 1924 r.) 
polegającego na braku rozłączności kwestii formy czynności (aktu notarialnego) i przedmiotu 
tej czynności. Kolejne wyłączenia czynności, dla których prawo polskie przewidywać będzie 
w przyszłości taką formę (jeśli będą takowe wyłączenia konsula wskazane z perspektywy 
porządku prawnego), będą wymagały poprawienia ustawy. Stąd też zamknięty teoretycznie 
katalog czynności stanowi rozwiązanie nieuzasadnione i zbyteczne z legislacyjnego punktu 
widzenia. KRN uważa, że artykuł ten powinien być przedmiotem przeredagowania, zarówno 
pod względem treściowym. jak też konstrukcyjnym. W chwili obecnej zawiera w sobie błąd 
przesunięcia kategorialnego (przedmiot czynności i jej forma są utożsamiane), zaś tworzenie 
na jego bazie katalogu o charakterze numerus clausus jest w tym kontekście sztuczne i 
nieuzasadnione ze względów praktycznych. 

Zasadne jest przy tym pytanie czy konsul może-sporządzić protokół dziedziczenia, czy też 
projektowane w przygotowywanej ustawie o zmianie ustawy prawo o notariacie protokoły 
zawierające projekt protokołu dziedziczenia l aktu poświadczenia dziedziczenia, na podstawie 
których to zgodnych protokołów notariusz w kraju sporządzać będzie akt poświadczenia 
dziedziczenia. Teoretycznie nie ma ku temu przeciwskazań-wyłączenie aktów poświadczenia 
dziedziczenia z zakresu czynności dokonywanych przez konsula było związane z brakiem 
możliwości objęcia konsulatów rejestrem APD prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. 
W przypadkach czynności, o których mowa nie ma przeszkód technicznych, by mógł je 
wykonywać konsul RP -w świetle jednakże konstrukcji komentowanego artykułu wydaje się 
to mocno wątpliwe. 

Pewne jest natomiast, że konsul nie będzie mógł sporządzić europejskiego poświadczenia 
spadkowego (nie jest przewidziany jako podmiot dokonujący tych czynności w rozumieniu 
rozporządzenia 650/12). Rozwiązanie w tym zakresie (wyłączające konsula) zostało 
przewidziane w projekcie ustawy implementującej europejskie rozporządzenie spadkowe 
(odnosząc się wówczas jeszcze do ustawy starej). W tym kontekście warto zapewnić 
odniesienie do czynności wynikających z projektowanej ustawy zmieniającej kpc, ppm i inne 
ustawy (w zw. z implementacją rozporządzenia spadkowego nr 650/12), która wejdzie w życie 
mnie więcej w tym samym czasie co ustawa konsularna. Tym samym KRN sugeruje, by w 
projektowanym art. 28 ust. 6 dodać określenie: "i europejskiego poświadczenia spadkowego". 

Z kwestii szczegółowych w oczy rzucają się dwie zmiany w katalogu czynności. Po 
pierwsze w projektowanym art. 28 ust. l pkt 2 pozostawiono jedynie czynność poświadczenia 
podpisu nie odnosząc się do poświadczania znaków ręcznych. Choć znaczenie tego typu 
ograniczenia wydaje się w praktyce konsularnej znikome, wydaje się że w jednostkowych 
przypadkach oznaczać może nieuzasadnione względami praktycznymi (wobec nieszczególnie 
zawiłych w świetle prawa o notariacie warunków formalnych odnoszących się do 
poświadczania odcisku palca osoby nie mogącej się podpisać) wycofanie się konsula z 
wykonywania niezbędnej w szczególnej sytuacji czynności. Krajowa Rada Notarialna sugeruje 
przywrócenie możliwości wykonywania tych czynności. 

Po drugie za uzasadnione należy uznać usunięcie dotychczas występującego w art. 19 ust. 
l pkt 4 ustawy o funkcjach konsulów RP odniesienia do sporządzania oświadczeń. Jest to o tyle 
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uzasadnione, że nie zubaża to bynajmniej zakresu czynnosc1 notarialnych konsula -
przyjmowanie oświadczeń odbywa się bowiem w protokole - sporządzanym w formie aktu 
notarialnego (co z punktu widzenia praktycznego, wobec braku możliwości dokonania tego 
typu czynności ad hoc, jest mocno wątpliwe). Należy zauważyć jednakże, że podobna zmiana 
powinna być poprowadzona dalej - w formie aktu notarialnego powinny być również 
dokonywane czynności poświadczania stawiennictwa bądź niestawiennictwa osoby ( art. l 04 
par. 3 i 4 prawa o notariacie),a w praktyce także pozostawania przy życiu (art. 100 pr. o not. 
nie wspomina o takiej.formie, doktryna wskazuje niewykorzystywane w praktyce rozwiązania 
pozwalające zaStosować inną formę niż akt notarialny- są one jednak mało przekonywujące 
biorąc pod uwagę fakt, że pozostawanie przy życiu ustala się w drodze odnotowania 
stawiennictwa). Zastosowane rozwiąZanie, pomimo słusznego rozumowania leżącego u jego 
źródeł - mającego zapewnić logiczną spójność ustawy, stanowi niestety kolejną nieścisłość 
legislacyjną. 

Nie ·do końca właściwe z punktu widzenia praktycznego wydaje się także. zastąpienie 
stosowanego. w starej ustawie rozwiązania, które pozwalało konsulowi dokonać czynności na 
wniosek jakiejkolwiek osoby, jeżeli ma ona wywołać skutek prawny na terytońurn RP, 
rozwiązaniem doprecyzowującym wniosek jako takowy ze strony cudzożiemca lub innego 
organu adtniflistracji publicznej państwa przyjmującego. Zastosowane rozwiązanie stanowić 
może w praktyce ograniczenie funkcji konsula- pierwotnie w projekcie podnoszono czynność 
taką na rzecz cudzoziemców jak też jakiegokolwiek organów państw obcych (ergo także 
państwa trzeciego). Wydaje się, że jest to także nie do końca rozwiązanie trafione, także w 
kontekście potencjalnych czynności podejmowanych na wniosek państw trzecich. Odmienną, 
rozsądną w kontekście wzrastającej współpracy europejskiej w zakresie prawa konsularnego 
kwestią byłoby rozwa2:enie, czy do końca uzasadnione jest także ograniczanie aktywności do 
czynności, które wywołają skutek jedynie na terytońurn RP. Choć obecnie w zakresie prawa 
cywilnego trudno wyobrażać sobie sytuacje wywoływania takiego skutku poza tym terytorium 
w analizowanej sytuacji, jednakże spojrzenie perspektywiczne (wraz z dynamicznym 
rozwojem prawa europejskiego) w tym zakresie nie niosłoby ze sobą szczególnych trudności. 
KRN sugeruje powrót do dotychczas stosowanego rozwiegania w analizowanym zakresie -
rozwiązanie sugerowane jest nadmiernie konserwatywne i nie wychodzi naprzeciw 
potencjalnym tendencjom rozwojowym prawa europejskiego. 

Rozwiązaniem zbytecznym i nieuzasadnionym zakresem czynności wydaje się wskazanie 
w ogólnej podstawie precyzującej kompetencje konsula do dokonywania czynności 
legalizacyjnych i notarialnych pisemnego upoważnienia ogólnego (dotychczas pisemne 
upoważnienie pojawiało się jedynie w przypadku_ szczegółowego upoważnienia resortowego 
odnoszącego się do sporządzania aktu). Jest to o tyle niezrozumiałe, że kwestia niezałączania 
przez konsula pisemnego upoważnienia stanowiła przedmiot wygranej przez MSZ sprawy 
przed SN (zob. orzeczenie SN z dnia 7 października 2003 r., IV CK 23/02, LEX nr 590838). 
Sąd swoim orzeczeniem dał do zrozumienia, że nie ma potrzeby ujawniania takiego 
upoważnienia -może być ono bowiem w dowolnej formie, zaś fakt upoważnienia konsula do 
działania w analizowanym zakresie należy wywodzić z faktu podjęcia takiego działania. Jest 
oczywiste bowiem, że wspomnianych czynności nie dokonują bowiem konsulowie 
nieupoważnieni. Sugerowane natomiast rozwiązanie może skutkować roszczeniami stron co do 
okazywania dokumentów zawierających stosowne upoważnienie lub też wręcz dołączania ich 
odpisów do dokumentów odzwierciedlających treść konkretnej czynności konsularnej, dla 
dokonania której konsul potrzebuje pisemnego upoważnienia ogólnego (z projektowanego art. 
31) lub szczegółowego (z projektowanego art. 28 ust. 3). Biorąc pod uwagę praktykę sądów z 
niektórych części Polski (żądających przedkładania pełnomocnictw jako podstaw wpisu) 
niewykluczone, że sądy dodatkowo przyczynią się jeszcze do takiej praktyki kreowania 
roszczeń przez strony. 
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Spore · wątpliwości KRN budzi lokowanie w analizowanej działalności konsula 
honorowego. Istotnym błędem systemowym ustawodawcy jest tenże art. 132 ustawy, w świetle 
którego konsul honorowy może wykonywać niektóre czynności notarialne (za wyjątkiem 
aktów notarialnych). Zastosowane rozwiązanie oznacza de facto deprecjację czynności 
notarialnych. Wiąże się z powierzeniem dokonywania czynności tych - wykonywanych w 
imieniu Rzeczypospolitej - które powinny być wykonywane przez osobę mającą charakter w 
tym zakresie osoby zaufania publicznego - cudzoziemcowi (którym najczęściej jest konsul 
honorowy). Wiąże się to z dużym ryzykiem naruszenia prestiżu RP. Należy również zwrócić 
uwagę, że rozwiązania takie w stosunku do konsulów honorowych charakterystyczne są dla 
państw, w których nie funkcjonuje notariat 61 jedynie działają notaries pub lic, którzy nie będąc 
prawnikami ani osobami zaufania publicznego, będąc zaś jedynie "poświadczającymi", 
całkowicie mylnie utożsamiani są z notariatem). Zdaniem KRN przepis ten (projektowany art. 
132) należy usunąć z ustawy w całości. 

2. Czynności legalizacyjne konsulów 

Kolejne czynności, które lokują się w zakresie zainteresowania krajowego obrotu 
notarialnego to czynności uwierzytelniające (legalizacyjne) konsulów. 

Za wielki sukces ustawy należy uznać wprowadzenie wart. 30 ust. 2 definicji legalizacji 
dokumentów. Brak takowej definicji połączony dotychczasową nieuzasadnioną treścią 
polskiego prawa (zaś uzasadniona brzmieniem przepisów prawa rosyjskiego datowanych na 
lata 60-te XIX w.) treścią stosowanej przez konsulów RP klauzuli legalizacyjnej (wskazującą 
"zgodność dokumentu z prawem miejsca wystawienia"- notabene zwrot ten zawierał błąd 
logiczny) wiązała się jedynie z niezrozumieniem tej czynności i wiodła do zaskakującego w 
swoim przekazie orzecznictwa sądów (por. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 
2007 r., III CZP 21/07, OSNC 2008, nr 3, poz. 34). Wprowadzenie tej definicji i zerwanie z 
tradycją z czasów carskich w tym zakresie należy uznać za spory sukces legislacyJny. 

Niedopuszczalne w świetle zabezpieczenia interesów obywateli wydaje się natomiast 
rozwiązanie art. 30 ust. l, w świetle którego konsul legalizuje jedynie "dokumenty urzędowe 
sporządzone lub uwierzytelnione w państwie przyjmującym". W obecnie obowiązującej 
ustawie, przewiduje się także możliwość legalizowania przez konsula dokumentów 
urzędowych, sporządzonych lub uwierzytelnionych w Rzeczypospolitej Polskiej. Usunięcie tej 
możliwości (fakt, że rzadko występującej w praktyce) oznaczać może w losowych przypadkach 
niemożność skutecznego zastosowania polskich dokumentów urzędowych (w tym 
notarialnych) zagranicą. O mocy dowodowej dokumentu polskiego zagranicą (w tym o 
konieczności jego legalizacji, uznawaniu jej dokonywania przez konsula RP) rozstrzygać 
będzie każdorazowo obce prawo państwa miejsca użycia dokumentu. Dopuszczalna w świetle 
tego prawa państwa przyjmującego możliwość zastosowania legalizacji dokumentu przez 
konsula RP, celem przedłożenia go jako dowód w państwie przyjmującym, może w 
szczególnych przypadkach, obronić słuszne interesy obywateli RP. Wytrącanie tego 
instrumentu konsulowi polskiemu przez polskiego ustawodawcę (stanowiące po części kopię 
rozwiązań anglosaskich) jest jednakże nad wyraz niepotrzebne i niczym nie uzasadnione. sY!4 
KRN jednoznacznie sugeruje uzupełnienie art. 30 ust. l o określenie ,;bądź Rzeczpospolitej 
Polskiej" i powrót tym samym do rozwiązania z art. 21 obecnie obowiązującej ustawy. 

Pewne niebezpieczeństwo postrzega KRN w przepisie art. l 00 ust. l i 2. Przepisy te 
stanowią: 
"l. Konsul wydaje zaświadczenie na żądanie strony. 

2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 
l) przepis szczególny prawa polskiego wymaga urzędowego potwierdzenia określonych 
faktów lub stanu prawnego; 

4 



2) strona ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym 
potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.( ... )" 

Wydaje się prawdopodobne, że polskie sądy wykorzystają ten przepis dla wskazywania 
obywatelom drogi do uzyskiwania zaświadczeń w przedmiocie "zgodności dokumentów z 
prawem miejsca wystawienia" wobec zmiany treści klauzuli legalizacyjnej lub też celem 
ominięcia faktycznego stosowania Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji 
dokumentów (takie nieuzasadnione wymogami prawa polskiego sugestie na gruncie stanu 
faktycznego, który wiódł do Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 kWietnia 2007 r. III CZP 
21/07, OSNC 2008, nr 3, poz. 34, były już przez sądy czynione). 

Wydaje się przy tym, że brzmienie art. l Ol ust. l jedynie w niewielkim stopniu niweluje 
wskazane obawy (pojęcie "innych danych" może być interpretowane bardzo szeroko). 

3. Opłaty za czynności konsularne 

Z uznaniem KRN podkreśla natomiast zarówno fakt zasadniczo stałej co do wysokości 
taksy konsularnej, jak też treść art. 117 ust. 3 in jine (iż wydając rozporządzenie ws. opłaty 
konsularnej minister "uwzględnia także konieczność unikania nadmiernego uszczuplania 
dochodów budżetu państwa"), licząc na to, że podobne cele przyświecać będą ustawodawcy w 
przypadku konstruowania taksy notarialnej, z której podatek VAT (nadmiernie obecnie 
uszczuplany ze względu na brak stałej taksy) stanowić powinien istotną część dochodów 
budżetowych państwa. 
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