Przedmowa
Komentarz ten poświęcony jest przepisom Działu I ustawy z 14.2.1991 r.
– Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.), tj. ustrojowi
notariatu. Zachowana została przy tym systematyka ustawy i podział
na kolejne rozdziały. Książka zawiera też omówienie nowych norm,
które mają zostać dopiero wprowadzone do prawa o notariacie na mocy
rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku
z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk sejmowy
Nr 3050, VIII Kadencja). Wskazany projekt przewiduje dodanie do
Działu I Prawa o notariacie nowego rozdziału 8 – Przetwarzanie danych
osobowych.
Niewątpliwie mocnymi stronami tej publikacji jest szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących:
1) praw i obowiązków notariusza (co do zasady opisanych przez
notariusz – prof. dr hab. M.Z. Król), przy uwzględnieniu tajemnicy
notarialnej (autorstwa notariusza L. Borzemskiego i notariusza prof.
UŁ dr. hab. M. Chmielińskiego);
2) procedury wyznaczenia zastępcy notarialnego (i aplikanta notarialnego) do dokonywania czynności notarialnych (opracowanej przez
notariusza L. Borzemskiego);
3) odpowiedzialności cywilnej notariusza opisanej przez notariusza
M. Celichowskiego (w kontekście odpowiedzialności za szkodę
w ramach spółki cywilnej – por. również komentarz notariusza dr.
J. Biernata do art. 4);
4) powoływania notariuszy – napisanej przez notariusz dr W. Boć-Mazur
(Autorka monografii pt. „Status prawny notariusza”, Wrocław 2010);
5) odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy (opracowanej przez
notariusz – dr A. Domańską, notariusz dr A. Wilkowską-Płóciennik,
notariusza dr. K. Buka i notariusza S. Kołodzieja).
Uwagi do poszczególnych przepisów zawierają omówienie na tle
regulacji występujących w innych porządkach prawnych (tak w odniesieniu
do miejsca dokonania czynności uczynił notariusz dr P. Blajer) czy
kontekstu historycznego (metodę tę przyjęła przy omawianiu zagadnień
dotyczących aplikacji notarialnej notariusz dr G. Gałkowska-Koźma).
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Przedmowa
Komentarz dotyczy obowiązującej już ponad ćwierć wieku ustawy.
Regulacji kończącej okres transformacji notariatu, prowadzącej do zniesienia państwowych biur notarialnych i powołania samorządu notarialnego,
a także do nowego zdefiniowania statusu prawnego notariusza. Ustawy
wreszcie, która jest nieustannie nowelizowana (doczekała się pięciu
tekstów jednolitych) i wielokrotnie poddawana pod ocenę Trybunału
Konstytucyjnego.
Z całą odpowiedzialnością należy jednak powiedzieć, że notariat
w aktualnym kształcie sprawnie realizuje zadania Państwa. Jest przy tym
instytucją nieodzowną w gospodarce rynkowej. Zapewnia bowiem nie tylko
bezpieczeństwo obrotu, lecz także wypełnia szereg funkcji pomocniczych
czy to wobec wymiaru sprawiedliwości, czy organów podatkowych.
Poznań–Łódź, marzec 2019 r.
dr Andrzej Rataj
dr Andrzej Jan Szereda

VIII

