
9

Paweł Blajer*

Notariat łaciński a rejestr nieruchomości1

I. Uwagi wprowadzające

Celem niniejszego artykułu jest próba charakterystyki – w perspek-
tywie prawnoporównawczej – współczesnego kształtu relacji pomię-
dzy działalnością notariuszy w ramach modelu notariatu łacińskiego, 
a funkcjonowaniem rejestrów nieruchomości. Dla realizacji tego celu 
niezbędne jest poczynienie kilku wstępnych uwag terminologicznych, 
uściślających temat badawczy i określających zakres dalszych rozwa-
żań. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że pod pojęciem „rejestr 
nieruchomości” w niniejszej pracy rozumie się rejestr publiczny, za-
wierający informacje służące ustaleniu stanu prawnego nieruchomości, 
w tym w szczególności dane dotyczące stosunków własnościowych, 
obciążeń oraz ograniczeń w rozporządzaniu – na potrzeby cywilno-
prawnego obrotu nieruchomościami2. Założenie to oznacza waloryzację 
perspektywy nieograniczającej się do modelu ksiąg gruntowych. „Rejestr 
nieruchomości” jest bowiem pojęciem typowym dla terminologii anglo-
saskiej (land registry, land register), ale występuje również w ramach 
niektórych modeli wywodzących się z kontynentalnej tradycji prawnej 
(np. włoskie registri immobiliari, hiszpański registro de la propiedad). 
W konsekwencji zatem, ponieważ księgi gruntowe (wieczyste) również 
stanowią formę rejestru nieruchomości, to właśnie ten ostatni termin 
uzyskał w pracy znaczenie nadrzędne3 

Z kolei dla terminologicznego sprecyzowania pojęcia „notariat ła-
ciński” uzasadnione wydaje się odwołanie do kanonicznej postaci, jaką 
* Notariusz w Krakowie.
1 Artykuł stanowi zmodyfikowaną wersję jednego z rozdziałów monografii mojego autorstwa: 

Rejestry nieruchomości, studium prawnoporównawcze, Warszawa 2018. 
2 A.M. Garro, Recordation of Interests in Land, [w:] International Encyclopedia of Comparative 

Law, t. VI: Property and Trust, Tübingen 2002, s. 3. 
3 „Rejestr nieruchomości” w rozumieniu przyjętym w niniejszym opracowaniu należy 

odróżnić od „katastru”, oznaczającego rejestr służący ewidencjonowaniu i taksacji gruntów 
podzielonych na parcele, prowadzony przez organy administracji publicznej, obejmujący 
m.in. mapy określające przebieg granic pomiędzy parcelami, sporządzone na podstawie 
topograficznych pomiarów geodezyjnych. Okoliczność ta nie zmienia faktu, że w niektórych 
systemach prawnych dochodzi do funkcjonalnej i organizacyjnej integracji obu typów 
rejestrów. G. Larsson, Land Registration and Cadastral Systems. Tools for land information 
and management, Harlow 1996, s. 9.
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instytucja ta uzyskała we francuskim ustawodawstwie rewolucyjnym 
i napoleońskim – począwszy od 1791 r. (Décret sur la nouvelle orga-
nisation du notariat), a skończywszy na 1803 r. (Loi contenant l’orga-
nisation du notariat du 25 Ventôse XI – zwana Loi Ventôse)4. Analiza 
wymienionych regulacji pozwala wymienić następujące cechy notariatu 
łacińskiego: 1) ograniczona liczba notariuszy działających w urzędowo 
określonych okręgach, wyznaczonych zgodnie ze społecznym zapotrze-
bowaniem; 2) rozdział jurysdykcji (jurisdiction volontaire) sprawowanej 
przez notariuszy oraz jurysdykcji spornej sprawowanej przez sądy; 3) 
przymus notarialny dla czynności określonej kategorii, wymagających 
udziału czynnika publicznego; 4) specjalna moc dowodowa dokumen-
tów sporządzanych przez notariuszy posiadających status dokumentów 
publicznych; 5) bezpośrednia wykonalność dokumentów notarialnych; 
6) odpowiedzialność notariuszy za błędne stosowanie prawa i udzielanie 
błędnych porad prawnych; 7) autonomia zawodowa środowiska notarial-
nego urzeczywistniania za pośrednictwem samorządu notarialnego; 8) 
prawnie określone stawki taksy notarialnej; 9) zakaz łączenia stanowiska 
notariusza z innymi funkcjami lub zawodami; 10) zakaz dokonywania 
czynności notarialnych w przypadku konfliktu interesów, np. w sytuacji 
pozostawania w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w odnie-
sieniu do stron czynności5 

Na obszarze Unii Europejskiej za dominujący należy uznać właśnie 
łaciński model notariatu, urzeczywistniany w 22 krajach należących do 
tej organizacji6, w tym również w Polsce7. Jednak wyżej wymienione 
szczegółowe cechy notariatu łacińskiego w różnym stopniu i zakresie 
realizowane są w porządkach prawnych państw realizujących formalnie 
założenia tego modelu. Niejednokrotnie różnice pomiędzy poszczegól-
nymi krajowymi regulacjami są bardzo istotne, czego przykładem może 
być w szczególności podejście do problemu tzw. zasady numerus clausus 
kancelarii notarialnych lub odgórnie regulowanej taksy notarialnej8  
4 A.M. Moreau, Le notariat français à partir de sa codification, 1788–1980, Paris 1984, s. 59 i n 
5 W. Schubert, 200 Jahre französisches Notariat: die französische Notariatsordnung (Ventôse-

Gesetz) v. 16.3.1803 und ihre Bedeutung für die Entwicklung des Notariats in Deutschland, 
Deutsche Notar-Zeitschrift z. 3, s. 181 i n. 

6 źródło: http://www.notaries-of-europe.eu/index.php?pageID=190; dostęp: 3.11.2018 r.
7 Należy jednak zwrócić uwagę, że zdaniem niektórych autorów polski model notariatu nie 

posiada cech konstytutywnych, pozwalających uznać go za prawdziwie łaciński, tj. zasady 
numerus clausus kancelarii notarialnych oraz zasady sztywnej taksy notarialnej. L. Zabielski, 
Reforma systemu notarialnego – postulaty i kierunki, Rejent 2011, Nr 12, s. 118–119.

8 V. Tomala, Notariusz i notariat w Europie, Rejent 2006, Nr 5, s. 135 i n.
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Niemniej regulacje te zgodne są w przyznawaniu notariuszowi statusu 
funkcjonariusza publicznego (fonctionnaire public – art. 1 belgijskiej Loi 
Ventôse; ufficiale pubblico – art. 1 włoskiej legge notarile; funcionario 
público – art. 1 hiszpańskiej Ley del Notariado; Träger eines öffentlichen 
Amtes – § 1 niemieckiej Bundesnotarordnung oraz § 1 austriackiej 
Notariatsordnung), akcentując tym samym publicznoprawny wymiar 
sprawowanych przez niego funkcji9 

Notariusza funkcjonującego w ramach tradycji notariatu łacińskiego 
należy ściśle odróżniać od typowego dla systemu common law – notary 
public oraz występującego w krajach skandynawskich Notarius Publicus  
Działalność notary public w obrocie wewnętrznym polega na odbieraniu 
oświadczeń składanych pod przysięgą i wykorzystywanych następnie 
w postępowaniach sądowych, sporządzaniu protestów weksli, jak również 
wydawaniu zaświadczeń wykonawcom testamentu i administratorom 
spadku. Dokumenty te nie posiadają charakteru dokumentów urzędowych; 
na ich podstawie nie może być prowadzona egzekucja sądowa. Jeszcze 
skromniejsze są kompetencje skandynawskiego Notarius Publicus  
Ograniczają się one do poświadczania podpisów na dokumentach oraz 
sporządzania odpisów dokumentów, przeznaczonych do wykorzystania 
w jurysdykcjach opartych na łacińskim modelu notariatu. Notarius 
Publicus nie ma natomiast żadnych kompetencji w zakresie np. obrotu 
nieruchomościami10. W konsekwencji działalność anglosaskiego notary 
public oraz skandynawskiego Notarius Publicus, jako nieprzejawiająca 
istotniejszych związków z funkcjonowaniem rejestrów nieruchomości, 
nie będzie przedmiotem dalszych rozważań.

Sprecyzowanie zarówno pojęcia „rejestr nieruchomości”, jak i „no-
tariat łaciński” pozwala z kolei na scharakteryzowanie zróżnicowanych 
i wieloaspektowych relacji łączących współcześnie obie te instytucje 
oraz na zweryfikowanie tezy badawczej, zgodnie z którą to działalność 
notariuszy zapewnia prawidłowe funkcjonowanie rejestrów nierucho-
mości. Dalsze badania uwzględniać będą podstawowe rozwiązania 
przyjmowane w najważniejszych europejskich systemach prawnych, tj. 
niemieckim, austriackim i szwajcarskim, gdzie analizie poddane zosta-
ną związki między notariuszami a księgami gruntowymi, jak również 
9 W tym aspekcie na szczególne podkreślenie zasługuje stanowisko ustawodawcy niemieckiego, 

który expressis verbis przesądza, że kompetencje notariuszy nie mają charakteru działalności 
gospodarczej (§ 1 niemieckiej Bundesnotarordnung).

10 H.-H. Vogel, Es geht auch ohne Notar – Grundstückserwerb und Grundstückserwerbskosten 
in Schweden, [w:] R. Schröder (red.), Grundstückserwerbskosten und Notargebühren im 
internationalen Vergleich, Berlin 2013, s. 57–58.
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w porządkach prawnych francuskim i włoskim, w których działalność 
notariuszy warunkuje funkcjonowanie rejestrów nieruchomości, opie-
rających się na założeniach tzw. modelu transkrypcji. W opracowaniu 
nieco miejsca poświęcono również zależnościom pomiędzy działalnością 
notariuszy a funkcjonowaniem hiszpańskiego registro de la propiedad, 
jako rejestru, którego zasady materialnoprawne i ustrojowe nie pozwa-
lają na przyporządkowanie ani do modelu ksiąg gruntowych, ani też do 
modelu transkrypcji.

II. Zadania notariuszy w zakresie realizacji zasady jawności formalnej 
rejestru nieruchomości

Częstym obowiązkiem notariuszy w ramach modelu notariatu łaciń-
skiego jest podejmowanie działań w celu zapewnienia realizacji zasady 
jawności formalnej rejestru nieruchomości. W niektórych porządkach 
prawnych za ich pośrednictwem możliwe staje się zasięgnięcie in-
formacji o treści rejestru. Istotne znaczenie w tym względzie posiada 
postępująca automatyzacja rejestrów nieruchomości, która stworzyła 
notariuszom możliwość dostępu do jego zawartości za pomocą syste-
mów teleinformatycznych. W konsekwencji np. regulacje austriackie11 
oraz niemieckie12 przyznają notariuszom kompetencję do umożliwienia 
wglądu do treści ksiąg gruntowych – każdemu (Austria)13, lub też osobom 
będącym w stanie wykazać swój uzasadniony interes i po sporządzeniu 
odpowiedniego protokołu dokumentującego tę czynność (Niemcy)14  
Skutkiem przyjęcia tego rozwiązania jest dalsza interesująca kompe-
tencja notariuszy niemieckich i austriackich, polegająca na wydawaniu 
odpisów ksiąg gruntowych, stanowiących w rzeczywistości wydruki 
z treści elektronicznej księgi gruntowej15 

11 § 7 ustawy z 1980 r. o przejściu na system automatycznego przetwarzania danych w księgach 
gruntowych (Grundbuchumstellungsgesetz – GUG).

12 § 133a ustawa o księgach gruntowych z 24 marca 1897 r. (Grundbuchordnung – GBO).
13 W literaturze austriackiej notariusza wykonującego to zadanie nazywa się komisarzem 

sądowym (Gerichtskommissär). T. Domej, Notariat, [w:] W.H. Rechberger, A. Kletečka 
(red.), Bodenrecht in Österreich, Wien 2004, s. 239.

14 Odpis tego protokołu niemieccy notariusze wydają właścicielowi nieruchomości – na 
każdorazowe jego żądanie. D.-U. Otto, [w:] S. Hügel (red.), Grundbuchordnung, München 
2016, s. 1184–1185.

15 W Niemczech przybierają one formę zwykłych wydruków lub „wydruków poświadczonych” 
(beglaubtiger Ausdruck), posiadających charakter dokumentów urzędowych. Ibidem, s. 1188. 
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III. Zadania notariuszy przy dokumentowaniu czynności prawnych 
mających za przedmiot prawa podlegające wpisowi do rejestru 
nieruchomości lub przy sporządzaniu dokumentów podlegających 
rejestracji w rejestrze nieruchomości 

1. Środkowoeuropejski model ksiąg gruntowych
Istotne znaczenie dla realizacji podstawowej funkcji ksiąg gruntowych, tj. 

zapewnienia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami, posiadają obowiązki 
notariuszy na etapie dokumentowania czynności prawnych prowadzących do 
ustanowienia, zniesienia, zmiany treści lub przeniesienia praw rzeczowych 
na nieruchomościach. W tym względzie należy podkreślić, że nie wszyscy 
ustawodawcy w ramach modelu ksiąg gruntowych podchodzą jednolicie do 
zagadnienia roli notariusza przy dokumentowaniu wymienionych czynności. 
W świetle regulacji niemieckich (§ 311 Kodeksu cywilnego – BGB) oraz 
szwajcarskich (art. 657 Kodeksu cywilnego – ZGB) umowy zobowiązujące 
do przeniesienia własności nieruchomości powinny być pod rygorem nieważ-
ności objęte dokumentem notarialnym (notarielle Beurkundung, öffentliche 
Beurkundung), sporządzonym przez notariusza i zawierającym określone, 
sformalizowane elementy, takie jak np. stwierdzenie tożsamości stron i ich 
oświadczenia woli, jak również podpisy stron i notariusza16. Analogicznego 
wymogu nie wprowadza natomiast ustawodawca austriacki, przewidując 
w odniesieniu do takich umów zasadę swobody formy17. Nie zmienia to faktu, 
że również w Austrii strony umowy mogą zdecydować się na sporządzenie jej 
w formie aktu notarialnego (Notariatsakt). Dopuszczalne jest również objęcie 
tą formą dokumentu sporządzonego w zwykłej formie pisemnej (Solennisie-
rung), który w konsekwencji staje się częścią składową aktu notarialnego. 
Ponadto w Austrii obowiązuje zasada, że wpis w księdze gruntowej może 
nastąpić wyłącznie na podstawie dokumentu urzędowego lub prywatnego, 
na którym podpisy zostały poświadczone sądowo lub notarialnie18. W tym 
wąskim zakresie notariusze austriaccy uczestniczą zatem niemal w każdym 
16 Por. np. § 9 i 10 niemieckiej ustawy notarialnej z 28.8.1969 r. (Beurkundungsgesetz – BeurkG).
17 Doznaje ona jedynie wyjątków w przypadkach wskazanych w § 1 ustawy z 25 lipca 1871 r. 

określającej wymogi notarialnego sporządzenia dokumentów – Notariatsaktsgesetz, tj. np. 
w razie zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej, umów zamiany, sprzedaży, renty zawartych 
pomiędzy małżonkami, jak również umów darowizny bez przeniesienia posiadania, dla 
których ważności niezbędne jest zachowanie formy aktu notarialnego (Notariatsakt). M. 
Grötsch, Österreich, [w:] S. Frank, Th. Wachter (red.), Handbuch Immobilienrecht in Europa: 
Zivil- und steuerrechtliche Aspekte des Erwerbs, der Veräußerung und der Vererbung von 
Immobilien (Recht in der Praxis), Heidelberg 2015, s. 1002.

18 § 31 ust. 1 austriackiej powszechnej ustawy o księgach gruntowych z 2.2.1955 r. (Allgemeine 
Grundbuchsgesetz – GBG).
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przypadku zbycia praw do nieruchomości, nadając dokumentom prywatnym 
formę stanowiącą przesłankę wpisu do księgi gruntowej19  

W ramach procedury sporządzania wyżej wymienionych dokumentów 
(notarielle Beurkundung, Notariatsakt) na notariuszach spoczywają obo-
wiązki, których realizacja warunkuje prawidłowe funkcjonowanie modelu 
ksiąg gruntowych. Obowiązki te polegają przede wszystkim na kontroli 
treści księgi gruntowej obejmującej nieruchomość będącą przedmiotem 
dokumentowanej czynności. Tytułem przykładu § 21 niemieckiej ustawy 
notarialnej (BeurkG) expressis verbis przewiduje, że przy dokumentowa-
niu czynności mającej za przedmiot prawa podlegające wpisowi do księgi 
gruntowej, notariusz powinien sprawdzić treść tej księgi. Może zaniechać 
tej czynności jedynie w przypadku, gdy strony – pomimo pouczenia 
o związanym z tym ryzyku – nalegają na natychmiastowe sporządzenie 
dokumentu, co też powinien odnotować w jego treści20 

Kolejnym istotnym wkładem notariuszy w prawidłowe funkcjonowanie 
modelu ksiąg gruntowych jest kontrola tożsamości osób biorących udział 
w dokumentowanych przez nich czynnościach mających za przedmiot prawa 
podlegające wpisowi do księgi. Przy dokumentowaniu tych czynności no-
tariusze mają obowiązek zachowania szczególnej staranności, co implikuje 
konieczność wylegitymowania się przez osoby fizyczne odpowiednimi 

19 Formalnie również prawo niemieckie przewiduje swobodę formy w odniesieniu do umowy 
rzeczowej (Auflassung), stanowiącej następny po umowie zobowiązującej etap przenoszenia 
własności nieruchomości (Einigung). Stosownie bowiem do § 925 BGB ust. 1 wystarczy by 
oświadczenia stron umowy w przedmiocie przeniesienia własności zostały złożone przy ich 
jednoczesnej obecności przed właściwym organem. Kompetentnym do odbioru tego typu 
oświadczeń jest każdy notariusz; może zostać ono również złożone przed sądem. Przepis ten 
nie wprowadza zatem wymogu, by umowa rzeczowa była objęta dokumentem notarialnym 
(notarielle Beurkundung) – na wzór § 311 BGB. Jednak w praktyce obrotu Auflassung 
powszechnie obejmowana jest dokumentem notarialnym zawierającym umowę sprzedaży. 
Ponadto, nawet w przypadku czasowego odstępu pomiędzy obiema czynnościami, umowa 
rzeczowa również zawierana jest w formie notarialnej, z uwagi na treść § 20 i 29 GBO, 
stanowiących, że wpis do księgi może być dokonany wyłącznie na podstawie dokumentu 
urzędowego lub urzędowo poświadczonego. Samo notarialne poświadczenie podpisów nie jest 
w tym zakresie wystarczające z uwagi na fakt, że nie stanowi ono urzędowego potwierdzenia 
treści dokumentu, a tylko stwierdzenie tożsamości osób podpisujących dokument. W tym 
zatem sensie forma dokumentu notarialnego stanowi przesłankę wpisu do księgi gruntowej, nie 
stanowi natomiast o ważności i skuteczności samej umowy rzeczowej, o ile tylko spełnia ona 
przesłanki § 925 ust. 1 BGB. H. Bickmann, Grundstückserwerb nach deutschem, spanischem 
und italienischem Recht – eine rechtsvergleichende Untersuchung, Göttingen 2012, s. 31–33.

20 Znaczenie tego przepisu znacznie wzrosło od kiedy niemieccy notariusze uzyskali możliwość 
wglądu do treści księgi gruntowej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który 
umożliwia im bieżącą kontrolę treści księgi w momencie dojścia do skutku dokumentowanej 
przez nich czynności. D.-U. Otto, [w:] Grundbuchordnung, op. cit., s. 1185.
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dokumentami tożsamości oraz potwierdzenie sposobu reprezentacji osób 
prawnych wpisami w odpowiednich publicznych rejestrach. Ten aspekt 
działalności notariuszy zapobiega nadużyciom i oszustwom, a w szcze-
gólności znanemu z praktyki anglosaskiego obrotu nieruchomościami tzw. 
identity theft, tzn. podszywaniu się przestępców pod osoby uprawnione 
zgodnie z treścią wpisów w rejestrze nieruchomości21 

Z wymogiem sprawdzenia treści księgi gruntowej w ramach doku-
mentowania czynności mającej za przedmiot objętą nią nieruchomość 
koresponduje obowiązek notariusza udzielania stronom czynności określo-
nych pouczeń w zakresie prawnego znaczenia znajdujących się w księdze 
wpisów (Belehrungspflicht)22. W ten sposób strony czynności są w stanie 
uzyskać informacje nie tylko na temat stanu prawnego nieruchomości, 
ale również odnośnie do prawnego znaczenia widniejących w księdze 
wpisów. Uzyskana w ten sposób wiedza pozwala im określić bezpośrednie 
następstwa prawne dokonywanych czynności23 

Istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ksiąg gruntowych 
posiadają również obowiązki notariuszy w przedmiocie kontroli formalnych 
i materialnych przesłanek ważności i skuteczności dokumentowanych 
przez nich czynności prawnych24. Notariusze są zobowiązani o zadbanie, 
by składane przez strony oświadczenia nie były wadliwe z punktu widzenia 
obowiązujących przepisów prawa materialnego, jak również by przedłożono 
zgody lub zezwolenia warunkujące jej ważność lub skuteczność25  W razie 
ich nieprzedłożenia przez strony notariusz powinien odmówić czynności 
(np. § 4 BeurkG). Możliwe jest także rozwiązanie, w ramach którego nota-
riusz staje się pełnomocnikiem stron reprezentującym je przed właściwymi 
organami w celu uzyskania stosownych zgód i zezwoleń, niezbędnych do 
dokonania wpisu do księgi gruntowej. Taką kompetencję przyznaje notariu-
szom np. przepis § 5 ust. 1 austriackiej ustawy notarialnej. Zgodnie z tym 
21 T. Franzmann, Sicherer Immobilienerwerb durch Notar und Grundbuch, „Mitteilungen des 

Bayerischen Notarvereinsˮ 2009, z. 3, s. 351.
22 S. Hügel, Das Zusammenspiel von deutschem Grundbuch- und Sachenrecht unter besonderer 

Berücksichtigung der Tätigkeit des Notars zur Gewährleistung der Grundbuchfunktionen, 
[w:] A. Wudarski (red.), Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, Berlin 2016, s. 113. 

23 Por. np. § 17 ust. 1 BeurkG, z którego wywodzi się obowiązek notariusza pouczenia stron 
o prawnym znaczeniu wpisanych w księdze gruntowej ograniczonych praw rzeczowych 
i innych obciążeń nieruchomości. G. Wochner, Die Form von Grundstückskaufvertägen und 
Beurkundungsrecht, [w:] K. Schreiber (red.), Handbuch Immobilienrecht, Berlin 2011, s. 789.

24 J. Bormann, Notartätigkeiten in Grundstücksrecht und ihre wirtschaftliche Bedeutung für 
die Beteiligten, [w:] R Schröder (red.), Grundstückserwerbskosten und Notargebühren im 
internationalen Vergleich, Bonn 2015, s. 85 i n. 

25 G. Wochner, Die Form von Grundstückskaufvertägen, s. 788.
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przepisem notariusze, w ramach procedury dokumentowania czynności 
prawnej, są uprawnieni do reprezentowania jej stron przed właściwymi 
organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, jak 
również sądami cywilnymi w postępowaniach niespornych (np. przed 
sądami opiekuńczymi w sprawach o wydanie zgody na rozporządzenie 
majątkiem osoby pozostającej pod opieką) i egzekucyjnych26. Wymienione 
obowiązki notariuszy istotnie zmniejszają ryzyko nieważności lub niesku-
teczności dokumentowanych przez nich czynności, a także pozwalają na 
jasne i precyzyjne sformułowanie oświadczeń woli stron, ograniczające 
wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie (tzw. Formulierungspflicht). 
W konsekwencji, m.in. dzięki ich działalności możliwa jest pełniejsza reali-
zacja zasady legalizmu (tzw. Legalitätsprinzip), jak również ograniczenie 
kognicji urzędów (sądów) ksiąg gruntowych, wpływające na szybkość 
postępowania o wpis do księgi. 

W Niemczech partycypację notariuszy w sporządzaniu dokumentów 
obejmujących czynności mające za przedmiot prawa wpisywane do ksiąg 
gruntowych uznaje się za warunek prawidłowego funkcjonowania zasady 
konsensu formalnego. Forma notarialna dokumentów stanowiących pod-
stawę wpisu pociąga za sobą domniemanie zgodności z prawem ich treści, 
a zatem eliminuje konieczność badania materialnoprawnych przesłanek 
ważności czynności przez urzędy (sądy) ksiąg gruntowych27. Z kolei brak 
wymogu formy aktu notarialnego dla czynności prawnych dotyczących 
nieruchomości w Austrii jest wymieniany jako jedna z przyczyn utrzymania 
kognicji sądów ksiąg gruntowych w szerszym zakresie, niż ma to miejsce 
w Niemczech i Szwajcarii28 

Szczególnego wymiaru ten aspekt działalności notariuszy nabiera w przy-
padku regulacji obowiązujących w niektórych kantonach szwajcarskich 
(np. Zürich, Thurgau, Aargau, Graubünden, Obwalden, Schwyz), gdzie 
notariuszom zostało powierzone prowadzenie ksiąg gruntowych – jako 
tzw  Grundbuchverwalter. Dokumentujący czynność prawną notariusz 
nie tylko nadzoruje jej ważność i skuteczność pod względem material-
no- i formalnoprawnym, ale również samodzielnie ocenia ziszczenie się 
przesłanek wpisu do księgi gruntowej, co w istotnym stopniu przyczynia 

26 T. Domej, Notariat, op. cit., s. 241 zalicza wymienione działania notariusza do czynności 
o charakterze powierniczym. 

27 H. Bickmann, Grundstückserwerb…, op. cit., s. 152–153.
28 W.H. Rechberger, Grundbuch, [w:] W.H. Rechberger, A. Kletečka (red.), Bodenrecht in 

Österreich, Wien 2004, s. 104–105.
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się do pewności stron czynności w przedmiocie skutecznego przeniesienia 
prawa oraz ułatwia im dokonanie np. wzajemnych rozliczeń29  

2. Francusko-włoski model transkrypcji
We Francji fundamentalne znaczenie notariatu dla prawidłowego funk-

cjonowania modelu transkrypcji wynika z przyjętej w tym kraju zasady, 
w myśl której każdy dokument złożony celem rejestracji powinien być 
sporządzony w tzw. formie autentycznej (forme authentique)30. Podsta-
wową zaś kategorię aktów autentycznych (actes authentiques) stanowią 
akty notarialne. Liczbowo znacznie przewyższają one orzeczenia sądowe, 
niektóre rozstrzygnięcia wydawane przez komorników lub organy admi-
nistracji publicznej. Konsekwencją tej regulacji jest okoliczność, że tylko 
czynności prawne udokumentowane w formie aktu notarialnego mogą 
korzystać z przywilejów wynikających z rejestracji, tj. w szczególności 
pełnej skuteczności wobec osób trzecich. Należy podkreślić, że zgodnie 
z francuskim Kodeksem cywilnym zachowanie formy aktu notarialnego 
co do zasady nie stanowi przesłanki ważności czynności, której skutkiem 
jest rozporządzenie prawami do nieruchomości31. W konsekwencji np. 
umowa sprzedaży nieruchomości zawarta bez zachowania formy aktu 
notarialnego jest pomiędzy jej stronami w pełni ważna i skuteczna, jednak 
uzyskuje skuteczność wobec osób trzecich dopiero po jej rejestracji, której 
przesłankę stanowi objęcie jej aktem notarialnym32  

29 Th. Wachter, Schweiz, [w:] S. Frank, Th. Wachter (red.), Handbuch Immobilienrecht in 
Europa: Zivil- und steuerrechtliche Aspekte des Erwerbs, der Veräußerung und der Vererbung 
von Immobilien (Recht in der Praxis), Heidelberg 2015, s. 1335.

30 Art. 4 dekretu nr 55–22 z 4 stycznia 1955 r. w przedmiocie reformy zasad jawności gruntowej 
(Décret n°55–22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière).

31 Wyjątek w tym względzie stanowią np. darowizny, jak również ustanowienie i zrzeczenie się 
hipoteki, sprzedaż budynku lub jego części stanowiącego rzecz przyszłą, umowy majątkowe 
małżeńskie oraz niektóre przypadki umów działowych, których stroną jest małoletni. S. 
Frank, Frankreich, [w:] S. Frank, Th. Wachter (red.), Handbuch Immobilienrecht in Europa: 
Zivil- und steuerrechtliche Aspekte des Erwerbs, der Veräußerung und der Vererbung von 
Immobilien (Recht in der Praxis), Heidelberg 2015, s. 311.

32 To dominujące obecnie stanowisko było w przeszłości podważane przez poglądy, które 
w zachowaniu formy aktu notarialnego widziały przesłankę ważności czynności prawnej 
lub przesłankę jej rzeczowego skutku. Poglądy te z biegiem czasu zostały jednak odrzucone, 
z uwagi na okoliczność, że były nie do pogodzenia z podstawowymi zasadami prawa 
francuskiego, tj. zasadą swobody formy oraz braku wyróżnienia skutków zobowiązujących 
i rzeczowych umowy. E. Blanke, Die Reform des Französischen Liegenschaftsrechts im 
Jahre 1955 und das deutsche Liegenschaftsrecht, München 1963, s. 78–79. Przyjęcie poglądu 
o ważności czynności prawnej pomimo niedochowania formy aktu notarialnego skutkuje 
również zasadniczym brakiem wymogów formalnych wobec pełnomocnictw, w stosunku do 
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Zasadnicza rola francuskiego notariatu w zapewnieniu efektywnego 
funkcjonowania rejestru nieruchomości przejawia się zatem w tworzeniu 
dokumentów podlegających rejestracji, a tym samym zagwarantowaniu, 
by objęte tymi dokumentami czynności były zgodne z prawem oraz odpo-
wiednio odzwierciedlały wolę stron33. Istotne znaczenie posiada również 
funkcja ochronna spełniana przez francuskich notariuszy, przejawiająca się 
z jednej strony w powinnościach informacyjnych względem stron czynności, 
z drugiej natomiast – w obowiązkach w zakresie ustalenia stanu prawnego 
nieruchomości, poprzedzających sporządzenie właściwego aktu34. Stąd 
w literaturze francuskiej notariusze określani są mianem głównych użyt-
kowników rejestru nieruchomości. Przystępując do sporządzenia dokumentu 
obejmującego czynność prawną dotyczącą praw do nieruchomości, mają 
obowiązek dokonania ustaleń w zakresie stanu prawnego nieruchomości 
w rejestrze. W praktyce to oni najczęściej wnioskują o wydanie właściwych 
dokumentów z rejestru – w szczególności odpisów, wyciągów i zaświadczeń 
z treści zarejestrowanych dokumentów lub kartoteki nieruchomości35  

Zbliżone do rozwiązań francuskich pozostają włoskie regulacje do-
tyczące roli notariuszy w prawidłowym funkcjonowaniu modelu tran-
skrypcji w tym kraju. We Włoszech obowiązuje bowiem analogiczna 
zasada wynikająca z art. 2657 włoskiego Kodeksu cywilnego (KC wł.), 
zgodnie z którą rejestracji podlegają – oprócz orzeczeń sądowych – tzw. 
akty publiczne (atti publici), lub dokumenty prywatne z uwierzytelnio-
nymi podpisami. W kategorii aktów publicznych mieszczą się przede 
wszystkim akty notarialne (art. 2699 KC wł.), a podpisy na dokumentach 
prywatnych również uwierzytelniają zasadniczo notariusze. Tym samym, 
podobnie jak we Francji, włoscy notariusze w pierwszej kolejności biorą 
udział w opracowaniu dokumentów, które następnie podlegają rejestracji. 
Zachowanie formy wskazanej w art. 2657 KC wł. stanowi przesłankę 
rejestracji dokumentu, choć dla samej ważności umowy prowadzącej do 
przeniesienia własności nieruchomości i jej skuteczności pomiędzy stronami 
co do zasady wystarczy zachowanie zwykłej formy pisemnej (jednakże 
pod rygorem nieważności – art. 1350 KC wł.).

których forma aktu notarialnego jest wymagana wyłącznie wtedy, gdy forma ta jest również 
zastrzeżona dla ważności czynności prawnej, do której pełnomocnictwo umocowuje.

33 H. Förtig, Organisation und Berufsrecht der Notare in Frankreich, „Mitteilungen des 
Bayerischen Notarvereinsˮ 1990, z. 2, s. 94 i n.

34 E  Gresser, Das französische Notariatswesen, „Mitteilungen des Bayerischen Notarvereinsˮ 
1990, z. 7, s. 7 i n.

35 Ph. Malaurie, L. Aynès, Les Sûretes, La Publicité Foncière, Issy-les-Moulineaux 2014, s. 315.



19

Notariat łaciński a rejestr nieruchomości

Udział włoskich notariuszy jako bezstronnych funkcjonariuszy publicz-
nych36 w przygotowaniu i redakcji dokumentów podlegających rejestracji 
ma zapewnić zgodność ich treści z obowiązującym prawem, oraz zabez-
pieczenie interesów wszystkich stron dokumentowanej czynności, jak 
również odpowiednie odzwierciedlenie woli stron w treści dokumentu37  
Do podstawowych obowiązków notariuszy należy ponadto ustalenie stanu 
prawnego nieruchomości, w szczególności identyfikacja ewentualnych 
jej obciążeń i praw przysługujących osobom trzecim38. Realizacja tego 
obowiązku następuje w drodze dokonania stosownych ustaleń zarówno 
w rejestrze nieruchomości (ispezione ipotecaria), jak i w katastrze (visura 
catastale). W związku z powyższym w literaturze włoskiej uznaje się, że 
– pomimo braku wyraźnej regulacji prawnej w tym zakresie – notariusz 
ma obowiązek wglądu do obu powyższych rejestrów przy przygotowaniu 
dokumentu podlegającego następnie rejestracji39. Wgląd ten powinien z kolei 
umożliwić notariuszowi zrekonstruowanie stanu prawnego nieruchomości 
przez okres ostatnich 20 lat, z uwagi na obowiązujący we Włoszech dwu-
dziestoletni termin zasiedzenia, którego upływ pozwala uzyskać pewność 
co do stanu prawnego konkretnej nieruchomości40. W przypadku dostrze-
żenia rozbieżności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ustalonym 
w rejestrze nieruchomości, a tym wynikającym z katastru notariusz ma 

36 Stosownie do ustawy notarialnej (legge notarile) nr 89 z 16 grudnia 1913 r. oraz wydanego 
w celu realizacji jej postanowień tzw. rozporządzenia notarialnego (regolamento notarile) nr 
1326 z 10 września 1914 r. włoski notariusz z jednej strony wykonuje wolny zawód, z drugiej 
jednak jest funkcjonariuszem publicznym. P. v. Lutterotti, Der Notar in Italien, „Mitteilungen 
des Bayerischen Notarvereinsˮ 1990, z. 1, s. 13–16.

37 H. Bickmann, Grundstückserwerb…, op. cit., s. 128–129.
38 Obowiązek ten spoczywa zarówno na notariuszu dokumentującym czynność prawną 

prowadzącą do przeniesienia praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego (atto publico), 
jak i poświadczającym jedynie podpisy na dokumencie prywatnym. Z tego obowiązku 
notariusz może być zwolniony jedynie na podstawie wyraźnego i zgodnego oświadczenia 
stron dokumentowanej przez niego czynności. H. Förtig, L. Lederer, Italien, [w:] S. Frank, Th. 
Wachter (red.), Handbuch Immobilienrecht in Europa: Zivil- und steuerrechtliche Aspekte des 
Erwerbs, der Veräußerung und der Vererbung von Immobilien (Recht in der Praxis), Heidelberg 
2015 s. 584. Wskazany obowiązek ogranicza się jednak wyłącznie do określenia stanu 
prawnego nieruchomości na podstawie danych w rejestrze nieruchomości. Notariusz nie ponosi 
natomiast odpowiedzialności za okoliczności, które nie podlegają ustaleniu w tym rejestrze, np. 
związanych z legalnością procesu budowlanego prowadzonego na nieruchomości.

39 G. Casu, Notaio e atto notarile, „Rivista del notariato” 2003, z. 3, s. 471 i n. Autor ten wyprowadza 
jednak obowiązek notariusza dokonania ustaleń w rejestrze nieruchomości i w katastrze z treści 
art. 47 ust. 2 ustawy notarialnej, w myśl którego notariusz powinien odpowiednio odczytać wolę 
stron i nadać jej odpowiedni kształt w redagowanym przez siebie dokumencie. 

40 H. Bickmann, Grundstückserwerb…, op. cit., s. 130.
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ponadto obowiązek poinformować o tym strony i wezwać je do usunięcia 
tej rozbieżności poprzez odpowiednią korektę wpisów w katastrze41 

Podobnie zatem jak we Francji, również włoscy notariusze są pod-
stawowymi „użytkownikami” rejestrów nieruchomości; najczęściej to 
właśnie oni dokonują stosownych ustaleń w tych rejestrach. Należy w tym 
miejscu podkreślić, że dzięki zastosowaniu nowych technologii i automa-
tyzacji rejestru nieruchomości powyższe czynności stają się coraz mniej 
skomplikowane. Notariusze uzyskali bowiem uprzywilejowany dostęp do 
elektronicznych baz danych prowadzonych przez Agenzia delle entrate – 
instytucję odpowiedzialną za prowadzenie zarówno rejestru nieruchomości, 
jak i katastru – za pośrednictwem platformy SISTER (sistema interscambio 
territorio). Platforma ta umożliwia bezpośredni, choć odpłatny dostęp online 
do zawartości wymienionych rejestrów, przy czym jest on zastrzeżony na 
rzecz określonych podmiotów, np. notariuszy lub geodetów, po podpisaniu 
z nimi stosownej umowy w tym zakresie.

3.  Hiszpański model registro de la propiedad
Istotne znaczenie w praktyce funkcjonowania hiszpańskiego registro de 

la propiedad posiada działalność notariuszy42, których związki z rejestrem 
własności przybierają wieloaspektową i kompleksową postać. Znaczenie to 
przejawia się przede wszystkim w jednej z podstawowych zasad hiszpańskiej 
ustawy hipotecznej (Ley hipotecaria), w myśl której w rejestrze dokonuje 
się inskrypcji wyłącznie „tytułów”, objętych dokumentem publicznym 
sporządzonym przez notariusza (escritura pública), lub też pochodzącym 
od sądu lub organu administracji publicznej. W praktyce funkcjonowania 
rejestru to właśnie dokumenty notarialne odgrywają najważniejszą rolę. 
Z drugiej strony wymieniona regulacja zwiększa znaczenie dokumentów 
notarialnych, z uwagi na okoliczność, że hiszpańskie prawo cywilne nie 
wprowadza formy aktu notarialnego jako przesłanki ważności czynności 
prawnej prowadzącej do przeniesienia prawa własności nieruchomości lub 
ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości. W kon-
sekwencji zatem teoretycznie dopuszczalna jest sytuacja, gdy strony zawrą 
umowę np. sprzedaży nieruchomości w zwykłej formie pisemnej. Jest ona 
41 H. Förtig, L. Lederer, Italien…, op. cit., s. 584. 
42 Funkcjonowanie notariatu w Hiszpanii regulowane jest dwoma podstawowymi aktami prawnym, 

tj. ustawą notarialną z 28 maja 1862 r. (Ley del Notariato), określającą status prawny i zakres 
kompetencji notariuszy, oraz rozporządzeniem notarialnym z 2 czerwca 1944 r. (Reglamento 
Notarial), konkretyzującym ogóle postanowienia ustawy. W świetle wymienionych uregulowań 
notariusze hiszpańscy posiadają status funkcjonariuszy publicznych umocowanych do 
nadawania wiary publicznej umowom i innym aktom pozasądowym.
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ważna i skuteczna, jednak nie podlega inskrypcji w rejestrze nieruchomości. 
W związku z powyższym w praktyce – ze względu na znaczenie rejestracji 
dla obrotu nieruchomościami – podlegające jej czynności niemal zawsze 
obejmowane są dokumentami notarialnymi. 

Istotne znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami w Hisz-
panii mają nałożone na notariuszy obowiązki kontroli treści wpisów w re-
jestrze nieruchomości (tj. w tzw. księdze inskrypcji oraz w tzw. dzienniku 
rejestru własności) w związku z dokumentowaną przez nich czynnością. 
Przygotowując projekt dokumentu dotyczącego przeniesienia lub ustano-
wienia prawa do nieruchomości, notariusz ma obowiązek upewnić się co 
do jej stanu prawnego w rejestrze, wystosowując formalne zapytanie do 
właściwego rejestratora. Ten ostatni jest z kolei zobowiązany do udzielenia 
notariuszowi natychmiastowej odpowiedzi, jak również informowania go 
przez okres kolejnych 9 dni o wszystkich wnioskach o rejestrację, doty-
czących danej nieruchomości, które wpłynęły w tym czasie do rejestru, 
jak również o zapytaniach kierowanych przez innych notariuszy. Ponadto 
notariusz jest zobowiązany zasięgnąć informacji o stanie prawnym nieru-
chomości bezpośrednio przed sporządzeniem dokumentu obejmującego 
czynność prawną dotyczącą praw na nieruchomości. W tym celu korzysta 
obecnie z systemu teleinformatycznego, zapewniającego mu bezpośredni 
dostęp do ksiąg rejestrowych, bez pośrednictwa rejestratorów. W tym 
kontekście działalność hiszpańskich notariuszy stanowi gwarancję re-
alizacji zasady jawności formalnej rejestru, tym bardziej że w praktyce 
to oni najczęściej – działając na rzecz swoich klientów – występują do 
rejestratorów z wnioskami o wydanie odpisów z treści rejestru własności 
(tzw. certyfikaty lub notas simples informativas).

IV. Zadania notariuszy po udokumentowania czynności prawnych, 
mających za przedmiot prawa podlegające rejestracji lub po 
sporządzaniu dokumentów podlegających rejestracji w rejestrze 
nieruchomości

1. Środkowoeuropejski model ksiąg gruntowych
Niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania ksiąg gruntowych 

są obowiązki notariuszy aktualizujące się po dojściu do skutku dokumento-
wanych przez nich czynności, dotyczących praw podlegających ujawnieniu 
w księgach. W tym względzie należy zwrócić uwagę w szczególności na 
regulacje zobowiązujące notariuszy do przekazania do organów prowadzą-
cych księgi sporządzonych przez siebie dokumentów obejmujących wyżej 
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powołane czynności. W Niemczech obowiązek ten określa § 53 BeurkG, 
nakazujący notariuszom, by zadbali o przekazanie sporządzonych przez 
siebie dokumentów do urzędu ksiąg gruntowych „jak najszybciej”, chyba 
że wszystkie strony czynności zażądają od notariusza innego zachowania, 
pomimo pouczenia o skutkach opóźnienia. Analogiczne obowiązki po-
siadają również notariusze szwajcarscy oraz austriaccy, w przypadku gdy 
dokumentują oni czynność prawną w formie aktu notarialnego43  

Wymóg przesłania sporządzonych dokumentów wiąże się ściśle z kom-
petencją notariuszy do składania wniosków o dokonanie na ich podstawie 
wpisu do księgi gruntowej. Należy jednak podkreślić, że poszczególne 
regulacje krajowe różnią się w przedmiocie określenia charakteru prawne-
go działalności notariusza składającego taki wniosek. W świetle regulacji 
austriackich notariusz składający wniosek o wpis w księdze gruntowej na 
podstawie sporządzonego przez siebie dokumentu jest powiernikiem osoby 
uprawnionej do złożenia takiego wniosku, a czynność ta jest elementem 
jego szerszych obowiązków o charakterze powierniczym44. Z kolei w Niem-
czech § 15 ust. 2 GBO wprowadza domniemanie, że notariusz składający 
wniosek o wpis w księdze na podstawie udokumentowanej przez siebie 
czynności prawnej działa w imieniu osoby uprawnionej do jego złożenia 
– jako jej pełnomocnik45  

Dla realizacji przez notariuszy wyżej powołanych obowiązków funda-
mentalne znaczenie posiada ich udział w tzw. elektronicznym przepływie 
danych (elektronischer Rechtsverkehr), zapewniającym komunikację 
z urzędami (sądami) ksiąg gruntowych, w tym przekazywanie dokumentów 

43 T. Domej, Notariat, op. cit., s. 241; M. Grötsch, Österreich, op. cit., s. 983. Analogiczny 
obowiązek notariusza może się rozciągać na złożenie wniosku w urzędzie ksiąg gruntowych 
w przedmiocie zamieszczenia w księdze ostrzeżenia o przysługującym określonej osobie 
roszczeniu o przeniesienie własności (Vormerkung w Niemczech; Anmerkung w Austrii). H. 
Bickmann, Grundstückserwerb…, op. cit., s. 159.

44 Należy do nich również m.in. zadbanie o złożenie w sądzie ksiąg gruntowych wniosku 
o umieszczenie w księdze Anmerkung w celu zapewnienia pierwszeństwa prawu, którego 
wpis napotyka jeszcze przeszkody, jak również dokonanie rozliczeń pomiędzy stronami 
za pośrednictwem prowadzonego przez siebie konta powierniczego (Treuhandkonto). M. 
Grötsch, Österreich, op. cit., s. 1014–1015.

45 Notariusz przy dokonywaniu tej czynności nie działa jako osoba uprawniona do złożenia 
wniosku; krąg tych osób określa bowiem m.in. § 14 GBO. Domniemuje się natomiast, że 
został umocowany do złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, a domniemanie to wynika 
z faktu, że notariusz sporządził dokument stanowiący podstawę wpisu do księgi. Nie zmienia 
to faktu, że z teoretycznego punktu widzenia możliwa jest również sytuacja, gdy notariusz 
składając wniosek o wpis do księgi, działa jedynie jako posłaniec osoby uprawnionej; 
powinno to jednak wyraźnie wynikać z treści wniosku. W. Reetz, [w:] S. Hügel (red.), 
Grundbuchordnung, op. cit., s. 307–309.



23

Notariat łaciński a rejestr nieruchomości

elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego46  Sto-
sunkowo najwcześniej prace nad tym systemem rozpoczęto w Austrii, 
gdzie już w latach 90. XX w. położono fundamenty pod obecny kształt 
elektronicznego przepływu informacji pomiędzy instytucjami wymiaru 
sprawiedliwości. Współczesna jego postać określona została w wyniku 
reform z lat 2007/2008 oraz 2009/2010, zakładających m.in. obligatoryjną 
partycypację notariuszy w tym systemie47. Obecnie przepływ wszelkich 
dokumentów – w tym wniosków o wpis w księdze gruntowej oraz doku-
mentów stanowiących podstawę wpisu – pomiędzy sądami ksiąg grunto-
wych oraz notariuszami odbywa się na drodze elektronicznej. Podstawową 
rolę w tym zakresie odgrywa ogólnopaństwowe Archiwum Dokumentów 
Notariatu Austriackiego, „cyberDOC”, utworzone i prowadzone przez Au-
striacką Izbę Notarialną, do którego notariusze zobowiązani są wprowadzać 
w postaci elektronicznej (format PDF) wszystkie dokumenty sporządzone 
przez siebie po 1 stycznia 2000 r.48. Część tego archiwum stanowi tzw. 
GOG-Archiv, służące do transferu zgromadzonych w nim dokumentów 
do sądów ksiąg gruntowych. Sądy te mają również możliwość pobrania 
dowolnych dokumentów elektronicznych zgromadzonych w archiwum, 
które na potrzeby postępowania o wpis posiadają moc oryginału49  

Nieco inną formę przybiera natomiast udział niemieckich nota-
riuszy w elektronicznym przepływie danych. W Niemczech wnioski, 
46 S. Erber-Faller, Elektronischer Rechtsverkehr und elektronische Urkunde – woher kommt der 

Weg und wohin führt er?, [w:] W. Baumann, P. Limmer, A. Schwachtgen (red.), Notar und 
Internationalisierung. Festschrift für Helmut Fessler zum 70. Geburtstag, Köln 2012, s. 111 i n.

47 W. Fellner, M. Schneider, e-Justice und e-Government. Interoperabilität am Beispiel des 
österreichischen Grundbuchverfahrens, [w:] Festschrift Klaus Woschnak, Wien 2010, s. 120 i n.

48 Utworzenie centralnego elektronicznego Archiwum Dokumentów Notariatu Austriackiego 
stanowiło konsekwencję przyjętej już w 2006 r. możliwości sporządzania aktów notarialnych 
w dwojakiej formie – papierowej i elektronicznej. Również współcześnie notariusze 
austriaccy mają wybór w przedmiocie sporządzenia aktu w formie elektronicznej lub 
tradycyjnej, który w praktyce uzależniony jest od tego czy strony dokumentowanej przez nich 
czynności dysponują podpisem elektronicznym. Jednak również akty sporządzone w formie 
tradycyjnej po ich podpisaniu przez strony i notariusza podlegają konwersji do postaci 
cyfrowej i zapisowi w elektronicznym Archiwum. Istnieje w związku z tym możliwość 
wydawania elektronicznych wypisów aktu sporządzonego w formie tradycyjnej. A. Perscha, 
Der elektronische Notariatsakt, [w:] Festschrift Klaus Woschnak, Wien 2010, s. 403 i n.

49 W. Fellner, M. Schneider, e-Justice und e-Government…, op. cit., s. 130. Model austriacki 
zakłada wprowadzenie centralnej bazy danych, pośredniczącej w transferze dokumentów 
elektronicznych pomiędzy notariuszami i sądami ksiąg gruntowych. Rozwiązaniu temu 
towarzyszy wprowadzenie nowej postaci elektronicznego wniosku o dokonanie wpisu 
do księgi (tzw. strukturierter Grundbuchsantrag), którego podstawową część stanowi 
stypizowane żądanie (Begherentyp) oraz odsyłającego do numerów dokumentów 
zgromadzonych w Archiwum Dokumentów Notariatu Austriackiego.
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oświadczenia, jak również dowody ziszczenia się przesłanek wpisu 
mogą być przesyłane do urzędów ksiąg gruntowych jako dokumenty 
elektroniczne. Ponadto rządy poszczególnych krajów związkowych uzy-
skały kompetencję do nakładania na notariuszy obowiązku przesyłania 
dokumentów elektronicznych do urzędów ksiąg gruntowych. Obowiązek 
ten może być jednak ograniczony do określonych urzędów, określo-
nych rodzajów wniosku o wpis lub dokumentów określonego rodzaju. 
Regulacja przyjęta przez ustawodawcę niemieckiego powierzyła więc 
w praktyce poszczególnym landom kompetencję do określenia warun-
ków i zasad włączenia notariuszy w elektroniczny transfer dokumentów 
z urzędami ksiąg gruntowych. Metoda ta jest krytykowana w literaturze, 
również z uwagi na fakt, że spowodowała istotne opóźnienie wdraża-
nia tego systemu. Pierwsze urzędy ksiąg gruntowych zostały włączone 
do elektronicznej przestrzeni komunikacyjnej dopiero w lipcu 2012 r. 
w Badenii-Wirtembergii50  

Pomimo zróżnicowanego stopnia zaawansowania we wdrażaniu syste-
mu elektronicznej komunikacji notariuszy z urzędami ksiąg gruntowych 
w poszczególnych niemieckich krajach związkowych, wynikających 
z przyjętej przez ustawodawcę niemieckiego metody regulacji, można 
wskazać, że tam, gdzie wymieniony obowiązek został wprowadzony, 
zakłada on elektroniczną transmisję danych do urzędu ksiąg gruntowych 
w określonym formacie (XML – Extensible Markup Language) celem ich 
dalszego przetworzenia przez personel urzędu ksiąg gruntowych. Transfer 
odbywa się za pośrednictwem portalu XNOTAR, prowadzonego przez 
Związkową Izbę Notarialną, w ramach której została utworzona specjalna 
platforma „Grundbuch”, zintegrowana z utworzoną przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości elektroniczną sądową skrytką pocztową EGVP – Elek-
tronischen Gerichts- und Verwaltungspostfach51 

50 T. Kruse, Der Start des elektronischen Rechtsverkehrs mit dem Grundbuch, „Deutsche 
Notar-Zeitschriftˮ 2012, nr specjalny, s. 108 i n. Tytułem przykładu w Saksonii praktyczna 
możliwość elektronicznego transferu dokumentów przez notariuszy do urzędów powstała 
dopiero z dniem 1 kwietnia 2014 r., gdy systemem tym został objęty urząd w Dreźnie.

51 Podobnie zatem, jak ma to miejsce w Austrii, niemiecki notariusz nie przesyła elektronicznych 
dokumentów bezpośrednio na adres elektroniczny urzędu ksiąg gruntowych. Przesłana 
przez niego elektroniczna wiadomość trafia bowiem do tzw. pośrednika (Intermediär) – 
OSCI Manager, skąd jest następnie pobierana przez właściwy urząd ksiąg gruntowych 
za pośrednictwem EGVP. Konstrukcja ta wywołuje wątpliwości co do precyzyjnego 
określenia chwili złożenia elektronicznych dokumentów w urzędzie. W praktyce przyjęto za 
rozstrzygający moment wpływu do pośrednika. Notariusz bowiem otrzymuje wtedy formalne 
potwierdzenie złożenia dokumentów (Zeitstempel).
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Należy jednak podkreślić, że sposób sformułowania § 135 GBO wy-
wołuje wątpliwości w literaturze52. Zwraca się uwagę na okoliczność, 
że wymieniony przepis daje władzom krajowym możliwość nałożenia 
obowiązku udziału w elektronicznym przepływie danych wyłącznie na 
notariuszy. Nie obejmuje natomiast swoim zakresem organów administracji 
publicznej lub sądów. Nie do końca uzasadniona wydaje się również moż-
liwość prawnego ograniczenia obowiązku przesyłania dokumentów drogą 
elektroniczną do określonych rodzajów wniosków o wpis; wprowadzenie 
takiej regulacji może bowiem doprowadzić do powstania nieuzasadnionego 
dualizmu w wymianie informacji z urzędem ksiąg gruntowych53  

Uchybienie przez notariusza obowiązkowi elektronicznego przesłania 
dokumentów do urzędu ksiąg gruntowych nie wpływa na skuteczność 
złożenia ich w tradycyjnej papierowej postaci i przy skorzystaniu z do-
tychczasowych metod (osobiście lub drogą pocztową). Uwaga ta dotyczy 
w szczególności wniosku o wpis w księdze gruntowej, który nie może być 
zwrócony lub odrzucony z tego powodu, że nie został przekazany drogą 
elektroniczną. W literaturze podkreśla się, że uchybianie powyższemu 
obowiązkowi przez notariusza może jednak skutkować jego odpowie-
dzialnością dyscyplinarną54

Również regulacje szwajcarskiego ZGB (art. 949a) przyznają kantonom 
kompetencję do decydowania o wdrożeniu systemu elektronicznego prze-
pływu danych pomiędzy urzędami ksiąg gruntowych a innymi określonymi 

52 J. Püls, [w:] U. Keller, J. Munzig (red.), Grundbuchrecht. Notarkommentar, Bonn 2015, s. 
1118–1121. 

53 Komentatorzy niemieccy zauważają, że bardziej uzasadniona jest kompetencja do ograniczenia 
tego obowiązku do dokumentów określonej treści, z uwagi na fakt, że niektóre dokumenty 
(np. geodezyjne) są przesyłane urzędom ksiąg gruntowych przez inne organy administracji 
publicznej. Ibidem, s. 1120.

54 H. Wilsch, [w:] Grundbuchordnung, op. cit., s. 1201. Kolejnym etapem w zakresie 
komunikacji między notariuszami a urzędami ksiąg gruntowych może okazać się tzw. 
Elektroniczne Archiwum Dokumentów (Das Elektronische Urkundenarchiv), którego 
wdrożenie, powierzone Federalnej Izbie Notarialnej, planowane jest na 2020 r. W Archiwum 
mają być przechowywane tzw. elektroniczne wersje oryginałów aktów notarialnych, 
stanowiące w rzeczywistości skany oryginalnych aktów notarialnych, gwarantujące wizualną 
i merytoryczną zgodność z oryginałem. Prognozuje się, że wprowadzenie tego instrumentu 
przyczyni się do stworzenia zupełnie nowych warunków elektronicznego przepływu danych, 
poprzez eliminację konieczności fizycznego przesyłania dokumentów do urzędów ksiąg 
gruntowych. W to miejsce notariusze będą przesyłać linki do właściwych dokumentów 
przechowywanych w Elektronicznym Archiwum, które będą następnie zapisywane 
w elektronicznych aktach ksiąg gruntowych. M. Frohn, Digitalizacja notariatu – przyszłość 
notariusza, [w:] 6. Polsko-Niemieckie Seminarium: Digitalizacja Notariatu, Gniezno, 15–
17.09.2016, Warszawa 2017, s. 125. 



Paweł Blajer

26

przez nie osobami (w szczególności notariuszami)55. W przypadku pod-
jęcia przez kanton decyzji o uruchomieniu tego systemu, transfer danych 
do urzędów ksiąg gruntowych powinien odbywać się za pośrednictwem 
jednolitej platformy i przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego przez 
użytkowników systemu. Za moment złożenia dokumentów należy zaś 
uważać otrzymanie potwierdzenia ze strony zatwierdzonej platformy. Na-
leży jednak podkreślić, że z opisanej powyżej kompetencji pozwalającej 
na stworzenie ram prawnych dla przepływu elektronicznych dokumentów 
pomiędzy urzędami ksiąg gruntowych a osobami dokumentującymi czynno-
ści prawne mające za przedmiot prawa podlegające ujawnieniu w księdze, 
kantony korzystają jedynie w ograniczonym zakresie56 

2. Francusko-włoski model transkrypcji
Samo przygotowanie i sporządzenie dokumentu w formie odpowiedniej 

do jego rejestracji nie wyczerpuje związku notariuszy francuskich i włoskich 
z rejestrami nieruchomości. We Francji obowiązkiem notariuszy jest zło-
żenie sporządzonych przez siebie dokumentów w urzędach prowadzących 
te rejestry (tzw. urzędach ds. jawności gruntowej) celem ich rejestracji 
– niezależnie od woli stron w tym zakresie i w terminach wskazanych 
w art. 33 dekretu nr 55–22 z 4 stycznia 1955 r. Współcześnie realizacja 
tego obowiązku uległa istotnemu funkcjonalnemu usprawnieniu, z jednej 
strony ze względu na postępującą automatyzację rejestru nieruchomości, 
z drugiej natomiast z uwagi na dygitalizację dokumentów sporządzanych 
przez notariuszy. W odniesieniu do tego ostatniego zagadnienia należy 
zwrócić uwagę, że prace nad elektronicznym aktem notarialnym rozpo-
częły się we Francji już w 2005 r. i miały charakter stopniowy. W 2016 r. 
w ponad połowie kancelarii notarialnych stało się możliwe sporządzenie 
elektronicznego aktu notarialnego57. Specyfiką rozwiązań francuskich jest 
okoliczność, że dokument elektroniczny podpisywany jest przez strony 
przy wykorzystaniu digitizera, na którym podpis składany jest rysikiem. 
Następnie jest on dołączany do aktu jako osobny obraz (osobny plik). 
Notariusz natomiast podpisuje ten dokument za pomocą kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego. Sam oryginał elektronicznego aktu notarialnego 
sporządzany jest w formacie XML (Extensible Markup Language), tj. 

55 J. Schmid, Elektronische öffentliche Urkunden im Verkehr mit den Registerbehörden, 
„Schweizerische Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrechtˮ 2008, s. 257 i n. 

56 Th. Wachter, Schweiz, [w:] S. Frank, Th. Wachter (red.), Handbuch Immobilienrecht in 
Europa…, op. cit., s. 1329.

57 http://www.notaires.paris-idf.fr/node/3071 (dostęp: 24.10.2018).
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w postaci koperty zawierającej poszczególne pliki, w tym w szczególności: 
akt notarialny w postaci elektronicznej, podpisy stron w formie obrazów 
i ewentualnie inne załączniki. Zaszyfrowany dokument jest następnie 
przesyłany do Minutier Central Electronique du Notariat – tj. centralnego 
elektronicznego archiwum notariatu utworzonego na podstawie dekretu z 10 
sierpnia 2015 r. przez Radę Najwyższą Notariatu Francuskiego. Docelowo 
w powołanej bazie danych dokumenty notarialne mają być przechowywane 
przez 75 lat; według danych na 2016 r. archiwum to gromadziło już około 
2 mln elektronicznych dokumentów. Jeśli chodzi o wypisy elektronicz-
nego aktu notarialnego, to możliwe jest ich wydawanie stronom zarówno 
w tradycyjnej postaci papierowej, jak i w postaci elektronicznej – poprzez 
przesłanie pocztą elektroniczną. Plik ten może być następnie przekazany 
przez strony dalszym instytucjom, np. bankom.

W konsekwencji dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii możliwe 
stało się przesyłanie przez notariuszy dokumentów elektronicznych celem 
ich rejestracji w rejestrach nieruchomości. Podstawowe znaczenie w tym 
zakresie posiada system Télé@ctes, wspólna inicjatywa Rady Najwyższej 
Notariatu Francuskiego i Dyrekcji Generalnej Finansów Publicznych, jako 
organu sprawującego nadzór nad prowadzącymi rejestry nieruchomości 
tzw. urzędami jawności gruntowej, nad którym prace rozpoczęto w 2008 
r. Umożliwia on przepływ danych elektronicznych pomiędzy centralnym 
elektronicznym archiwum notariatu (Minutier Central Electronique du 
Notariat) a właściwymi urzędami jawności gruntowej. Dane te są opra-
cowane w sposób pozwalający do minimum ograniczyć udział personelu 
urzędów jawności gruntowej w ich rejestracji. System pozwala bowiem 
na automatyczny ekstrakt relewantnych danych podlegających następnie 
rejestracji w poszczególnych rejestrach.

Również obowiązkiem włoskiego notariusza jest zapewnienie, by spo-
rządzony przez niego dokument (zarówno akt notarialny, jak i dokument 
prywatny z poświadczonymi podpisami) został złożony we właściwej jedno-
stce organizacyjnej Agenzia delle entrate prowadzącej rejestr nieruchomości 
(art. 2671 KC wł.)58. Jego zadaniem jest również sporządzenie wniosku 

58 Zgodnie z powołanym przepisem termin, w którym notariusz powinien złożyć dokument we 
właściwym rejestrze, wynosi 30 dni od dnia jego sporządzenia (poświadczenia podpisów). 
Uchybienie temu terminowi skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną notariusza, jeśli 
w następstwie jego zaniedbania strona dokumentowanej przez niego czynności poniosła 
szkodę. G. Cian, A. Trabucchi, Commentario breve al Codice Civile, Padova 2011, s. 3574–
3575. Włoski Sąd Kasacyjny wskazuje jednak, że obowiązkiem notariusza jest przesłanie 
dokumentu celem jego rejestracji w najszybszym możliwym terminie. H. Bickmann, 
Grundstückserwerb…, op. cit., s. 131.
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o dokonanie rejestracji (nota), którego treść podlega rejestracji. Ponadto ciąży 
na nim obowiązek przekazania sporządzonych przez siebie dokumentów 
do katastru, celem dokonania odpowiednich korekt w treści tego rejestru 
(tzw. voltura catastale). Podobnie jak to ma miejsce we Francji, wykonanie 
wymienionych obowiązków w istotnym zakresie usprawniła automatyzacja 
rejestrów nieruchomości oraz wykorzystanie nowych technologii przez sa-
mych notariuszy. W tym zakresie istotne znaczenie dla usprawnienia komuni-
kacji pomiędzy notariuszami a rejestrem nieruchomości i katastrem – to jest 
rejestrami prowadzonymi aktualnie przez Agenzia delle entrate – posiada 
postępująca we Włoszech dematerializacja aktów notarialnych. Dyskusje nad 
możliwością wykorzystania nowych technologii w pracy notariuszy podjęto 
już pod koniec lat 90. XX w., przy czym były one związane z uchwaleniem 
ustawy nr 59 z dnia 15 marca 1997 r. o podpisie elektronicznym59. Jednak 
dopiero w 2010 r. stworzono włoskim notariuszom prawne podstawy do 
sporządzania aktów notarialnych w postaci elektronicznej60. Początkowo 
elektroniczny akt notarialny opatrywany był kwalifikowanymi podpisami 
elektronicznymi zarówno przez jego strony, jak i samego notariusza. Od 
2016 r. upowszechnia się jednak praktyka instalowania w kancelariach no-
tarialnych tabletów, na których podpisy składane są przez strony za pomocą 
digitizera. Konieczne oprogramowanie (iStrumentum) zostało opracowane 
przez spółkę akcyjną Notartel, powołaną w tym celu przez Narodową Radę 
Notarialną (Consiglio Nazionale del Notariato). Spółka ta administruje 
również centralną bazą elektronicznych aktów notarialnych – tzw. Conserva-
zione a Norma. Centralizacja bazy, w której przechowuje się elektroniczne 
akty notarialne, zwiększa bezpieczeństwo zgromadzonych w niej danych. 
We Włoszech możliwe jest również sporządzanie przez notariuszy elektro-
nicznych kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, 
jak również elektronicznych wypisów aktów notarialnych, zarówno tych 
sporządzonych w tradycyjnej postaci, jak i elektronicznych. Dokumenty 
te notariusz opatruje swoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Samo przesyłanie dokumentów elektronicznych do właściwych jednostek 
organizacyjnych Agenzia delle entrate odbywa się obecnie za pośrednic-
twem systemu teleinformatycznego, umożliwiającego m.in dokonanie 
jednoczesnego złożenia właściwych dokumentów zarówno w rejestrze 

59 G. Petrelli, Documento informatico, contratto in forma elettronica e atto notarile, Rivista del 
notariato 1997, z. 6, s. 567 i n.

60 F. Delfini, C. Gattoni, C. Menichino, R. Pellicanò, A. Pelosi, S. Romano, V. Tagliaferii, A. 
Venditti, L’atto publico informatico. Commentario ai d.lgs. 110/201 e 235/2010, Milanofiori 
Assago 2011.
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nieruchomości, jak i w katastrze – z wykorzystaniem jednolitego modułu 
informatycznego – tzw. modello unico informatico. Transfer dokumentów 
elektronicznych z kancelarii notarialnych do właściwych rejestrów odbywa 
się za pośrednictwem platformy SISTER. Aby zapewnić sobie możliwość 
partycypacji w tym systemie elektronicznego obrotu prawnego, każdy no-
tariusz musi przejść odpowiedni proces weryfikacyjny (tzw. abilitazione al 
servizio); przy czym wniosek o uzyskanie stosownych uprawnień również 
przesyłany jest online. Sam jednolity moduł informatyczny zawiera: wniosek 
o dokonanie transkrypcji lub inskrypcji (nota di trascrizione o iscrizione) 
oraz wniosek o dokonanie korekty danych katastralnych (voltura catastale). 
Dane te są następnie – po ich weryfikacji ze strony personelu Agenzia delle 
entrate – automatycznie zapisywane we właściwych rejestrach. Ponadto za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą być przesyłane same 
dokumenty obejmujące czynności prawne prowadzące do przeniesienia, 
zniesienia lub powstania praw rzeczowych na nieruchomościach, które 
następnie podlegają rejestracji w archiwach elektronicznych. Z kolei 
ten sam system teleinformatyczny zapewnia notariuszowi otrzymanie 
zwrotnego potwierdzenia dokonanej rejestracji, opatrzonego podpisem 
elektronicznym przez kompetentnego pracownika Agenzia delle entrate 

3. Hiszpański model inskrypcji
Istotne znacznie dla bezpieczeństwa obrotu mają obowiązki notariuszy 

hiszpańskich spoczywające na nich po sporządzeniu dokumentu obej-
mującego „tytuł” podlegający rejestracji. Dokumenty takie notariusze – 
wykorzystując posiadany przez siebie podpis elektroniczny – przesyłają 
do rejestru własności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
prowadzonego przez organ samorządu notarialnego – tj. Generalną Radę 
Notariatu i zintegrowanego z systemem informatycznym utworzonym 
przez Kolegium Rejestratorów (Colegio de Registradores de la Propiedad) 
– w najkrótszym możliwym terminie. Rozwiązanie to jest o tyle charak-
terystyczne, że w Hiszpanii oryginały dokumentów notarialnych nie są 
sporządzane jak dotąd w formie elektronicznej. Jednakże wypisy (copias) 
tych dokumentów mogą posiadać postać elektroniczną po opatrzeniu ich 
podpisem elektronicznym przez notariusza. Te elektroniczne wypisy są 
w całości przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
do właściwego rejestru własności. Ponadto w hiszpańskich kancelariach 
notarialnych upowszechnia się praktyka tworzenia elektronicznych baz 
dokumentów notarialnych, po zeskanowaniu oryginałów do formatu PDF. 
Jednak jak dotąd brakuje centralnej bazy dokumentów notarialnych.
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Powyższa regulacja zapewnia więc niemal natychmiastowe upublicz-
nienie informacji o zmianie stanu prawnego nieruchomości, choć należy 
pamiętać, że przedmiotowy obowiązek notariusza posiada charakter 
względny. Uprawniony może bowiem – w drodze wyraźnego oświad-
czenia – zrezygnować z tej formy przesłania dokumentów do rejestru61  

V. Uwagi końcowe

Wywodzące się z tradycji prawa kontynentalnego modele rejestrów 
nieruchomości przyznające notariatowi łacińskiemu istotne znaczenie 
w praktyce funkcjonowania tychże rejestrów wykazują wiele podobieństw 
w zakresie regulowania związków pomiędzy rejestrem a notariuszami. 
Powszechne jest w szczególności powierzanie notariuszom zadania urzeczy-
wistniania jawności formalnej rejestru nieruchomości. Charakterystyczna 
jest również obowiązkowa na potrzeby rejestracji partycypacja notariuszy 
w sporządzaniu dokumentów obejmujących czynność prowadzącą do roz-
porządzenia prawem rzeczowym na nieruchomości, nawet jeśli przybiera 
ona zróżnicowaną postać62 i pociąga za sobą różne następstwa dla doku-
mentowanej czynności w sferze prawa materialnego63. Uogólniając, każdy 
dokument stanowiący podstawę rejestracji lub jej podlegający powinien 
zostać sporządzony z udziałem notariusza. 

Argumenty przemawiające za powierzeniem notariuszom roli głów-
nych kreatorów dokumentów na potrzeby rejestrów nieruchomości 
wydają się stosunkowo zróżnicowane. Z pewnością przemawia za tym 
rozwiązaniem istotne ograniczenie ryzyka wadliwości dokumentowanych 
61 Powyższe rozwiązanie wprowadzone zostało do rozporządzenia hipotecznego dopiero w 2007 

r., mocą dekretu królewskiego z 19 stycznia 2007 r. Wcześniej ustawodawca hiszpański, 
uznając zasadę całkowicie dobrowolnego charakteru inskrypcji, pozostawiał samym stronom 
zadbanie o jej dokonanie, nie obarczając notariuszy obowiązkiem przesłania sporządzonych 
przez nich dokumentów do rejestru. 

62 Może to być np. obligatoryjna forma aktu notarialnego (np. Szwajcaria, Francja, Hiszpania) 
lub jedynie forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym (np. Włochy, Austria). 

63 W typowych przypadkach udział notariusza w sporządzaniu dokumentu obejmującego 
czynność rozporządzającą prawem rzeczowym na nieruchomości nie jest przesłanką 
ważności tej czynności. We Francji, Włoszech i Hiszpanii, jak również w Austrii, obowiązuje 
bowiem zasada swobody formy, także w odniesieniu do takich czynności, co powoduje, że 
umowa nieformalna jest ważna i skuteczna inter partes. Odmienne założenia obowiązują 
w szwajcarskim wariancie modelu ksiąg gruntowych, gdzie objęcie umowy zobowiązującej 
do przeniesienia własności nieruchomości aktem notarialnym warunkuje jej ważność. 
W Niemczech zasada ta znajduje również zastosowanie do umów zobowiązujących 
do przeniesienia własności nieruchomości, które jednak z uwagi na przyjętą zasadę 
abstrakcyjności nie stanowią prawnej podstawy przysporzenia. 
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przez nich czynności prawnych (np. wady oświadczeń woli stron, ich 
niezdolność do czynności prawnych, wadliwa reprezentacja jednostek 
organizacyjnych), stanowiącego wciąż jedną z głównych słabości modeli 
rejestrów funkcjonujących w państwach tradycji common law. Istotne 
znaczenie posiadają również nałożone na nich obowiązki udzielania od-
powiednich wyjaśnień i pouczeń stronom dokumentowanych czynności. 
W aspekcie powiązań notariuszy z rejestrami nieruchomości decydującą 
rolę odgrywa jednak powierzone im zadanie ustalania stanu prawnego 
nieruchomości, której dotyczy dokumentowana czynność, na podstawie 
sprawdzenia treści rejestrów64. W konsekwencji notariusze stają się 
głównymi użytkownikami rejestrów nieruchomości. Przyczyniają się 
wreszcie do realizacji w ramach poszczególnych modeli zasady legalizmu, 
przekazując stosowne dokumenty (wnioski o rejestrację, ewentualnie 
dokumenty podlegające rejestracji lub stanowiące jej podstawę) do or-
ganów prowadzących rejestry. Dzięki realizacji wymienionych zadań 
i obowiązków przez notariuszy zapewniana jest zatem funkcjonalność 
rejestrów nieruchomości. Powyższą tezę potwierdza w szczególności 
analiza rozwiązań przyjętych w ramach modelu transkrypcji, którego 
notariat łaciński jest fundamentem, zważywszy na ograniczone kompe-
tencje rejestratorów i samą metodę rejestracji, polegającą na archiwizo-
waniu określonych dokumentów, utrudniającą ustalanie stanu prawnego 
nieruchomości65  

Realizacja wymienionych zadań i obowiązków przez notariuszy, za-
równo na etapie opracowywania dokumentów podlegających rejestracji 
lub stanowiących jej podstawę, jak również po ich sporządzeniu, uzyskała 
nowy wymiar na skutek automatyzacji rejestrów nieruchomości, której 
odpowiada daleko idąca informatyzacja czynności notarialnych. Dzięki 
zastosowaniu systemów teleinformatycznych możliwy dla notariusza 
dokonującego czynności stał się natychmiastowy i bezpośredni wgląd 

64 Obowiązek konsultacji rejestru nieruchomości przed dokonaniem czynności notarialnej 
może być na notariuszy wprost nałożony przez ustawę (np. Niemcy, Hiszpania, Francja), 
lub wynikać z całokształtu zadań i ustrojowej pozycji notariuszy (np. Włochy). Na uwagę 
zasługuje rozwiązanie przyjęte w modelu inskrypcji, zakładające bieżącą współpracę 
i wymianę informacji pomiędzy notariuszem a właściwym rejestratorem, przed dojściem do 
skutku dokumentowanej przez tego pierwszego czynności.

65 Jednak również w niemieckim wariancie modelu ksiąg gruntowych, uzasadnienia dla 
ograniczeń w kognicji urzędów ksiąg gruntowych dopatruje się w rozbudowanych 
obowiązkach notariuszy, których działalność stanowi podstawowy instrument zabezpieczania 
interesów uczestników obrotu nieruchomościami, eliminując potrzebę dokonywania 
rozbudowanych ustaleń przez urząd ksiąg gruntowych. H. Bickmann, Grundstückserwerb…, 
op. cit., s. 156; S. Hügel, Das Zusammenspiel…, op. cit., s. 121.
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do treści rejestru, przyczyniający się do zwiększenia bezpieczeństwa 
stron tej czynności. Analogiczny rezultat przyniosło stworzenie tech-
nicznych warunków do elektronicznej komunikacji pomiędzy organami 
prowadzącymi rejestry nieruchomości a kancelariami notarialnymi. Zja-
wisko to nie byłoby możliwe bez daleko idącej automatyzacji czynności 
notarialnych, których ciężar wzięły na siebie samorządy notarialne. 
Polegają one w szczególności na dopuszczeniu możliwości sporządzania 
elektronicznych aktów notarialnych (np. Francja, Austria, Włochy), lub 
elektronicznych wypisów aktów notarialnych (np. Hiszpania, Niemcy), 
które za pośrednictwem odpowiednich repozytoriów elektronicznych 
kierowane są do organów prowadzących rejestry nieruchomości. 

Odnosząc powyższe rozważania do polskiego systemu wieczy-
stoksięgowego, należy podkreślić, że przyjmuje on rozwiązania cha-
rakterystyczne dla modelu ksiąg gruntowych, wykorzystując instytucję 
notariatu dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rejestru 
nieruchomości66. Związki polskich notariuszy z księgami wieczystymi 
wykazują wiele podobieństw z rozwiązaniami obowiązującymi w innych 
państwach, którym znana jest instytucja notariatu łacińskiego, choć 
należy wskazać również określone różnice67. W związku z przyjętą 
w Polsce zasadą powszechnego i nieograniczonego dostępu online 
do treści ksiąg wieczystych, uzależnionego jedynie od znajomości 
numeru księgi, rola notariuszy w realizacji zasady jawności formalnej 
tego rejestru została istotnie ograniczona w porównaniu do rozwiązań 
66 W świetle polskiej ustawy z dn. 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (PrNot), notariusz 

w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony 
przysługującej funkcjonariuszom publicznym, a czynności notarialne, dokonane przez 
notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego (art. 2 § 1–2). Tym 
samym, pomimo podnoszonych w literaturze wątpliwości co do rzeczywistego statusu 
notariusza, można przyjąć, że notariat w Polsce posiada cechy charakterystyczne dla notariatu 
łacińskiego w rozumieniu przyjętym w niniejszym artykule. Por. A. Oleszko, Notariat 
w systemie wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2015, s. 27

67 W kontekście historycznym należy zwrócić uwagę na wyjątkowo mocne w Polsce powiązanie 
notariatu z instytucją ksiąg wieczystych, przejawiające się w stosowanym w latach 1965–
1991 rozwiązaniu zakładającym powierzenie prowadzenia ksiąg wieczystych państwowym 
biurom notarialnym, a dokonywanie czynności w zakresie prowadzenia ksiąg wieczystych 
– notariuszom zatrudnionym w tych biurach. Jednak rozwiązanie to trudno odnosić do 
współczesnej rzeczywistości, z uwagi na zupełnie inne znaczenie ksiąg wieczystych 
w obecnym systemie prawnym oraz diametralnie odmienny status prawny notariusza. W latach 
1965–1991 notariusz był pracownikiem państwowym, z którym stosunek pracy nawiązywany 
był na podstawie mianowania z dniem określonym w akcie nominacji; stosowano do niego 
przepisy o państwowej służbie cywilnej, o ile prawo nie stanowiło inaczej (art. 11 i 18 ustawy 
z dn. 25 maja 1951 r. – Prawo o notariacie t.j. – Dz.U. z 1963 r. nr 19, poz. 106). Por. W. 
Berutowicz, J. Mokry, Organizacja ochrony prawnej w PRL, Warszawa 1987, s. 302.
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przyjmowanych w innych porządkach prawnych (np. Niemcy, Austria). 
W pewnym zakresie jej urzeczywistnieniu może służyć przyznane 
notariuszom w 2013 r.68 prawo do wielokrotnego, nieograniczonego 
w czasie wyszukiwania ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych 
ksiąg wieczystych, które jednak może następować wyłącznie w przy-
padkach, gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych nota-
riuszy (art. 364 ust. 8 pkt 18 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 
wieczystych i hipotece – KWU)69, jak również nieograniczone z uwagi 
na interes prawny prawo do przeglądania akt księgi wieczystej i żą-
dania wydania odpisów dokumentów znajdujących się w tych aktach 
(art. 361 ust. 2 i 4 KWU).

Obowiązujące w Polsce regulacje prawne pozwalają uznać notariuszy 
za głównych kreatorów dokumentów stanowiących podstawę wpisu do 
księgi wieczystej. Wniosek taki można wyprowadzić w szczególności 
z treści art. 31 ust. 1 KWU, zgodnie z którym wpis może być dokonany 
na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym, jeżeli 
przepisy szczególne nie przewidują innej formy dokumentu. Przepis ten 
wprowadza wymóg tzw. formy ad tabulationem, której zachowanie jest ko-
nieczne, aby określony dokument mógł stanowić podstawę wpisu w księdze 
wieczystej70. Analogiczne rozwiązanie, zakładające obligatoryjny udział 
notariusza w sporządzeniu dokumentu stanowiącego podstawę rejestracji, 
przyjmowane jest powszechnie w ramach modeli ksiąg gruntowych, tran-
skrypcji oraz hiszpańskim modelu registro de la propiedad. Prawo polskie 
wzmacnia jednak rolę notariuszy w tworzeniu dokumentów stanowiących 
podstawę wpisu do księgi wieczystej poprzez szerokie stosowanie formy 
aktu notarialnego lub podpisu notarialnie poświadczonego, zastrzeżonej 
ad solemnitatem (art. 73 § 2 KC)71 

68 Na podstawie ustawy z dn. 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece 
(Dz.U.. poz. 941), obowiązującej od 1 grudnia 2013 r.

69 D. Szostek, Dostęp do księgi wieczystej dla notariusza. Nowelizacja ustawy o księgach 
wieczystych i hipotece, „Rejent” 2013, nr 10, s. 78–79.

70 J. Zawadzka, [w:] J. Pisuliński J. (red.), Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, Warszawa 
2014, s. 457.

71 Podstawowe znaczenie w tym względzie posiada art. 158 KC wprowadzający wymóg 
zachowania formy aktu notarialnego dla umowy przenoszącej własność nieruchomości 
i umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości, jak również art. 234 
i 245 KC, zgodnie z którymi przepisy o przeniesieniu własności stosuje się odpowiednio do 
oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na 
nieruchomości. W tym ostatnim wypadku forma aktu notarialnego jest jednak potrzebna tylko 
dla oświadczenia właściciela, który prawo ustanawia. W kontekście prawnoporównawczym 
wymienione wymogi formalne należy uznać za stosunkowo surowe, w szczególności na tle 
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Ponieważ polscy notariusze są głównymi twórcami dokumentów 
stanowiących podstawę wpisu do ksiąg wieczystych, w praktyce obrotu 
nieruchomościami stają się oni również podstawowymi użytkownikami 
tego rejestru. Opracowując takie dokumenty, dążą bowiem z reguły 
do starannego ustalenia stanu prawnego właściwej nieruchomości, co 
następuje w szczególności poprzez sprawdzenie treści właściwej księgi 
wieczystej72. Podobnie jak ich odpowiednicy w innych analizowanych 
w niniejszym artykule porządkach prawnych, mają również obowiązek 
zachowania bezstronności, udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień 
dotyczących dokonywanej czynności notarialnej, jak również czuwania 
nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz 
innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne 
(art. 80 § 2 i 3 PrNot). W kontekście prawidłowego funkcjonowania ksiąg 
wieczystych istotne znaczenie posiada również obowiązek notariuszy 
stwierdzenia tożsamości osób biorących udział w dokumentowanej przez 
nich czynności (art. 85 § 1 PrNot). Wykonując powyższe obowiązki, 
notariusze uzupełniają rolę ksiąg wieczystych jako podstawowego in-
strumentu służącego bezpieczeństwu obrotu nieruchomościami.

Podobny cel ma również nałożony na notariuszy sporządzających 
akt notarialny obowiązek złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej 
w przypadkach określonych w art. 92 § 4 PrNot. Oprócz złożenia wniosku 
o wpis w księdze wieczystej notariusz jest również zobowiązany do prze-
słania sądowi wieczystoksięgowemu dokumentów stanowiących podstawę 
wpisu – w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wpis (art. 6264 § 3 
KPC). W kontekście komparatystycznym przedmiotowe rozwiązanie, 
zmierzające do jak najszybszego odzwierciedlania zmian stanu prawnego 
nieruchomości w treści rejestru, należy uznać za typowe dla porządków 

analizowanych w niniejszej pracy rozwiązań przyjętych w ustawodawstwie hiszpańskim, 
włoskim, francuskim i austriackim, przewidujących pełną swobodę formy, również 
w odniesieniu do czynności prawnych skutkujących rozporządzeniem prawami rzeczowymi 
na nieruchomości. W odniesieniu do umów prowadzących do przeniesienia własności 
nieruchomości, znajdują one jednak odpowiednik w regulacjach szwajcarskich (art. 657 
ZGB) oraz niemieckich (§ 311b i § 925 BGB).

72 Prawo o Notariacie, w przeciwieństwie do regulacji przyjętych w kilku analizowanych 
w artykule porządkach prawnych (np. Niemcy, Hiszpania), nie wprowadza wyraźnego 
wymogu sprawdzenia treści księgi wieczystej przy dokumentowaniu czynności mającej 
za przedmiot prawa podlegające wpisowi do tego rejestru. Obowiązek taki – podobnie jak 
w niektórych innych porządkach prawnych (np. Francja, Włochy) – wyprowadza się jednak 
z wymogu zachowania szczególnej staranności, do jakiej zobowiązany jest notariusz przy 
wykonywaniu czynności notarialnych (art. 49 PrNot). 



35

Notariat łaciński a rejestr nieruchomości

prawnych wykorzystujących instytucję notariatu łacińskiego, choć bardziej 
rygorystyczne od jego zagranicznych odpowiedników73 

W celu realizacji wymienionych obowiązków polscy notariusze ko-
rzystają w coraz szerszym zakresie z możliwości technicznych, jakie daje 
prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (art. 251 
§ 1 KWU), co także odpowiada rozwiązaniom przyjętym w innych po-
rządkach prawnych. Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości istotne 
znaczenie posiada opisane wyżej prawo notariuszy do wielokrotnego, 
nieograniczonego w czasie wyszukiwania ksiąg wieczystych w centralnej 
bazie danych ksiąg wieczystych na podstawie zróżnicowanych kryteriów 
wyszukiwawczych. Z kolei stosownie do art. 92 § 4 PrNot, złożenie 
przez notariusza wniosku o wpis w księdze wieczystej odbywa się ak-
tualnie obowiązkowo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
(art. 6264 § 1 KPC), po opatrzeniu wniosku kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym notariusza74. Rozwiązanie to umożliwia automatyczne 
umieszczenie wzmianki o wniosku z chwilą umieszczenia go w systemie 
teleinformatycznym, tj. obowiązkowo w dniu sporządzenia aktu nota-
rialnego, dokumentującego zmianę stanu prawnego nieruchomości (art. 
6267 § 2 zd. 2 KPC). Obowiązujące regulacje prawne stwarzają również 
możliwość dołączania do wniosku złożonego za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego dokumentów stanowiących podstawę wpisu w księ-
dze wieczystej, jeżeli zostały one sporządzone w postaci elektronicznej 
(art. 6264 § 2 KPC)75 

Powyższe rozwiązania określają zatem współczesny kształt obiegu 
danych elektronicznych pomiędzy notariuszami a sądami wieczystoksięgo-
wymi. Na tle analizowanych w niniejszej pracy regulacji obowiązujących 

73 W świetle polskich regulacji realizacja obowiązku notariusza w postaci złożenia wniosku 
wieczystoksięgowego i przesłania do sądu dokumentów stanowiących podstawę wpisu następuje 
niezależnie od woli stron. W niektórych porządkach prawnych (np. Niemcy, Hiszpania) 
notariusz może zostać zwolniony z tego obowiązku w drodze jednoznacznego oświadczenia 
stron dokumentowanej czynności. Polskie rozwiązania w szerszym zakresie uwzględniają 
zatem funkcje publiczne notariatu w zakresie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. A. 
Oleszko, Prawo o notariacie. Komentarz, cz. II, t. II, Warszawa 2012, s. 289. 

74 Ten sposób składania wniosków o wpis w księdze wieczystej przez notariuszy wprowadziła 
ustawa z dn. 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 218) obowiązująca od 1 lipca 2016 r. Szeroko na temat 
funkcji notariusza w postępowaniu wieczystoksięgowym po tej nowelizacji: P. Siciński, 
Teleinformatyczna księga wieczysta. Najnowsza nowelizacja systemu ksiąg wieczystych 
i postepowania wieczystoksięgowego (część I), „Rejent” 2016, nr 1, s. 84 i n.

75 W literaturze wskazuje się jednak, że aktualnie nie istnieją jeszcze dokumenty spełniające ten 
wymóg. P. Siciński, Teleinformatyczna księga wieczysta…, op. cit., s. 91. 
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w innych porządkach prawnych należy je uznać wciąż za stosunkowo 
skromne, w szczególności w porównaniu do rozwiązań umożliwiających 
transfer elektronicznych aktów notarialnych lub innych dokumentów 
elektronicznych (np. wypisów aktów notarialnych) od notariuszy do 
organów prowadzących rejestry nieruchomości76. W tym kontekście 
wypada wyrazić nadzieję, że być może w przyszłości prowadzone przez 
Krajową Radę Notarialną na podstawie art. 92a PrNot Centralne Re-
pozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych stanie się 
platformą pośredniczącą w wymianie danych elektronicznych również 
pomiędzy sądami wieczystoksięgowymi a notariuszami77  Wniosek taki 
można wysnuć z treści art. 92a § 1 PrNot, który dostęp do Repozytorium 
przyznaje sądom par excellence, pomimo że aktualnie jego znaczenie 
pozostaje ograniczone do postępowań o wpis w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego78 

W tym względzie na uwagę zasługują również postulaty wysuwane 
przez środowisko notarialne, które opracowało projekty e-usług nota-
rialnych i cyfryzacji procedur notarialnych, zakładające dokumentowa-
nie czynności notarialnych w postaci elektronicznej oraz prowadzenie 
elektronicznego centralnego repozytorium aktów notarialnych79  Kon-
sekwencją wprowadzenia tych rozwiązań stałoby się również przyzna-
nie notariuszom uprawnień do dokonywania czynności rejestrowych 

76 Transfer ten w typowych przypadkach odbywa się za pośrednictwem elektronicznych 
archiwów prowadzonych przez organy samorządu notarialnego (por np. Archiwum 
Dokumentów Notariatu Austriackiego „cyberDOC”, francuski Minutier Central Electronique 
du Notariat lub znajdujące się dopiero w fazie opracowywania w Niemczech Elektronische 
Urkundenarchiv).

77 Prowadzenie Repozytorium przewidziane zostało mocą ustawy z dn. 26 stycznia 2018 r. 
o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
2018 r. poz. 398) obowiązującej od 9 kwietnia 2018 r. Na podstawie art. 7 tej ustawy 
znowelizowano PrNot, tworząc podstawę do wydawania elektronicznych wypisów aktów 
notarialnych oraz elektronicznych wyciągów z aktów notarialnych (art. 110a i 112 § 
3), przechowywanych w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów 
Notarialnych (art. 92a § 1).

78 Aktualnie obowiązek notariuszy w przedmiocie niezwłocznego umieszczenia elektronicznego 
wypisu aktu notarialnego w Repozytorium jest ograniczony do aktów notarialnych 
zawierających w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu 
wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (art. 92a § 2 PrNot).

79 Opracowane przez Fundację na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego założenia projektu 
e-usług notarialnych i cyfryzacji procedur notarialnych oraz projektu ustawy o zmianie 
ustawy prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw dotyczącego notarialnych czynności 
rejestrowych (http://www.bezpiecznyobrot.org.pl/).
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w związku z przeprowadzanymi przez nich czynnościami notarialnymi, 
polegającymi na dokonaniu przez notariusza wpisu do księgi wieczystej 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do czynności rejestro-
wych notariuszy miałyby odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu 
postępowania cywilnego dotyczące czynności rejestrowych dokonywa-
nych przez referendarzy sądowych. 

Wymienione propozycje, motywowane potrzebą odciążenia sądów od 
czynności o charakterze bezspornym oraz radykalnego skrócenia czasu 
wymaganego na dokonanie czynności rejestrowych w postępowaniu wie-
czystoksięgowym, choć w obecnym stanie prawnym wydają się trudne 
do zrealizowania w praktyce80, odpowiadają jednak pewnej tendencji, 
która daje się zrekonstruować na podstawie badań komparatystycznych. 
Jest nią dążenie do wykorzystania inteligentnych technologii dla takiego 
opracowania dokumentów elektronicznych przesyłanych do organów 
prowadzących rejestr nieruchomości, które pozwalałoby na ograniczenie 
obowiązków kontrolnych rejestratorów, bez wprowadzania nadmiernego 
ryzyka dla bezpieczeństwa obrotu81 

Podsumowując, należy podkreślić istotne znaczenie polskich notariuszy 
w zabezpieczaniu obrotu nieruchomościami82. Ich działalność pozostaje 
w tym względzie komplementarna w stosunku do analogicznej funkcji 
ksiąg wieczystych. Związki notariatu z rejestrem nieruchomości w Polsce 
80 Powierzenie notariuszom kompetencji do dokonywania za pomocą systemu teleinforma-

tycznego wpisu w księdze wieczystej na podstawie dokumentowanej przez siebie czynno-
ści prawnej dotyczącej praw podlegających ujawnieniu w księdze, choć zapewne obecnie 
technologicznie możliwe i uzasadnione ze względu na postulat szybkości postępowania 
wieczystoksięgowego, wymagałoby jednak przewartościowania dotychczasowych zasad 
organizacyjnych ksiąg wieczystych, przede wszystkim z uwagi na treść art. 23 KWU oraz 
zasadę legalizmu – w niezwykle szerokim zakresie realizowaną przez polskie prawo wie-
czystoksięgowe.

81 Tego typu tendencje dochodzą do głosu np. w ramach francuskiego wariantu modelu 
transkrypcji, gdzie ekstrakty z elektronicznych aktów notarialnych są automatycznie 
rejestrowane we właściwych rejestrach nieruchomości, bez ingerencji ze strony personelu 
urzędu ds. jawności gruntowej. W takim kierunku zmierza również konstrukcja tzw. modello 
unico informatico wykorzystywana w ramach włoskiego wariantu tego modelu.

82 W tym kontekście, jak również w szerszej perspektywie komparatystycznej, pojawiające 
się niekiedy tezy o rychłym kryzysie notariatu łacińskiego, który miałby być efektem 
zastosowania najnowszych technologii m.in. do prowadzenia rejestrów publicznych (np. R.I.P. 
lieber Notar – Wie die Blockchain Notare ersetzen könnte: https://www blockchain-infos de/
blockchain-notare/), należy uznać za przedwczesne i nieuzasadnione. Nieunikniony postęp 
technologiczny powinien być postrzegany przez ustawodawcę, jak i samych notariuszy, jako 
szansa na coraz pełniejszą realizację funkcji i zadań notariatu w zakresie zabezpieczania obrotu 
nieruchomościami oraz na umocnienie związków tej instytucji z rejestrami publicznymi, 
w tym w szczególności z rejestrem nieruchomości 
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wykazują także wiele cech wspólnych z analogicznymi regulacjami obo-
wiązującymi w tych porządkach prawnych, którym znana jest instytucja 
notariatu łacińskiego. Na podstawie badań komparatystycznych należałoby 
natomiast postulować wprowadzenie mechanizmów umożliwiających 
sprawniejszą wymianę danych elektronicznych (w tym w szczególności 
elektronicznych dokumentów) pomiędzy organami prowadzącymi księgi 
wieczyste a notariuszami. W tym jednak zakresie niezbędna jest dalsza 
automatyzacja postępowania wieczystoksięgowego i wykorzystanie za-
awansowanych technologii informatycznych zarówno przez notariuszy, 
jak i – w szczególności – sądy prowadzące księgi wieczyste. 


