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Uwagi ogólne

liw
o

I.

Notariat jest wa nym ogniwem w systemie organów ochrony pa stwa, a w zwi zku z
zakresem kompetencji notariusza i jego ustrojowym usytuowaniem, jest instytucj

Polski notariat, maj cy wielowiekow

bezpiecze stwo obrotu prawnego.

tradycj , jest silnie powi zany z tradycj

ied

systemu prawnego pa stwa gwarantuj

europejsk , czego dowodem jest przyj cie Polski w 1992 r. do Mi dzynarodowej Unii
Notariatu aci skiego, podczas kongresu Unii w Cartagenie w Kolumbii. Celem tej

raw

pozarz dowej organizacji zrzeszaj cej samorz dy notarialne pa stw, w których
przyj ty system notarialny jest zbie ny ze standardami wypracowanymi przez t
organizacj

od chwili jej powo ania w 1948 r. w Buenos Aires, jest zapewnianie

nale ytej pozycji notariatu w pa stwach cz onkowskich oraz wymian do wiadcze

Sp

notariatów.

Model aci ski charakteryzuje si wyodr bnieniem notariatu w zakresie wykonywania
funkcji publicznych pa stwa, powierzeniem kompetencji dokonywania czynno ci
notarialnych kompetentnym osobom z wykszta ceniem prawniczym, które korzystaj

aru

z atrybutu osoby zaufania publicznego, ze sporz dzonymi za

przez notariusza

dokumentami zwi zane jest domniemanie prawne legalno ci i s uszno ci.
Na odmiennych od systemu notariatu aci skiego zasadach oparty jest anglosaski

ym
i

model notariatu, którego przyk adem jest system USA (za wyj tkiem stanu Luizjana).
Zasadnicza ró nica sprowadza si z jednej strony do braku wymaga wykszta cenia
prawniczego od kandydata na notariusza oraz z drugiej strony - do bardzo w skiego
zakresu uprawnie

notariusza, który po wiadcza jedynie to samo

osoby

ut
W

sk adaj cej podpis na dokumencie.
Zasady dzia ania notariatu

aci skiego zosta y sformu owane w dokumencie

„Podstawy i zasady dzia ania Notariatu aci skiego” opracowanym przez Komisj do
Spraw Mi dzynarodowej Wspó pracy dzia aj cej w ramach Mi dzynarodowej Unii
aci skiego, na wniosek Zarz du Unii i Sta ej Rady, zawarty w uchwale

Ins
tyt

Notariatu

podj tej w 1986 r. na posiedzeniu w Hadze.

osob niezale

ci

w nim, i urz d notarialny jest instytucj publiczn , a notariusz jest
, tzn. nie jest usytuowany w hierarchii administracji publicznej lub w

liw
o

Stwierdza si

innych organach publicznych.
Notariusz winien zachowa

bezstronno

system prawny powinien zawiera

przy wykonywaniu swych czynno ci, a

instrumenty prawne zabezpieczaj ce tak

ied

bezstronno .

Notariuszem mo e by tylko osoba maj ca uko czone studia prawnicze. Zaleca si

na notariusza.

raw

przeprowadzanie egzaminu z zakresu teorii i praktyki, poprzedzaj cego powo anie

Zakresem czynno ci notarialnych obj te jest sporz dzanie dokumentów, dla których
prawo danego pa stwa przewiduje form

notarialn , jako niezb dny wymóg ich

Sp

wa no ci, uwierzytelnianie dokumentów oraz sk adanych podpisów, a tak e
udzielanie porad prawnych.

Domniemanie legalno ci dokumentu, rozumiane jako zgodno

dokumentu z

aru

wymogami prawnymi jego wa no ci oraz zawartym w nim o wiadczeniem woli
podj tym bez przymusu i braku

wiadomo ci, oraz domniemanie s uszno ci,

zwi zane z potwierdzeniem przez notariusza faktów, które mia y miejsce w
obecno ci notariusza lub by y mu znane dzi ki powszechnej wiedzy, mog

by

ym
i

obalone jedynie na drodze s dowej.

Zdaniem Mi dzynarodowej Unii Notariatu

aci skiego kwestia liczby dzia aj cych

notariuszy oraz zasi g terytorialny ich dzia ania, tudzie
by

uregulowana

ustawowo,

z

uwzgl dnieniem

ut
W

powinna

nadzoru nad notariatem
instrumentów

przeciwdzia aj cych powstaniu monopolu notariuszy na okre lonym obszarze oraz
zapewniaj cych nale yt obs ug notarialn .
Przynale no

notariusza do izby notarialnej, czyli organizacji korporacyjnej

notariuszy, powinna by obligatoryjna.

Ins
tyt

Natomiast, niezale nie od izb notarialnych, powinien równie

centralny, z

funkcjonowa

organ

ony wy cznie z notariuszy, wspó pracuj cy z izbami notarialnymi,

maj cy za zadanie czuwanie nad funkcjonowaniem notariatu zgodnie z prawem i

przestrzeganiem przez notariuszy pragmatyki zawodowej.
2

Polski

do

Mi dzynarodowej

Unii

Notariatu

aci skiego

14 lutego 1991 r., sprowadzaj

si

rozwi zania

prawno-ustrojowe

ostatecznego kszta tu notariatu, lecz podlega

b

nie

stanowi

dalszej transformacji. Na

ied

w powy szej ustawie

ustaw z

do odej cia od systemu pa stwowych biur

notarialnych i traktowania notariusza jak urz dnika pa stwowego.
Przyj te

zosta o

liw
o

bezpo rednio poprzedzone reform polskiego notariatu, przeprowadzon

ci

Przyj cie

kierunek tych dalszych zmian niew tpliwy wp yw ma polskie cz onkostwo w Radzie
Europy oraz bliskie ju cz onkostwo w Unii Europejskiej. W tym celu niezb dna jest

Zasady dzia ania notariatu niemieckiego

Sp

II.

do wiadcze notariatów europejskich.

raw

znajomo

Podstaw prawn

dzia ania notariuszy niemieckich stanowi ustawa federalna z 24

lutego 1961 r. (BGB 1,I, p. 97 z pó n. zm.), a na obszarze nowych krajów
federalnych (terenów by ej NRD) - rozporz dzenie z 22 sierpnia 1990 r., a ponadto

aru

ustawodawstwo krajowe.
Zgodnie z powy sz ustaw federaln czynno ci notarialne mog by wykonywane:
1) przez notariuszy wykonuj cych wy cznie ten zawód, 2) przez notariuszy-

ym
i

adwokatów oraz 3) przez notariuszy-urz dników.
Notariusze pierwszych dwóch kategorii prowadz niezale
asny rachunek.

praktyk notarialn na

ut
W

Natomiast trzecia kategoria to notariusze zatrudniani i op acani przez pa stwo.
Najpowszechniejsza jest praktyka wykonywania czynno ci notarialnych przez
notariuszy-adwokatów. Spo ród 11 tys. notariuszy w ca ych Niemczech a blisko 9
tysi cy stanowi w

nie notariusze-adwokaci, a tylko zaledwie 1.700 osób wykonuje

Ins
tyt

zawód notariusza na zasadzie wy czno ci.
W zwi zku z ustawodawstwem krajowym, mapa landów oraz okr gów, w których

czynno ci notarialne s dokonywane wy cznie przez notariuszy, jak równie przez

3

ci

notariuszy-adwokatów oraz notariuszy-urz dników charakteryzuje si

wyj tkowym

liw
o

zró nicowaniem.
Notariusze wykonuj cy ten zawód na zasadzie wy czno ci przewa aj w Bawarii,
Brandenburgii,
Palatynacie,

Hamburgu,
Saarland,

Mecklenburgii-Zachodniej

Saksonii,

Górnej

Saksonii,

Natomiast notariusze-adwokaci dominuj
Saksonii,

Schleswig-Holstein

oraz

Turyngii,

w

ied

Nadrenii/Westfalii.

Pomeranii,

Nadrenii-

Pó nocnej

w Berlinie, Bremie, Hessen, Dolnej

w

obszarach

Pólnocnej

raw

Nadrenii/Westfalii.

westfalskich

Oko o 630 notariuszy-urz dników pracuje w Badenii-Wurttembergu, którego krajowa
regulacja dopuszcza funkcjonowanie zawodu notariusza w trzech formach (ustawa z

Sp

12 lutego 1975 r.). W dystrykcie Wy szego Regionalnego S du w Stuttgarcie
wspó istniej wszystkie 3 kategorie notariuszy.

Nale y nadmieni o odr bno ci regulacji prawnej okr gu Wy szego Regionalnego
wykonywane przez notariuszy,

aru

du w Karlsruhe, gdzie czynno ci notarialne s

którzy jednocze nie orzekaj w post powaniu spadkowym i wieczystoksi gowym. Na
tym terenie federalne prawo o notariacie nie obowi zuje, za wyj tkiem kilku
przepisów odnosz cych si do wykonywania samej funkcji notariusza. Notariaty s
ciwymi jednocze nie w sprawach spadkowych.

ym
i

urz dami pa stwowymi, w

Natomiast urz dy wieczystoksi gowe znajduj si przy gminach.
Natomiast w okr gu S du Krajowego w Stuttgardzie, w notariatach dzia aj równie

ut
W

notariusze urz dnicy, którzy wykonuj tak e czynno ci w post powaniu spadkowym i
wieczystoksi gowym, ale nie maj

uprawnie

do wykonywania zawodu s dziego.

Notariat jest tu tak e s dem spadkowym, natomiast urz dy wieczystoksi gowe
znajduj si przy gminach. W tym e samym okr gu dzia aj notariusze wykonuj cy
zawód na zasadzie wy czno ci.

Ins
tyt

Te zró nicowane modele notariatu na terenie RFN s

przedmiotem wielu polemik

mi dzy zwolennikami jednolitego modelu wolnego zawodu notariusza i oddzielenia
go od zawodu adwokata, a zwolennikami zachowania wszystkich form dzia ania.

4

ci

wietle ustawy federalnej z 1961 r. osoba wykonuj ca zawód notariusza jest

osob

niezawis , dokonuj

po wiadcze

zdarze

prawnych oraz innych zada

liw
o

W

przez prawo przewidzianych, a tak e udzielaj

pomocy prawnej. Natomiast

notariusze wykonuj cy swój zawód obok zawodu adwokata pe ni funkcj notariusza
na czas okre lony zezwoleniem na terenie siedziby w

ciwego s du.

ied

Niezale nie od formy wykonywania zawodu notariusza, kandydat na notariusza musi
mie niemieckie obywatelstwo, uko czy studia prawnicze, wykaza si odpowiedni
praktyk

oraz posiada

uprawnienia s dziowskie, zgodnie z federaln

ustaw

o

raw

dziach (z wyj tkiem notariuszy zatrudnianych przez pa stwo w dystrykcie
Wy szego Regionalnego S du w Stuttgarcie, gdzie kandydaci przechodz specjalne
przeszkolenie prawnicze).
Wymogi te maj

gwarantowa

wysoki poziom wiedzy prawniczej, któr

Sp

legitymowa si notariusze.

powinni

Powo anie na notariusza powinno by poprzedzone 3-letni asesur notarialn . Na
asesora notarialnego powo uje administracja w

ciwego s du po wys uchaniu opinii

aru

izby notarialnej. Natomiast prezes izby notarialnej przydziela asesora do jednego z
notariuszy celem zdobywania wiedzy i do wiadczenia w wykonywaniu zawodu
notariusza.

równolegle zawód notariusza, powinien

ym
i

Z kolei adwokat pragn cy wykonywa

legitymowa si co najmniej 3-letnim nieprzerwanym okresem pracy w charakterze
adwokata.

ut
W

Powo ania na notariusza dokonuje Krajowa Administracja Wymiaru Sprawiedliwo ci,
po wys uchaniu opinii Izby Notarialnej. Wyznacza te siedzib wykonywania zawodu
poprzez wskazanie miejscowo ci z tym,

e w miastach o liczbie mieszka ców

wi kszej ni 100 tysi cy - przez wskazanie tak e cz
Notariusz wykonuje swój zawód w siedzibie w

ci miasta.

ciwej dla s du, poza ni - tylko za

Ins
tyt

zgod organu nadzoruj cego w przypadkach ci le okre lonych przez ustaw .
Notariusz nie mo e bez zgody izby notarialnej wykonywa innego p atnego zawodu,

ani sprawowa

funkcji urz dowej. Zgoda taka jest udzielana wyj tkowo z
5

e notariusz ów nie mo e wykonywa

ci

zastrze eniem,

przez ten czas czynno ci

liw
o

notarialnych osobi cie.
Niemiecki notariusz ma szeroki zakres czynno ci, których mo e dokonywa . S one

okre lane mianem czynno ci prewencyjnych wymiaru sprawiedliwo ci. Tak wi c

ied

notariusz w my l niemieckiej ustawy federalnej:
sporz dza ró nego rodzaju akty notarialne,

-

po wiadcza podpisy i kopie dokumentów,

-

spisuje protoko y ze zgromadze , losowa , inwentarzy,

-

sporz dza protesty weksli,

-

dor cza o wiadczenia,

-

sporz dza wyci gi z rejestru hipotecznego,

-

dokonuje przetargów publicznych,

-

sporz dza za wiadczenia dotycz ce istnienia lub siedziby osoby prawnej,

-

przyjmuje o wiadczenia pod przysi

Sp

raw

-

pa stwa.

, je eli tego wymaga prawo innego

lub wspólno ci maj tkowej.

aru

Notariusz mo e ponadto wyst powa w roli mediatora w przypadku dzia u spadku

Zakazem podejmowania czynno ci przez notariusza obj te jest po rednictwo w

ym
i

obrocie nieruchomo ciami lub zajmowanie si sprawami podobnymi.
Ustawa reguluje ponadto kwestie zwi zane z obowi zkowym ubezpieczeniem
notariuszy, wyznaczania zast pcy na czas nieobecno ci notariusza w kancelarii,

ut
W

samorz du notarialnego oraz nadzoru nad notariuszami.
Notariusze maj cy siedzib

w okr gu S du Krajowego tworz

Izb

Notarialn .

Mo liwe jest równie utworzenie jednej Izby dla kilku okr gów. Wszystkie Izby tworz
Federaln

Izb

Notarialn , nad któr

zwierzchni nadzór sprawuje Minister

Sprawiedliwo ci RFN.

Ins
tyt

Obowi zkowe ubezpieczenie notariusza obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialno ci

za szkody maj tkowe spowodowane przez notariusza przy wykonywaniu czynno ci

notarialnych i nie mo e by mniejsze ni na kwot 500 tys. marek.
6

ci

Kwesti op at notarialnych reguluje ustawa o kosztach w sprawach s dowych z

by a konsultowana z odpowiednimi organizacjami zawodowymi.
Taryfa notarialna jest zatem cz

ci

liw
o

26 lipca 1957 r. (tzw. Kostenordnung) (BGB l.I S.960, zm. BGB l. I S. 564), która

ustawy o kosztach s dowych, w której to

ustawie nie zmieniano op at od wielu dekad, za wyj tkiem oczywi cie przeliczenia

Zasady dzia ania notariatu austriackiego

Podstaw

prawn

raw

III.

ied

op at z marki niemieckiej na euro dokonanej ustaw z 30 stycznia 2002 r.

austriackiego notariatu stanowi ustawa z 1871 r. z licznymi

przepisami wykonawczymi oraz ustawami uzupe niaj cymi np. ustaw

Sp

notarialnym prawie ubezpieczeniowym.

z 1972 r. o

W wietle powy szej ustawy, notariusz austriacki jest osob zaufania publicznego,
wykonuj

wolny zawód na podstawie powo ania przez Ministra Sprawiedliwo ci na

aru

wniosek Izby Notarialnej.

Obj cie funkcji notarialnej musi by poprzedzone przez okazanie Izbie Notarialnej
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno ci za szkody mog ce powsta w wyniku
dzia alno ci zawodowej notariusza. Taki sam obowi zek dotyczy równie zast pcy

ym
i

notariusza. Ubezpieczenie nie mo e by ni sze od kwoty 200 tys. szylingów.
Notariusz austriacki ma prawo sporz dza

-

ut
W

Austrii.

-

sporz dzania

czynno ci notarialne na terenie ca ej

Jest on uprawniony do:
-

sporz dzania dokumentów publicznych zawieraj cych o wiadczenia lub

czynno ci prawne, lub dotycz cych zdarze , które wywo uj skutki prawne, jak

równie odpisów dokumentów,

Ins
tyt

przechowywania dokumentów, pieni dzy, papierów warto ciowych,
na

wniosek

s du

urz dowych,

7

prawem

okre lonych

dokumentów

ci

-

reprezentowania podmiotów w zakresie spraw nieprocesowych (jako komisarz

liw
o

dowy, zgodnie z ustaw z 1.11.1970 r. o komisarzach s dowych), w tym
równie w post powaniu egzekucyjnym.

Obowi zek sporz dzenia czynno ci prawnej w formie aktu notarialnego dotyczy:
umów ma

skich,

-

darowizn bez pozbawienia posiadania rzeczy,

-

umów zawieranych przez osoby g uche lub niewidome,

-

umów dotycz cych spadku,

-

spisu inwentarza masy spadkowej,

-

za

-

przekazania udzia ów w spó ce,

-

protoko u walnego zgromadzenia wspólników spó ki z o.o. lub akcjonariuszy,

-

po czenia lub podzia u spó ki.

raw

ied

-

Sp

enia spó ki akcyjnej lub z ograniczon odpowiedzialno ci ,

Federalna ustawa austriacka - prawo o notariacie, zobowi zuje notariusza do
szeregu czynno ci maj cych na celu dba

o wiarygodno

dokonywanych

aru

czynno ci i trosk o interes strony, w szczególno ci sprawdzanie to samo ci osób
bior cych udzia w czynno ci, ich zdolno ci do czynno ci prawnych, pouczanie
strony o skutkach prawnych dokonywanej czynno ci.

ym
i

Notariusze maj cy siedzib swojej kancelarii na terenie poszczególnych landów, a
tak e kandydaci notarialni wpisani na list

kandydatów w tym e landzie, tworz

kolegium notarialne. Jedno wspólne kolegium tworz notariusze i kandydaci z landu

ut
W

Wiednia, Dolnej Austrii i Burgenlandu.
Cz onkowie kolegium wybieraj ze swojego grona cz onków Izby Notarialnej, która
ma siedzib w stolicy landu. Izba Notarialna - odmiennie zatem ni w Niemczech lub
w Polsce - nie obejmuje wszystkich notariuszy danego okr gu, lecz sk ada si

z

Prezydenta, sze ciu notariuszy i trzech kandydatów notarialnych. Wyj tkowo wi kszy
sk ad liczebny ma Izba Wiede ska (12-tu notariuszy i 6-u kandydatów), z uwagi na

Ins
tyt

wspóln izb dla 3 landów.

8

ci

Wszystkie Izby Notarialne wchodz

w sk ad Austriackiej Izby Notarialnej, której

liw
o

organami s : Zgromadzenie Delegatów, prezydent, cz onkowie Izby oraz tzw. „bieg y
rewizor”.
Na uwag

zas uguje Austriacka Akademia Notarialna powo ana przez Austriack
rol szkoleniow , jak równie badawcz .

ied

Izb Notarialn . Pe ni ona wa

W kwestii op at notarialnych obowi zuje ustawa z 8 listopada 1973 r. o taryfie

IV.

raw

notarialnej.

Zasady dzia ania notariatu francuskiego

Notariusze

francuscy

zajmuj

szczególne

miejsce

w ród

innych

zawodów

Sp

prawniczych, nie tylko z racji ich statusu prawnego, ale tak e pozycji ekonomicznej.
Zawód notariusza wykonuje we Francji 7.500 prawników, którzy zatrudniaj ponad
40 tysi cy pracowników pomocniczych. Dla porównania -

czna liczba adwokatów i

aru

zatrudnianych przez nich pracowników stanowi liczb 32 tys., za radców prawnych
cznie z zatrudnianymi przez nich pracownikami jest 16.800.
Notariusze wykonuj swój zawód w oko o 5.000 kancelariach notarialnych, przy czym

ym
i

prawie 60% notariuszy dzia a w ramach zawodowych spó ek cywilnych. Udzia
notariuszy w obrocie finansowym wszystkich zawodów prawniczych stanowi 45%.
Powy sze dane

wiadcz

wi c niezbicie o potencjale francuskiej dzia alno ci

ut
W

notarialnej, która koncentruje si g ównie na prawie obrotu nieruchomo ciami oraz
prawie rodzinnym. W ostatnich latach dzia alno

ta rozwija si

tak e w zakresie

prawa dotycz cego przedsi biorstw, a tak e zarz dzania maj tkiem.
ównym zadaniem notariusza francuskiego, zgodnie z ustaw

z 25 ventose’a XI

roku Republiki (tj. 16 marca 1803 r.) oraz zarz dzeniem z 2 listopada 1945 r., jest

Ins
tyt

nadawanie

sporz dzanym

aktom

atrybutu

autentyczno ci,

przechowywanie

dokumentów, wydawanie urz dowych odpisów i uwierzytelnionych kopii.

9

ci

Jednak e rola notariusza nie ogranicza si

do redagowania dokumentów

dla stron zawieraj cych umow

liw
o

(o wiadcze , umów). Winien on ponadto pe ni rol bezstronnego arbitra i doradcy
w formie notarialnej, co wynika z Krajowego

Regulaminu Notariatu zawartego w rozporz dzeniu z 24 grudnia 1979 r. oraz z
orzecznictwa S du Najwy szego.

wolny zawód, ale w ramach tzw. s

ied

Notariusz francuski jest osob wykonuj

by

publicznej, pod nadzorem Ministra Sprawiedliwo ci. Ustawodawca francuski
kszta tuj c status notariusza przywi zuje du

wag

notarialnych

celem

regu om

ksi gowo ci

zapewnienia

klientom

raw

surowym

do poddania kancelarii

bezpiecze stwa finansowego, a ponadto wprowadza szereg obowi zków i zakazów,
np. zakaz udzielania po yczek pod weksel, dokonywania operacji spekulacyjnych,
zajmowania si

handlem, obowi zek przestrzegania regulaminów pobierania op at

Sp

notarialnych.
Notariusz francuski jest wi c uprawniony do:

po wiadczania autentyczno ci umów, podpisów,

-

pe nienia roli rozjemcy z zachowaniem interesu prawnego uczestnicz cych

aru

-

stron,
-

dokonywania czynno ci z zakresu prawa prywatnego niespornego i w tej
dziedzinie jego funkcja jest wy czna,

przyjmowania do depozytu pieni dzy, papierów warto ciowych,

-

bycia zarz dc
przez s d),

-

ym
i

-

(przedstawicielem wymiaru sprawiedliwo ci wyznaczonym

bycia cz onkiem rady nadzorczej spó ki akcyjnej (z tym,

e nie mo e

-

ut
W

dokonywa czynno ci prawnych dotycz cych tej spó ki),

dokonywania

czynno ci

umo liwiaj cych

stronom

czynno ci

prawnej

uzyskanie po yczek.

Prawo wy czno ci dokonywania czynno ci przez notariusza obejmuje: intercyz ,

Ins
tyt

darowizn , zabezpieczenie hipoteczne, testamenty oraz umowy, z którymi prawo
czy zasad

jawno ci w stosunku do nieruchomo ci. Zasada ta zosta a

wprowadzona dekretem z 4 stycznia 1955 r. i zgodnie z ni

podlegaj ce ujawnieniu w Biurze Hipotecznym, winny by
10

wszelkie czynno ci

sporz dzone w formie

ci

dokumentu notarialnego. Wyj tki dotycz

nabycia nieruchomo ci przez jednostk

liw
o

prawa publicznego, dla której wystarczy akt administracyjny.
Francuskie prawo notarialne obejmuje wiele aktów prawnych, kszta tuj cych status
notariusza, a spo ród których najwa niejszymi s :

ustawa z 25 ventose’a XI roku Republiki (z 16 marca 1803 r.) ze zmianami

ied

-

wprowadzonymi przez liczne ustawy, rozporz dzenia i dekrety;
-

zarz dzenie z 2 listopada 1945 r. i dekret nr 45-0117 z 19 grudnia 1945 r. o
statusie notariatu, równie z licznymi zmianami, m.in. wprowadzonymi ustaw

raw

nr 90-1259 z 31 grudnia 1990 r. na temat pracowników najemnych w
notariacie;
-

ustawa nr 66-879 z 29 listopada 1966 r. i dekret wykonawczy nr 67-868 z 2
pa dziernika 1967 r. dotycz ce spó ek cywilnych zawodowych;
dekret nr 71-941 z 26 listopada 1971 r. dotycz cy aktów sporz dzanych przez

Sp

-

notariuszy;
-

dekret nr 71-942 z 26 listopada 1971 r. dotycz cy lokalizacji kancelarii i
kompetencji w sporz dzaniu aktów;

dekret nr 73-609 z 5 lipca 1973 r. i rozporz dzenie z 5 lipca 1973 r. o

aru

-

kszta ceniu zawodowym i dost pno ci do zawodu (zmienione w 1989 i 1990
r.);

ustawa z 24 grudnia 1897 r. oraz dekret nr 78-262 z 8 marca 1978 r. ze

ym
i

-

zmianami m.in. dokonanymi dekretem nr 86-358 z 11 marca 1986 r. o
honorariach notarialnych.

Wed ug danych na dzie 1 stycznia 1990 r. we Francji by o zarejestrowanych 4.941

ut
W

kancelarii notarialnych. W zakresie liczby i rozmieszczenia notariuszy zasad
przyj

przez dekret z 22 grudnia 1958 r., który uchyli art. 31 ustawy z 1803 r., jest

ustalanie liczby i siedziby notariuszy dla ka dego okr gu w

ciwo ci danego s du I

instancji, dekretem na podstawie raportu Ministra Sprawiedliwo ci. Jednak e
problem rozmieszczenia siedzib notariuszy jest ci gle kontrowersyjny. Chodzi o

Ins
tyt

wyrównanie dochodów notariuszy praktykuj cych na terenach wiejskich i mniej

zaludnionych z tymi, którzy prowadz

praktyk

notarialn

w du ych skupiskach

miejskich. Np. w regionie paryskim, licz cym oko o 10 mln mieszka ców, jest tylko

500 notariuszy.
11

ci

Na pocz tku lat 80-tych rozwa ano mo liwo

wprowadzenia zasady swobody

liw
o

wyboru siedziby przez notariusza, ale poprzestano na powo aniu przy Ministrze
Sprawiedliwo ci specjalnej komisji rozmieszczenia kancelarii notarialnych.
Komisja ta, w sk ad której wchodz

notariusze, pracownicy kancelarii notarialnych,

urz dnicy pa stwowi, przedstawiciel dyrekcji do spraw konkurencji w Ministerstwie

kancelarii notarialnych, bior c pod uwag bie

ied

Gospodarki i Finansów, ma za zadanie opracowywanie planów rozmieszczenia

ce potrzeby spo eczne oraz prognozy

demograficzne.

raw

Zgodnie z obowi zuj cym prawem istnieje obecnie mo liwo

redystrybucji

kancelarii nie tylko poprzez tworzenie nowych kancelarii, ale tak e przez zniesienie
lub

przeniesienie

kancelarii.

Komisja

do

spraw

rozstrzyga ostatecznie dekret rz dowy.

kancelarii

o siedzibach kancelarii

Sp

notarialnych ma jednak charakter opiniodawczy, gdy

rozmieszczenia

Dekretem z 12 lipca 1988 r. zniesiono obowi zek zamieszkiwania notariusza w
miejscowo ci, w której znajduje si

e notariusz nie mo e obs ugiwa

aru

natomiast,

jego kancelaria. Zwyczajowo przyjmuje si
klientów poza swoj

kancelari ,

jednak e Minister Sprawiedliwo ci mo e zezwoli na otwarcie jednego lub kilku biur
pomocniczych,

b

wewn trz

danego

departamentu,

b

poza

tym

si g ówne biuro.

ym
i

departamentem, w kantonie lub w gminie granicz cej z kantonem, w którym znajduje

Innym zagadnieniem jest brak w

ciwo ci miejscowej notariusza francuskiego.

Dawniej, okr g kompetencyjny, w którym notariusz móg dokonywa

czynno ci

ut
W

notarialnych, zakre lony by przez granice okr gu s du, w którym znajdowa a si
kancelaria. By y wi c trzy klasy notariuszy ze wzgl du na przyznan im w
miejscow : notariusze z siedzib
siedzib

we w

ciwo

ciwo ci s du apelacyjnego, notariusze z

w okr gu s du wielkiej instancji oraz notariusze, których w

ciwo

ogranicza a si do kantonu.

Ins
tyt

Stopniowo odchodzono od tych restrykcji, a
kompetencj

krajow

dekretem z 1986 r. ustanowiono

wszystkich notariuszy bez wzgl du na ich siedzib

(wyj tek

dotyczy terytoriów zamorskich oraz spo eczno ci terytorialnych Mayotte i Saint-

Pierre-et-Miquelon).
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ci

Dla unikni cia zbytniej konkurencji wprowadzono jednak niewielkie restrykcje, np.

liw
o

pracownik notarialny (klerk) upowa niony do odbierania podpisów na niektórych
dokumentach nie mo e dokonywa tych czynno ci poza obszarem w
apelacyjnego, w którym znajduje si biuro.
W systemie notariatu francuskiego wa

ciwo ci s du

kwesti jest dost p do zawodu notariusza,

notariatu ludzi m odych z jednoczesn
Reformy te opieraj si

dba

ci

o wysoki poziom kandydatów.

na dekretach: z 5 lipca 1973 r., 20 czerwca 1989 r. oraz

raw

ustawie z 31 grudnia 1990 r.
Aby zosta

ied

o czym wiadcz kolejne reformy w tym zakresie, maj ce na celu przyci gni cie do

notariuszem: 1) trzeba by

Francuzem, 2) nie mo na by

sprawc

czynów podlegaj cych karze oraz takich, które mog yby spowodowa zawieszenie
dzia alno ci kancelarii, zastosowania sankcji dyscyplinarnych lub administracyjnych,

trzeba legitymowa si

Sp

wykluczenia z listy notariuszy, 3) nie mo na by obci

onym upad

ci osobist , 4)

dyplomem uko czenia studiów prawniczych oraz 5) odby

szkolenie zawodowe - teoretyczne i praktyczne przygotowanie specjalistyczne do

aru

zawodu notariusza.

Szkolenie zawodowe, przygotowuj ce do zawodu notariusza, mo e odby si drog
zawodow lub uniwersyteck , która staje si obecnie metod wiod

i prowadzi do

ym
i

uzyskania wy szej specjalizacji notarialnej.

Po otrzymaniu za wiadczenia o uko czeniu sta u ko cz cego kszta cenie na drodze
zawodowej lub po uzyskaniu dyplomu notarialnego drog uniwersyteck , kandydat
mo e sta si notariuszem, b

jako uprawniony notariusz indywidualnej kancelarii,

ut
W

jako cz onek zawodowej spó ki cywilnej.
Najcz

ciej mianuje si kandydata na indywidualny urz d na podstawie prezentacji

dokonywanej Ministrowi Sprawiedliwo ci przez notariusza uprawnionego do danej
kancelarii lub przez osob

uprawnion

(spadkobierc

notariusza lub jego

Ins
tyt

legatariusza).

Mianowanie na urz d notarialny nowoutworzony lub wakuj cy nast puje w drodze

konkursowej. Minister Sprawiedliwo ci powo uje nowego notariusza na wniosek i

propozycje jury klasyfikuj cego kandydatów na podstawie wyników egzaminu.
13

ci

Przed obj ciem urz du notariusz (mianowany do ywotnio) sk ada przysi

przed

W oparciu o ustaw

liw
o

dem I instancji.
nr 66-879 z 29 listopada 1966 r. oraz dekret nr 67-868 z 2

pa dziernika 1967 r. notariusze mog
zawodowych spó ek cywilnych, za

wykonywa

swój zawód w ramach tzw.

pocz wszy od 1 stycznia 1992 r. (na mocy

ied

ustawy nr 90-1258 z 31 grudnia 1990 r.) równie w ramach spó ek z ograniczon
odpowiedzialno ci , spó ek akcyjnych, akcyjno-komandytowych.

Szczególny sukces odnios y zawodowe spó ki cywilne, których zaletami jest m.in.

W

systemie

francuskiego

notariatu

raw

specjalizacja notariuszy i sprawniejsze wykonywanie czynno ci notarialnych.
istnieje

obowi zek

ubezpieczenia

od

odpowiedzialno ci cywilnej notariusza, analogicznie jak w systemie niemieckim, czy

indywidualn

systemu francuskiego jest natomiast istnienie poza

odpowiedzialno ci

Sp

austriackim. Odmienno ci

notariusza, tak e odpowiedzialno ci zespo owej

ponoszonej przez Regionalne Kasy Gwarancji nadzorowane przez Centraln Kas

aru

Gwarancji z siedzib w Pary u.

Instytucja tzw. kolektywnej gwarancji notariatu powsta a jeszcze w 1934 r. jako
instytucja zabezpieczaj ca roszczenia odszkodowawcze klientów wobec notariusza.
Powsta y wówczas Regionalne Kasy Gwarancji, natomiast Centralna Kasa powsta a

ym
i

w 1955 r. Obecnie kasy gwarancji zabezpieczaj te odszkodowania wobec klientów,
które nie podlegaj pokryciu przez ubezpieczenie indywidualne notariusza, g ównie
chodzi o zabezpieczenie powierzonych notariuszowi depozytów.

ut
W

Kasa Centralna pe ni funkcj

kontroln

wobec Kas Regionalnych poprzez

zatwierdzanie wyp acanych klientom odszkodowa

oraz dostarczanie im

finansowych,

skomplikowanych

jak

równie

doradcz

w

rodków

sprawach

odszkodowawczych.

Ponadto dekretem z 30 grudnia 1971 r. wprowadzono mo liwo

wyznaczenia

Ins
tyt

kuratora dla notariusza, który swoim dzia aniem nara a Kas Regionaln na ryzyko
ponoszenia odpowiedzialno ci odszkodowawczej. Kurator ustanawiany przez Rad

Administracyjn

Kasy Regionalnej mo e u

jego zdaniem s w

wszelkich rodków prawnych, które

ciwe dla zabezpieczenia maj tku klientów danego notariusza.
14

odpowiedzialno

notariusza

do

zalece

kuratora

mo e

ci

si

spowodowa

dyscyplinarn notariusza.

Fundusze Centralnej Kasy Gwarancyjnej pochodz

z cz

liw
o

Niedostosowanie

ci sk adek notariuszy.

Sk adki te s obliczane dla ka dego notariusza w zale no ci od redniego dochodu

ied

brutto z dwóch lat poprzedzaj cych termin p atno ci sk adki.

Specyficzn instytucj notariatu francuskiego jest tak e Krajowa Komisja Parytetowa,
powsta a na podstawie dekretu z 29 kwietnia 1986 r., której zadaniem jest
lokalizowanie biur notarialnych na terenie pa stwa, z uwzgl dnieniem potrzeb

raw

ludno ci oraz prognozowanego rozwoju gospodarczego.

W zakresie samorz du notarialnego we Francji równie istnieje dwoisto

struktur:

oprócz obowi zkowych organów samorz dowych istniej organy dobrowolne.

Sp

Organem o zasi gu krajowym jest Rada Wy sza Notariatu, która reprezentuje
notariuszy wobec w adzy publicznej oraz rozstrzyga spory powsta e mi dzy izbami
notarialnymi oraz notariuszami podlegaj cymi ró nym izbom.

aru

Natomiast organem izby notarialnej w terenie jest Rada Regionalna, funkcjonuj ca
przy s dach apelacyjnych i reprezentuj ca notariuszy na obszarze w
dów.

izby departamentalne, które spe niaj

ym
i

Ponadto funkcjonuj

ciwo ci tych

funkcje kontrolne i

dyscyplinuj ce. Ich zadaniem jest coroczne przeprowadzanie kontroli rachunkowo ci
biur notarialnych, rozpatrywanie skarg klientów na notariuszy oraz wymierzanie

ut
W

notariuszom kar dyscyplinarnych.

Niezale nie od powy szych struktur funkcjonuj

liczne dobrowolne organizacje

notariuszy, np. Zwi zek Krajowy Notariuszy, czy Zwi zek Notariuszy Francji, które
stawiaj

sobie za cel obron

zawodow notariuszy, Ruch M odego Notariatu oraz

wiele innych.

ponadto ró ne o rodki badawcze oraz informacyjne, jak np. Instytut

Ins
tyt

Funkcjonuj

Notarialny

Zagadnie

Mi dzynarodowych,

Notarialnej i wiele innych.
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O rodek

Informacji

Dokumentacji

ci

W ramach systemu szkoleniowego dla notariuszy prowadzone s

równie

pracowników zatrudnionych w kancelariach notarialnych.

liw
o

uniwersytety notariatu, prowadz ce cykliczne szkolenia dla notariuszy oraz

Wynagrodzenie notariuszy francuskich za dokonane przez niego czynno ci jest

obecnie regulowane dekretem nr 78-262 z 8 marca 1978 r. (wielokrotnie

Ustawa z 1803 r. przyjmowa a jako zasad

ied

nowelizowanym, m.in. dekretem nr 86-358 z 11 marca 1986 r.).

ustalenie wysoko ci honorarium

raw

notariusza w drodze umowy mi dzy stronami czynno ci notarialnej.

Natomiast ustawa z 20 czerwca 1896 r. wprowadzi a zasad ustalania taryfy op at
notarialnych dla ka dego okr gu s du apelacyjnego wprowadzanej regulaminem
administracji publicznej. Poprzez dziesi ciolecia taryfy te zosta y ujednolicone i

Sp

poddane wielokrotnym zmianom.
Powo any dekret z 1978 r. okre la zasady obci

ania klienta op at notarialn , która

obejmuje honorarium notariusza za wk ad pracy zwi zany z opracowaniem aktu

aru

notarialnego oraz zwrot kosztów towarzysz cych (np. kosztów prowadzenia biura).
Wyró niono op aty proporcjonalne, do obliczenia których akty dzieli si

na serie z

przypisanymi wspó czynnikami i z przedzia ami degresywno ci.

ym
i

W sytuacji, gdy wynagrodzenie notariusza, obliczone zgodnie z powy szym
dekretem przewy sza oby kwot
notariuszem, z mo liwo ci

80 tys. euro, podlega ono negocjacji klienta z

odwo ania si

do rady notarialnej (zgodnie ze

ut
W

szczegó owymi regu ami okre lonymi cytowanym dekretem).
Notariusze sporz dzaj te czynno ci nieodp atnie dla osób, które nie s w stanie
ui ci

op aty, zgodnie z kryteriami okre lonymi przez prawo o przys ugiwaniu

bezp atnej pomocy prawnej i tylko za zgod

izby notarialnej (zasada ta dotyczy

równie ulg w op atach).

Ins
tyt

Istnieje wiele rodzajów op at: op aty sta e - stosowane przy aktach prostych, op aty

wed ug listy orygina ów (przy aktach d ugich ale prostych), op aty wed ug listy kopii

prawomocnych lub kopii autentycznych, op aty godzinowe i z minimum 3 godzinami
przy inwentaryzacjach.
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ci

Wszystkie te op aty oblicza si

przy pomocy jednostek przeliczeniowych (od 11

Istniej

liw
o

marca 1986 r. jednostk przeliczeniowa jest kwota 17 franków 50 centymów).
ponadto op aty proporcjonalne - od warto ci przedmiotu zg oszonego w

akcie.

op aty poprzez wskazanie

ied

Art. 23 wspomnianego dekretu okre la wysoko

procentu: np. dla aktów notarialnych dotycz cych warto ci w przedziale 0-3.050 euro
= 5%, za dla przedzia u: 6.100-16.770 euro = 1,65%, za powy ej 16.770 euro =

raw

0,825%.
Op aty sta e dotycz ce czynno ci, które nie mog
proporcjonalnej, s

by poddane op acie notarialnej

okre lone w za czniku do powy szego dekretu poprzez

przyj cie wspó czynnika op at proporcjonalnych.

Sp

Np. op ata notarialna za o wiadczenie spadkowe wynosi 8/10 z 2,2% przy warto ci
do 3.050 euro, której dotyczy o wiadczenie.
Taksa notarialna jest zatem do

z pewno ci

rozbie no ci co do interpretacji ustalonych zasad, tym bardziej,

aru

wyklucza mo liwo

skomplikowana, ale jej szczegó owo

e notariusz francuski jest zobowi zany pobra op at notarialn zgodnie z taryf .
Istniej wprawdzie tzw. honoraria pozataryfowe, ale odnosz si wy cznie do us ug
nie uj tych w taryfie op at notarialnych lub wykluczonych z tej taryfy dekretem z 11

ym
i

marca 1986 r. (akty spó ek, dzier awy handlowe, itp.) i podlegaj wówczas ustaleniu

V.

ut
W

ze stronami danego aktu notarialnego w drodze porozumienia.

Zasady dzia ania notariatu w oskiego

Podstaw

prawn

notariatu w oskiego stanowi wielokrotnie nowelizowana

ustawa nr 89 z 16 lutego 1913 r. Ponadto zasady prowadzenia archiwum notariatu

Ins
tyt

uregulowane w dekrecie królewskim nr 1326 z 10 wrze nia 1914 r.
Notariusz w oski jest urz dnikiem publicznym powo ywanym przez Prezydenta

Republiki spo ród kandydatów, którzy z

yli egzamin konkursowy.

17

siedzib

kancelarii, bior c pod uwag

ci

Prezydent wyznacza równie

wniosek

liw
o

kandydata, na podstawie wykazu wolnych siedzib sporz dzanych przez ministerstwo
sprawiedliwo ci.
Istnieje mo liwo

przeniesienia notariusza po roku jego pracy w danej siedzibie do

ied

innej, w sytuacji nie obsadzenia kancelarii w wyniku egzaminu konkursowego.

W przypadku wi kszej liczby notariuszy zainteresowanych przeniesieniem do
nieobsadzonej kancelarii, decyduje system punktowy wed ug obowi zuj cych

raw

szczegó owych zasad.

Siedziby kancelarii notarialnych oraz liczb notariuszy ustala si z uwzgl dnieniem
ró norodnych kryteriów, w tym liczby ludno ci oraz redniego dochodu osi ganego
przez notariusza na danym terenie.

Sp

Notariusz w oski sporz dza dokumenty, które posiadaj z tej racji przymiot publicznej
wiarygodno ci. Ponadto:
przechowuje dokumenty,

-

sporz dza odpisy dokumentów,

-

sporz dza i wnosi rodki odwo awcze w zakresie s downictwa niespornego,

aru

-

dotycz ce jednej ze stron,
-

przyjmuje pod przysi

ym
i

lub handlowych,

dokumenty dowodowe w zakresie spraw cywilnych

-

przyjmuje o wiadczenia o przyj ciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza,

-

z upowa nienia s du: sporz dza spis inwentarza w sprawach cywilnych i

ut
W

handlowych, dokonuje przetargów i podzia ów s dowych i innych czynno ci z
tym zwi zanych,

-

sporz dza za wiadczenia o pozostawaniu przy

yciu osób pobieraj cych

emerytur lub inne wiadczenia pa stwowe.

Na podstawie ustawy nr 310 z 12 sierpnia 1998 r. o normach dotycz cych

Ins
tyt

przejrzysto ci zbywania udzia ów w spó kach kapita owych, przekazywanie udzia ów
wymaga formy aktu notarialnego.
Ustawa ta przewiduje równie

przedmiotem

jest

udzia notariusza w sporz dzaniu umów, których

przekazanie

w asno ci
18

lub

u ytkowania

przedsi biorstwa

ci

handlowego, przy czym dla tego rodzaju umów wystarczaj ce jest po wiadczenie

Nowo ci

w

systemie

w oskim

jest

rozszerzenie

na

liw
o

podpisu.
notariuszy,

tak e

emerytowanych, funkcji s dziów honorowych (na podstawie ustawy nr 399 z 19

Instytucja

s dziego

honorowego

ma

na

celu

ied

listopada 1999 r.), których kompetencje dotycz spraw cywilnych.

zlikwidowanie

zaleg

ci

w

rozpatrywaniu spraw cywilnych w s dach w oskich. S dziów honorowych mianuje
minister sprawiedliwo ci na wniosek Naczelnej Rady S downictwa, w odniesieniu do

raw

dziów, lub na wniosek Naczelnej Izby Notarialnej, w odniesieniu do notariuszy.
Notariusz w oski wykonuje czynno ci zgodnie z zasad w
terenie wyznaczonego okr gu notarialnego.

ciwo ci miejscowej, na

Sp

oskie prawo okre la przes anki powo ania na notariusza. S to: 1) wiek 21-50 lat,
2) obywatelstwo w oskie, 3) dobra opinia o kandydacie i nienaganno

zachowania

si , 4) posiadanie tytu u doktora nauk prawnych oraz 5) dwuletnia praktyka notarialna
zdanie

egzaminu

konkursowego,

egzaminacyjne oraz cz

obejmuj cego

aru

i

ustn , obejmuj

trzy

pisemne

zadania

zagadnienia prawa cywilnego i

handlowego, przepisy notarialne oraz podatkowe.
Kandydaci, którzy w wyniku konkursu ocen uzyskanych z egzaminu nie zostali
ponawia

ym
i

powo ani na notariusza, mog

ubieganie si

o powo anie, ale pod

warunkiem ponownego poddania si egzaminowi konkursowemu.
Wa

funkcj

notariusza, eksponowan

przez ustawodawc

w oskiego, jest

ut
W

pe nienie roli archiwisty publicznego. Nie umniejsza to pozycji notariusza, jako osoby
wykonuj cej wolny zawód, lecz wzmacnia rang dokonywanych czynno ci.
Przepisy precyzyjnie okre laj

obowi zki notariusza w zakresie przechowywania

dokumentów sporz dzonych przez niego, jak i z

onych na przechowanie.

Ins
tyt

W ka dym okr gu notarialnym prowadzone jest archiwum notarialne, które jest

uznane za organ ministerstwa sprawiedliwo ci. Takie archiwum wykonuje szereg

ustawowych zada :
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ci

a)

przyjmuje i przechowuje dokumenty notariusza, testamenty notarialne,

b)

liw
o

protoko y depozytu testamentów w asnor cznych,
przyjmuje i przechowuje orygina y oraz odpisy zagranicznych akt notarialnych
z wniosków stron,
c)

sporz dza na wniosek osób zainteresowanych uwierzytelnione odpisy
przechowywanych w archiwum akt notarialnych, dotycz cych czynno ci inter

d)

ied

vivos,

przyjmuje na przechowanie odpisy dokumentów przekazywanych z mocy
prawa przez notariuszy danego okr gu,

przyjmuje od notariuszy danego okr gu sk adk na Narodow Kas Notarialn

raw

e)

oraz op at na archiwum,
f)

wykonuje czynno ci kontrolne w przedmiocie prowadzenia przez notariuszy
zbiorów dokumentów oraz dokonywanych przez nich wp at na archiwum,
poprzez w asnych inspektorów kontroluje co dwa lata wszystkie publiczne

Sp

g)

dokumenty notariuszy okr gu, a w razie wyst pienia nieprawid owo ci
wszczyna post powanie dyscyplinarne i wymierza, za zgod

aru

odpowiednie sankcje.

prokuratora,

Archiwum notarialne pe ni zatem nie tylko funkcje archiwizacyjne, ale tak e
finansowe, kontrolne i dyscyplinuj ce wobec notariuszy.

ym
i

W ramach samorz du zawodowego notariuszy, najwy szym organem jest W oska
Narodowa Rada Notarialna, nad której dzia alno ci

nadzór sprawuje Minister

Sprawiedliwo ci. Rada ta zajmuje si wy cznie sprawami zawodowymi. Dba tak e o
ciw ochron zawodow .

ut
W

Regionalnie funkcjonuj

Okr gowe Kolegia Notarialne, którym podlegaj

wszyscy

notariusze z danego okr gu.
Równolegle

funkcjonuje

Narodowa

Kasa

autonomicznym, a do której zada nale

która

jest

organem

sprawy finansowe notariuszy. Otrzymuje

sk adek wp acanych do Okr gowych Archiwów Notarialnych na potrzeby

Ins
tyt

ona cz

Notarialna,

pomocy finansowej notariuszom: dodatków uzupe niaj cych dla urz duj cych

notariuszy, emerytur i odszkodowa , premii i stypendiów dla dzieci notariuszy,

20

ci

zapomóg. Instytucja Narodowej Kasy Notarialnej funkcjonuje od 1945 r. i ma na celu
o status materialny zw aszcza by ych notariuszy i ich rodzin.

liw
o

dba

Taryfa notarialna we W oszech jest ustalana przez Narodow Rad Notarialn , ale

obowi zuje na mocy dekretu Ministra Sprawiedliwo ci. Obecnie obowi zuje dekret z
27 listopada 2001 r. (Gazetta Ufiiciale n.292 z 17 grudnia 2001 r.), obowi zuj cy od

ied

1 stycznia br.

Taryfa ta przewiduje zarówno op aty sta e, okre lone w tytule III pow. dekretu oraz
op aty w zale no ci od warto ci przedmiotu aktu notarialnego (tabele stanowi ce

raw

za cznik do powy szego dekretu).

Np. dla czynno ci o warto ci od 465 euro do 930 op ata notarialna wyniesie 46 euro,
za dla warto ci mi dzy 1.625.000 a 1.860.000 euro op ata wyniesie 901 euro.
w przypadku dodatkowego wk adu pracy notariusza, np.

dodatkowych bada studyjnych.
Cz

Sp

Op ata ta mo e wzrosn

op aty notarialnej (procent okre lony ustawowo) jest kierowana do

aru

Narodowego Funduszu Emerytalnego (Cassa Nazionale del Notariato) i cz

do

Narodowej Rady Notarialnej.

Zgodnie z ustawodawstwem w oskim notariusze podlegaj

nadzorowi ze strony

publicznymi.

ym
i

Ministra Sprawiedliwo ci, gdy zarówno wykonuj wolny zawód, jak i s urz dnikami

Niezale nie od powy szego nadzoru, notariusz podlega tak e kontroli ze strony

ut
W

lokalnego zarz du rady notarialnej oraz Narodowego Funduszu Emerytalnego.
Minister Sprawiedliwo ci nadzoruje ponadto Narodowe Archiwa, które s instytucj
pa stwow .

Zasady dzia ania notariatu belgijskiego

Ins
tyt

VI.

Podstaw

prawn

stanowi ustawa z 28 kwietnia 1999 r. (Moniteur Belge z

1.10.1999 r.), która reguluje nast puj ce zagadnienia: 1) status notariuszy, 2) akty
21

ci

notarialne, 3) organizacja czynno ci notarialnych, 4) organizacja zawodowa
dyscyplinarna.

liw
o

notariuszy oraz 5) odpowiedzialno

Notariusz belgijski jest funkcjonariuszem publicznym uprawnionym do sporz dzania
aktów i kontraktów, którym strony powinny, zgodnie z wymogami prawa, lub chc

ied

nada charakter autentyczno ci.

Jedynie notariusz jest uprawniony do przeprowadzania procedury sprzeda y
publicznej nieruchomo ci, wierzytelno ci hipotecznych oraz renty. Sprzeda ta mo e

raw

by wykonana tylko na rzecz tego, kto oferuje najwy sz cen .

Ustawodawca wprowadzi ograniczenie wiekowe dla osób wykonuj cych zawód
notariusza, to jest do 67 roku ycia.

Ka dy notariusz mo e wykonywa swoje obowi zki jedynie w okr gu s dowym, w

Sp

którym siedziba jego urz du zosta a wskazana w królewskim akcie powo ania. W
przypadku naruszenia tej zasady notariusz mo e by

zdymisjonowany i w

konsekwencji minister sprawiedliwo ci mo e zaproponowa

królowi powo anie na

aru

jego miejsce innego notariusza.

Wyj tki od tej zasady reguluje ustawa o notariacie (m.in. jeden z wyj tków dotyczy
okr gu Verviers oraz Eupen, w których zakres umocowania notariusza mo e

ym
i

rozci ga si na powy sze dwa okr gi).

Ustawa precyzuje ponadto, jakich czynno ci notariusz nie mo e dokonywa (art. 6),
np. nie mo e zajmowa si handlem, by likwidatorem spó ki handlowej, lokowa na

ut
W

swoim koncie i dla swojej korzy ci przekazanych mu w depozyt funduszy.
W Belgii przyj to zasad , i

liczba notariuszy, ich rozmieszczenie oraz siedziba

urz du jest okre lana przez króla z zastosowaniem zasady proporcjonalno ci w
stosunku do liczby mieszka ców.
Powo ana ustawa o notariacie precyzuje te proporcje. Otó w okr gach s dowych, w

Ins
tyt

których populacja ludno ci nie przekracza 75 tys. jeden notariusz powinien

przypada na nie wi cej ni 5 tys. mieszka ców, natomiast w okr gach o liczbie

mieszka ców w przedziale 75 tys. - 150 tys. - na nie wi cej ni 6 tys., w okr gach o

22

ci

populacji powy ej 150 tys. a mniej ni 250 tys. - na nie wi cej ni 7 tys. oraz w

liw
o

okr gach, w których jest wi cej ni 250 tys. mieszka ców - na nie wi cej ni 9 tys.
Zarówno zwi kszenie liczby siedzib notariuszy, jak i zmniejszenie oraz wakaty
podlegaj

og oszeniu w Monitorze belgijskim. Ka dego roku król mianuje pewn

ied

liczb kandydatów na notariuszy, których liczba nie mo e przekroczy 60.

Ka dy notariusz jest zobowi zany do prowadzenia ksi gowo ci i kwestie te
podlegaj kontroli wed ug zasad okre lonych dekretem królewskim. W szczególno ci
zaksi gowana po up ywie 1

miesi ca od dnia jej otrzymania, lub gdy jej wysoko

przekracza 100 tys. franków

raw

ka da kwota otrzymana przez notariusza musi by

belgijskich.

Koszty aktu notarialnego, zwanego niekiedy op at notarialn obejmuj 3 sk adniki:

Sp

op at rejestracyjn , koszty ró ne oraz honorarium.

Op ata rejestracyjna (le droit d’enregistrement) jest w istocie podatkiem, w wysoko ci
ustalanej przez prawo i przekazywanym skarbowi pa stwa przez notariusza.

aru

Koszty ró ne obejmuj wydatki notariusza zwi zane z badaniem ksi g hipotecznych,
z analizami urbanistycznymi, finansowymi i innymi czynno ciami wymaganymi przez
prawo przy sprzeda y nieruchomo ci. Wielko
miejsca po

ta mo e by ró na w zale no ci od

enia nieruchomo ci, np. analiza budowlana b dzie ta sza w

ym
i

mniejszych miejscowo ciach ni w du ym mie cie.
Natomiast honorarium dla notariusza jest ustalane przez dekret królewski w
wysoko ci uzale nionej od rodzaju aktu notarialnego. Dla przyk adu: je eli warto

ut
W

nabywanej nieruchomo ci wynosi 100 tys. euro, to powy sze op aty s nast puj ce:
op ata rejestracyjna - 6.000 euro, koszty ró ne - 595., a honorarium 1.593,66 euro.

Zasady dzia ania notariatu holenderskiego

Ins
tyt

VII.

Notariusz holenderski zajmuje szczególn

pozycj

w ród zawodów prawniczych.

Wykonuj c czynno ci notarialne notariusz jest doradc

prawnym klientów tak jak

adwokat, ale tak jak s dzia jest nominowany przez króla do ywotnio (chocia
23

w

w stan spoczynku), co zapewnia mu niezale no

ci

wieku 65 lat mo e przej

w

Drugim wyznacznikiem zawodu notariusza jest bezstronno

liw
o

wykonywaniu jego obowi zków.
. Notariusz, w

przeciwie stwie do adwokata, nie dzia a na rzecz jednej strony, ale w
systemu prawnego Holandii, od notariusza wymaga si

wietle

równowa enia interesów
ponad stronami i jest

ied

wszystkich stron czynno ci notarialnej. Notariusz musi sta
zobowi zany do zachowania tajemnicy.

Notariusz holenderski powinien by nie tylko dobrze wykszta conym prawnikiem w

tak e posiada

bie

wiedz

raw

zakresie prawa rodzinnego, spadkowego, rzeczowego czy handlowego, ale musi
o regulacjach fiskalnych oraz zna

odnosz ce si do powy szych dziedzin.

orzecznictwo

Sp

Je li jest to niezb dne w konkretnych okoliczno ciach, powinien tak e umie
koordynowa prac innych doradców prawnych.

Notariusz przechowuje ponadto kopie dokumentów, zgodnie z wymogami prawa lub

Dokument

sporz dzony

aru

na yczenie klientów.
przez

notariusza

jest

ostatecznym

dowodem

na

potwierdzenie daty oraz podpisu stron czynno ci. Posiadacz dokumentu notarialnego
nie potrzebuje wi c przeprowadza

ym
i

w tej formie czynno ci.

adnych innych post powa odno nie dokonanej

Podstaw prawn funkcjonowania notariuszy w Holandii stanowi ustawa z dnia 16
kwietnia 1998 r. o notariacie, która wesz a w ycie 1 pa dziernika 1999 r. i która

ut
W

zast pi a ustaw obowi zuj
Nowa,

obecnie

uprzednio przez 156 lat (z 1842 r.).

obowi zuj ca

ustawa,

wzmocni a

pozycj

notariuszy,

ale

jednocze nie wprowadzi a elementy wolnego rynku w odniesieniu do wykonywanego
zawodu notariusza.

Ins
tyt

Szczególnie wiele zmian wprowadzono w zakresie umo liwienia startu w zawodzie
notariusza kandydatom na notariuszy oraz w zakresie op at za czynno ci notarialne.
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króla

na

notariusza

Sprawiedliwo ci. Notariuszem mo e by

wymaga

kontrasygnaty

ci

przez

Ministra

mianowany ten, kto legitymuje si

uko czeniem studiów prawniczych oraz odby 3-letni

aplikacj

zda egzamin.

liw
o

Mianowanie

zwan

„sta em” i

Do chwili wej cia w ycie ustawy z 1998 r. w Holandii by a utrzymywana sta a liczba

ied

notariuszy, w zwi zku z tym oczekiwanie na nominacj by o niekiedy do

d ugie. Akt

mianowania wskazuje jednocze nie miejsce wykonywania funkcji notarialnych.
Wszyscy notariusze oraz kandydaci na notariuszy s

cz onkami Królewskiej

raw

Organizacji Zawodowej Notariuszy - Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie (w
skrócie KNB), której zadaniem jest promowanie rzetelnego wykonywania zada
przez notariuszy, pomoc w podnoszeniu przez nich kwalifikacji zawodowych, ale

Sp

tak e obron ich interesów i dobrego imienia ich urz dów.

Ustawa o notariacie z 1998 r. reguluje nie tylko kwestie zwi zane z wykonywaniem
funkcji notariusza, sta u kandydatów notarialnych, ale tak e zasady funkcjonowania
KNB (organy, zasady podejmowania uchwa ,

rodki finansowe przeznaczone na

aru

funkcjonowanie KNB), odpowiedzialno ci dyscyplinarnej notariuszy oraz zasad
przeprowadzania kontroli finansowej w urz dach notarialnych przez Biuro Kontroli
Finansowej.

ym
i

Do chwili wej cia w ycie ustawy o notariacie z 1998 r. w op aty notarialne by y
ustalane przez Królewsk Organizacj Zawodow Notariuszy (KNB). Natomiast po
uchwaleniu obecnie obowi zuj cej ustawy ograniczono uprawnienia KNB do zada
na rzecz zapewnienia integralno ci rodowiska notariuszy oraz profesjonalizmu w

ut
W

wykonywaniu przez nich funkcji.

W kwestii ustalania taryfy notarialnej nie przewidziano adnych uprawnie dla KNB.
Taryf t ustala obecnie Minister Sprawiedliwo ci, przy czym przyj to 3-letni okres
na pe ne wprowadzenie taryfy op at.

Ins
tyt

W okresie przej ciowym, obejmuj cym 3 okresy jednoroczne, postanowiono
stopniowo odchodzi od dawnego systemu tak, aby poczynaj c od 1 pa dziernika

2002 r. osi gn

stabilizacj .
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analizowane przez specjaln

komisj

stosowanie ustawy.

liw
o

monitoruj

s

ci

Konsekwencje nowych rozwi za

W odniesieniu do czynno ci notarialnych dotycz cych prawa rodzinnego stosuje si
taryf

opart

o stawki maksymalne. Op aty z zakresu spraw dotycz cych prawa

porównaniu z op at wynikaj

z taryfy poprzedniej.

o 38% w

ied

rodzinnego wzros y, szczególnie w sprawach testamentowych - a

Natomiast w zakresie obrotu nieruchomo ciami taryfa op at notarialnych przewiduje
minimalne i maksymalne op aty, tworz ce „wide ki”, w ramach których notariusz

raw

ustala op at notarialn . Podatek VAT od czynno ci notarialnych wynosi 19%.
Stawki minimalne i maksymalne op at notarialnych zmieniane by y po wej ciu w ycie
nowej ustawy w

nie w tych cyklach jednorocznych.

nieruchomo

Sp

Wed ug taryfy obowi zuj cej od 1 pa dziernika 2000 r. gdy przedmiotem kupna by a
o warto ci mi dzy 250 tys. a 275 tys. guldenów (czyli 112 tys. do 123

tys. euro), op ata wynosi a od 1.190 do 2.577,54 guldena (czyli obecnie 534 do 1.158

aru

euro).

Natomiast, gdy klient zaci ga po yczk hipoteczn w wysoko ci mi dzy 250 tys. a
275 tys. guldenów op ata za ten akt stanowi a równowarto

2/3 aktu przeniesienia

asno ci nieruchomo ci o tej samej warto ci, czyli: minimum 793,73 i maksimum -

ym
i

1.718,36 guldena (355-770 euro).

Je eli ustanowienie hipoteki jest dokonywane przed tym samym notariuszem co
nabycie nieruchomo ci lub przed innym, ale tego samego dnia - klientowi przys uguje

ut
W

rabat w wysoko ci 25% taryfy „hipotecznej”, a wi c wówczas op ata wed ug taryfy
minimalnej wynosi aby 595 guldenów (= 266,8 euro), a wed ug maksymalnej 1.288,77 (= 577,9 euro) (1 euro = 2,2371 guldena).

Ins
tyt

VIII. Zasady dzia ania notariatu hiszpa skiego

Notariusz hiszpa ski jest powo any do legalizacji dokumentów, umów oraz innych

transakcji zgodnie z wymogami prawa.
26

ci

Na yczenie klienta wydaje po wiadczone kopie dokumentów oraz sporz dza z nich

liw
o

wyci gi.
Wa na rola notariusza wynika z faktu, i prawo hiszpa skie przewiduje obowi zek
formy notarialnej dla wielu dokumentów i czynno ci, w ród których jest powo anie

Prawo

hiszpa skie

wymaga

ponadto,

aby

ied

spó ek oraz obrót nieruchomo ciami.

pe nomocnictwo

dla

adwokata

wyst puj cego przed s dem by o równie sporz dzone w formie notarialnej.
osoba posiadaj ca obywatelstwo hiszpa skie, maj ca

raw

Notariuszem mo e by

uko czone 25 lat, nie karana s downie, legitymuj ca si

dyplomem uko czenia

studiów prawniczych i zdanym egzaminem notarialnym. Przedmiotem egzaminu s
zagadnienia

prawa,

które

s

zwi zane

czynno ciami

notarialnymi

oraz

Sp

przygotowaniem aktów notarialnych.

z

Lista kandydatów na notariuszy jest sporz dzana wed ug wyników egzaminu
notarialnego.

powo ywani w miar

aru

Kandydaci na notariuszy s
notarialnych.

istnienia wolnych stanowisk

Notariusze mog by poci gni ci do odpowiedzialno ci dyscyplinarnej przed komisj

ym
i

dyscyplinarn („juntas directivas” - cia em kolegialnym powo anym przez notariuszy).
Organ ten mo e orzeka nast puj ce kary: upomnienie, grzywna, przeniesienie do
mniejszej spo eczno ci, a nawet usuni cie ze stanowiska. Oczywi cie notariusz
si od orzeczenia tego organu do s du.

ut
W

mo e odwo
Taryfa

notarialna

obecnie

obowi zuj ca

zosta a

wprowadzona

dekretem

królewskim nr 1426 z 17 listopada 1989 r. Akt ten przewiduje szereg bonifikat w
op atach, np. z uwagi na charakter aktu lub udzia pa stwa, prowincji jako podmiotu
po stronie zobowi zanej, lub wr cz zwolnienie niektórych czynno ci z wszelkich op at

Ins
tyt

notarialnych.

Przyk adowo:

za

sporz dzenie

pe nomocnictwa

ogólnego

taryfa

notarialna

przewiduje 5 tys. peset (obecnie - oko o 30 euro), za pe nomocnictwo do
27

ci

prowadzenia sprawy s dowej - 2.500 peset (= 15 euro), za sporz dzenie umowy - 6

liw
o

tys. peset (= 36 euro), za sporz dzenie testamentu - 5 tys. peset (= 30 euro).
Natomiast za sporz dzenie innych dokumentów op ata notarialna zale y od warto ci
transakcji: np. dla transakcji o warto ci powy ej 1 mln do 5 mln peset (= 6 tys. euro

do 30 tys. euro) op ata wynosi 4,5 za ka dy tysi c (= 27 euro), dla transakcji w

ied

przedziale 25 mln - 100 mln peset - 0,5 za ka dy tysi c, a dla transakcji o warto ci
ponad 100 mln peset - 0,3 za ka dy tysi c (1 euro = 166.386 ptas).

W przedmiocie taryfy notarialnej, w Hiszpanii istnieje przekonanie,

Europie.

Podsumowanie

Poznanie rozwi za

Sp

IX.

jednymi z najni szych w

raw

przewidziane za poszczególne czynno ci notarialne s

e stawki

prawnych dotycz cych statusu notariusza w poszczególnych
pomimo

aru

pa stwach systemu notariatu aci skiego pozwala na stwierdzenie, i

wspólnych „korzeni” tej instytucji prawnej, elementami ró nicuj cymi je w kontek cie
polskich rozwi za

jest kwestia op at za czynno ci notarialne oraz dost pu do

zawodu notariusza.

prawnych s

ym
i

Op aty notarialne we wszystkich porównywanych w opracowaniu systemach
wprowadzane

aktem prawnym w adzy pa stwowej,

z

jedn

odmienno ci w systemie w oskim, w którym najwi kszy wp yw na taryf notarialn

ut
W

ma Krajowa Rada Notarialna. Rada ta de facto opracowuje taryf , uchwala i
nast pnie przekazuje do zatwierdzenia ministrowi sprawiedliwo ci, który og asza j
rozporz dzeniem.

Natomiast w kwestii wysoko ci op at notarialnych, w tym honorariów notarialnych,
kwestia ich porównywalno ci z polsk taks notarialn jest wysoce problematyczna,

Ins
tyt

z uwagi na niewspó mierny z dzia aniami polskiego notariusza, zespó czynno ci
dokonywanych przez notariusza w pa stwach zachodnioeuropejskich (np. Francji,
och, czy Belgii), a sk adaj cych si
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na jedn

czynno

notarialn , np.

ci

sporz dzenia umowy sprzeda y nieruchomo ci, co wynika z odmienno ci systemów

Np. w prawie notarialnym belgijskim wysoko

liw
o

prawnych.
op aty notarialnej za sporz dzenie

testamentu zale y od warto ci maj tku spadkowego oraz od kategorii spadkobierców

ied

powo anych w testamencie do dziedziczenia (wspó ma onek, dzieci, krewni itp.).

Natomiast w przypadku sporz dzenia umowy sprzeda y nieruchomo ci, wysoko
op aty notarialnej w powa nym zakresie zale y te od czynno ci przygotowawczych
poprzedzaj cych sporz dzenie samej umowy sprzeda y w formie aktu notarialnego,

raw

jak np. badanie stanu prawnego nieruchomo ci, ksi g hipotecznych, itp. W rezultacie
np. w systemie francuskim, honorarium notariusza stanowi jedynie 1/10 ogólnego
kosztu aktu notarialnego.

Sp

Interesuj ca jest równie kwestia dost pno ci do zawodu notariusza. Nie chodzi przy
tym wy cznie o porównanie systemów obsadzania wakatów notarialnych czy zasad
przyjmowania na aplikacj

notarialn , ale tak e o przeanalizowanie zasad

Ju

aru

rozmieszczania kancelarii notarialnych.

samo porównanie liczby notariuszy w pa stwach zachodnioeuropejskich (we

Francji - oko o 7.600 notariuszy, w Holandii maj cej oko o 27 mln mieszka ców oko o 1.440, w Niemczech - ponad 11 tys.) z liczb

notariuszy w Polsce (1.400

ym
i

notariuszy) z odniesieniem do liczby mieszka ców nasuwa jednoznaczne oceny
rozwi za polskich.
A

nadmieni

równie

wypada

o

mechanizmach

w

niektórych

systemach

ut
W

zwi kszaj cych dost p ludziom m odym do zawodu notariusza, jak np. w Holandii
czy we Francji.

Pomimo poczynionych zastrze

co do mo liwo ci porównania op at notarialnych

ze wzgl du na ró nice w systemach prawnych, zamieszczono poni ej tabel op at w
euro dla typowych czynno ci notarialnych, przy za

eniu,

e czynno

obejmuje

Ins
tyt

minimalny nak ad pracy notariusza, to jest bez czynno ci poprzedzaj cych
sformu owanie samego aktu.
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ci

Aneks

Hiszpania

55 Przy 100 tys. (zale y
od warto ci spadku)
352
1.593
825

b.d. (zale y od warto ci
czynno ci
obj tych
pe nomocnictwem)
min. 5
1.593
825

Sp

Darowizna
Warto 100 tys.

Francja

ied

Umowa
sprzeda y
nieruchomo ci
Warto : 100 tys.
Pe nomocnictwo
ogólne

Belgia

raw

Rodzaj czynno ci
notarialnej**
Sporz dzenie
testamentu

liw
o

Op aty notarialne w wybranych krajach (w euro)*

ochy

30

74

1.000

1.133

30

37

1.000

1.133

* Opracowano na podstawie odpowiednich aktów prawnych poszczególnych pa stw oraz informacji

aru

uzyskanych od krajowych rad notarialnych w tych pa stwach.

** Podane wielko ci honorariów notarialnych odnosz

si

do minimalnego zakresu czynno ci

ym
i

podejmowanych przez notariusza. W praktyce koszt aktu notarialnego, oprócz podatków, obejmuje te
szereg ró nych op at, które powoduj , e honorarium notariusza stanowi niekiedy 1/10 kosztu aktu

Ins
tyt

ut
W

notarialnego.
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