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Notariat japoñski

Wstêp

Zainteresowanie notariatem japoñskim wynika nie tylko z powodu
przeprowadzanych badañ prawnoporównawczych, ale tak¿e z potrzeby
bli¿szego poznania oryginalnego i precyzyjnego uregulowania niektórych
jego instytucji, jak na przyk³ad legalizacji umów prywatnych i dokumen-
tów, nie wystêpuj¹cych w takim kszta³cie w europejskich rozwi¹zaniach
prawnych.Zosta³y onedostosowanedoprawakrajowego iwkomponowane
w jego ogólny porz¹dek prawny, a wyrazem tego jest legalizowanie �wia-
dectwrejestracji spó³ki akcyjnej, któremusibyæzgodnezbrzmieniemart.167
kodeksu handlowego.
Ju¿ pobie¿na lektura prawa o notariacie, ustawy nr 53 z dnia 14 kwiet-

nia 1908 roku1, a wiêc aktu prawnego posiadaj¹cego okre�lon¹ historiê,
wskazuje na dba³o�æ o spójno�æ instytucji prawnych przez niego uregulo-
wanych, mimowielokrotnej nowelizacji2. Zmiany te spowodowa³y, ¿e jest

1 Prawo o notariacie, ustawa nr 53 z dnia 14 kwietnia 1908 r.
2 Prawo o notariacie by³o nowelizowane ustawami nr 35 z dnia 4 kwietnia 1935 r., nr

13 z dnia 17 marca 1939 r., nr 61 z dnia 16 kwietnia 1947 r., nr 125 z dnia 17 pa�dziernika
1947 r., nr 195 z dnia 17 grudnia 1947 r., nr 233 z dnia 22 grudnia 1947 r., nr 141 z dnia
31 maja 1949 r., nr 268 z dnia 31 lipca 1952 r., nr 161 z dnia 15 wrze�nia 1962 r., nr 5 z
dnia 30 maja 1979 r. i nr 78 z dnia 2 grudnia 1983 r.
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wspó³czesnym aktem prawnym, dostosowanym do o¿ywionego obrotu
prawnego krajowego i zagranicznego. Sprawi³y tak¿e, ¿e struktura i zasady
modeloweodpowiadaj¹wspó³czesnymrozwi¹zaniomeuropejskimnotaria-
tu pañstwowego typu urzêdniczego, pozbawionego samorz¹du zawodowe-
go. Korporacja notariuszy zorganizowana jest w formie Narodowego
StowarzyszeniaNotariatu Japoñskiego, reprezentuj¹cego jego interesy za-
wodowe. Podobny system modelowy notariatu spotykamy w Portugalii3.
Notariat japoñski jest cz³onkiem Miêdzynarodowej Unii Notariatu £aciñ-
skiego, za� notariusze aktywnie uczestnicz¹ w konferencjach, kongresach
i sympozjach organizowanych przez krajowe notariaty europejskie4.
Prawodawcy z nale¿yt¹ staranno�ci¹ i precyzj¹ uregulowali status

notariusza i zapewnili nieprzerwan¹ obs³ugê notarialn¹ spo³eczeñstwa.
Wzorowo unormowano tryb sporz¹dzenia czynno�ci notarialnej w formie
legalizacji dokumentów. Przewidziano wszystkie sytuacje, z jakimi mo¿e
spotkaæ siê notariusz przy za³atwianiu tego rodzaju czynno�ci notarialnej.
Bli¿sza analiza struktury organizacyjnej i rozwi¹zania modelowego

pozwala zaliczyæ go do pañstwowego organu wymiaru sprawiedliwo�ci,
powo³anego do spe³nienia funkcji publicznej w zakresie obs³ugi prywatne-
go obrotu prawnego. Notariusz za� jest urzêdnikiem pañstwowym, wyko-
nuj¹cym swe obowi¹zki zawodowe w ramach prywatnego rozrachunku,
zbli¿onego do wolnego zawodu.
Struktura organizacyjnawskazuje, ¿e naczelnymorganempañstwowym

jest Minister Sprawiedliwo�ci, który korzysta z pomocy dalszych ogniw,
jakimi s¹ Biuro Spraw Prawnych i Okrêgowe Biuro Spraw Prawnych z
filiami, a nadtoNotarialnaKomisjaWizytacyjna.Niezale¿nie od tegoRada
Ministrówokre�la rozporz¹dzeniamiwysoko�æ honorariów, diet i zwrotów

3 Stowarzyszenie Notariuszy Portugalskich stanowi jedyn¹ korporacjê zawodow¹. No-
tariat stanowi organ pañstwowy, za� notariusz jest urzêdnikiem. Czynione s¹ od 1974 roku
próby sprywatyzowania notariatu, jednak¿e napotykaj¹ one na opory ze strony innych
zawodów, jak na przyk³ad adwokatów.Rz¹d niewykazuje tak¿ewiêkszego zainteresowania
prywatyzacj¹ notariatu i ogranicza jego dotychczasowe kompetencje. Wyst¹pienie Stowa-
rzyszenia Notariuszy Portugalskich z dnia 8 listopada 1999 r.

4 WdrugimKongresieNotariuszyRzeczypospolitej Polskiej bra³a udzia³ liczna delega-
cja notariuszy japoñskich, którzy wykazywali du¿e zainteresowanie przebiegiem obrad.
Uczestniczyli tak¿e w spotkaniach z notariuszami w siedzibach Rad Izb Notarialnych w
Krakowie i Warszawie.
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kosztów (art. 9) oraz wysoko�æ rêkojmi (art. 19 § 2) wp³acanej przez
notariusza przy podejmowaniu obowi¹zków zawodowych.
� Kompetencje Ministra Sprawiedliwo�ci s¹ szerokie i dotycz¹ ca³o-

kszta³tu dzia³alno�ci notariatu. Zgodnie z zasadami prawa o notariacie
Minister Sprawiedliwo�ci:
1) okre�la dla ka¿dego okrêgu liczbê notariuszy zarejestrowanych w

Biurze Spraw Prawnych lub wOkrêgowymBiurze Spraw Prawnych � art.
10 § 2,
2) powo³uje notariusza i wyznacza Biuro Spraw Prawnych lub Okrê-

gowe Biuro Spraw Prawnych, w którym powinien on siê zarejestrowaæ �
art. 11,
3) wyznacza notariuszowi siedzibê kancelarii notarialnej � art. 18 § 1,
4) wyznacza sekretarzy Ministerstwa Sprawiedliwo�ci obs³uguj¹cych

biura BSP lub OBSP albo jego filiê do wykonywania obowi¹zków nota-
riusza w okrêgu znajduj¹cym siê pod jurysdykcj¹ tego biura, w razie gdy
nie ma siedziby kancelarii notarialnej b¹d� notariusz nie jest w stanie wy-
konywaæ swych czynno�ci � art. 8,
5) tymczasowo powo³uje na notariusza, bez uprzedniego z³o¿enia eg-

zaminu iodbyciaodpowiedniegoprzeszkoleniapraktycznego,dowoln¹osobê
z odpowiedni¹ praktyk¹ prawn¹ i posiadaj¹c¹ odpowiednie wykszta³cenie
i do�wiadczenie, jak osoby wymienione w art.13, która zosta³a wybrana
przez Notarialn¹ Komisjê Wizytacyjn¹, w razie zaistnienia warunków
okre�lonych w art. 8 � w my�l art. 132,
6) powo³uje osobê posiadaj¹c¹ kwalifikacje sêdziego (z wyj¹tkiem

sêdziegoS¹duDora�nego), oskar¿yciela publicznego (zwyj¹tkiemzastêp-
cy oskar¿yciela publicznego) lub adwokata na notariusza, bez sk³adania eg-
zaminu oraz przechodzenia odpowiedniego przeszkolenia praktycznego � art.
13,
7) odwo³uje notariuszaw razie zaistnieniawarunkówwymienionychw

art. 15,
8) wyra¿a zgodê na podjêcie przez notariusza dodatkowego zatrudnie-

nia oraz prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej � art. 5,
9) wydaje rozporz¹dzenie okre�laj¹ce zasady egzaminu i odbycia prze-

szkolenia praktycznego � art. 12 § 2,
10) wydaje przepisy o zabezpieczeniu dokumentacji lub jej likwidacji

� art. 25 § 2,
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11) wydaje polecenie notariuszowi przejêcia dokumentacji w ramach
tego samego okrêguwwypadku �mierci, odwo³ania, utraty stanowiska lub
zmiany przynale¿no�ci notariusza do biura, w sytuacji gdy powo³anie na-
stêpcy nie jest konieczne � art. 71 § 1,
12) sprawuje nadzór nad notariuszem � art.74 § 1,
13) nak³ada karê grzywny, zawiesza w czynno�ciach s³u¿bowych,

zmienia przynale¿no�æ do Biura i odwo³uje notariusza zgodnie z uchwa³¹
Notarialnej Komisji Wizytacyjnej � art. 81.
� Biuro Spraw Prawnych lub Okrêgowe Biuro Spraw Prawnych wyko-

nuje nastêpuj¹ce czynno�ci:
1) prowadzi rejestr notariuszy � art. 10 § 1,
2) przyjmuje wp³aty rêkojmi od notariuszy � art. 19,
3) przyjmuje od notariusza odcisk jego pieczêci urzêdowej wraz z

w³asnorêcznym podpisem � art. 21 § 1,
4) wyra¿a zgodê na zatrudnienie przez notariusza urzêdnika i zlecenie

mu wykonywania prac pomocniczych � art. 24 § 1,
5) wyra¿a zgodê na uznanie odpisu zniszczonego lub zaginionego do-

kumentu za jego substytut � art. 42 § 1,
6)wyra¿a zgodê na uznanie odpisu zniszczonego lub zaginionego �wia-

dectwa rejestracji spó³ki akcyjnej za jego substytut � art. 625 § 1,
7) przyjmuje sprawozdania notariusza o upowa¿nieniu innego notariu-

sza z tego samego okrêgu do zastêpstwa � art. 63 § 2,
8)wydaje polecenie notariuszowi do zastêpowania innego notariuszaw

tym samym okrêgu � art. 64 § 1,
9) powierza innemunotariuszowi jednoczesnewykonywanie czynno�ci

notariusza zmar³ego, odwo³anego lub który utraci³ stanowisko wzglêdnie
zmieni³ przynale¿no�æ do okrêgu � art. 67 § 1,
10) wyznacza urzêdnika pañstwowego do przekazania dokumentów

nastêpcy lub osobie pe³ni¹cej jednocze�nie obowi¹zki notariusza � art. 68
§ 2 i 3,
11) sprawuje nadzór nad notariuszem zlecony przezMinistra Sprawie-

dliwo�ci � art. 74 § 2.
� Notarialna Komisja Wizytacyjna, powo³ana rozporz¹dzeniem Rady

Ministrów, posiada nastêpuj¹ce kompetencje:
1) wydaje postanowienie o niezdolno�ci pe³nienia przez notariusza

obowi¹zków w wyniku choroby fizycznej lub umys³owej � art. 15 § 2,
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2) podejmuje uchwa³ê o na³o¿eniu przezMinistra Sprawiedliwo�ci kary
grzywny, zawieszeniu w czynno�ciach s³u¿bowych, zmianie przynale¿no-
�ci do Biura i odwo³aniu notariusza � art. 81 § 1.
Kompetencje poszczególnych organów zosta³y precyzyjnie okre�lone,

wzajemnie skorelowane i tworz¹ spójny system organizacyjny. Przepisy
prawa o notariacie nie przewiduj¹ powo³ania korporacji zawodowej ani te¿
stowarzyszenia, które dzia³a na podstawia ogólnych przepisów.
Uk³ad systematyczny prawa o notariacie jest przejrzysty i skonsolido-

wany. Ustawa zawiera zaledwie 95 artyku³ów, jednak¿e reguluje w sposób
dok³adny ustrój notariatu i jego podstawowe funkcje, a mianowicie:
1) czynno�ci dokonywane przez notariuszy,
2) powo³ywanie i odwo³ywanie oraz obowi¹zki notariusza,
3) sporz¹dzenie dokumentu notarialnego,
4) legalizacjê,
5) nadzór nad notariatem i postêpowanie dyscyplinarne.

Czynno�ci dokonywaneprzeznotariuszy

Zgodnie z dyspozycj¹ art. 1 notariusz powo³any jest do:
a) dokonywania czynno�ci notarialnych z upowa¿nienia stron lub za-

interesowanych osób i na ich rzecz, dotycz¹cych aktu prawnego albo dla
ustalenia innych okoliczno�ci zwi¹zanych z prawem prywatnym,
b) legalizowania umów prywatnych,
c) legalizowania �wiadectw rejestracji spó³ki akcyjnej w my�l art. 167

kodeksu handlowego.
Dokumenty sporz¹dzane przez notariusza musz¹ byæ zgodne z przepi-

sami prawa o notariacie i innych ustawpod rygoremniewa¿no�ci ipso iure.
Notariusz niemo¿e odmówiæ dokonania czynno�ci bez podania uzasad-

nionego powodu. Powinien jednak odmówiæ sporz¹dzenia dokumentu lub
legalizacji umowy prywatnej, o ile naruszaj¹ one obowi¹zuj¹ce ustawy i
rozporz¹dzenia. Nie mo¿e tak¿e dokonywaæ czynno�ci prawnych niewa¿-
nych lub takich, które mog¹ zostaæ uniewa¿nione z powodu naruszenia
kompetencji.
Nie okre�lono, w jakiej formie mo¿e nast¹piæ odmowa i jakie �rodki

prawne przys³uguj¹ na tak¹ decyzjê. Tryb postêpowania mo¿na wywie�æ
z wyk³adni art. 78. Osoba upowa¿niaj¹ca do dokonania czynno�ci lub inna
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osoba zainteresowana mo¿e zg³osiæ kierownikowi Biura Spraw Prawnych
lub Okrêgowego Biura do Spraw Prawnych sprzeciw na odmowê sporz¹-
dzania czynno�ci notarialnej. Biura te w ramach sprawowanego nadzoru
mog¹, zgodnie z art. 76, zwróciæ uwagê notariuszowi na niew³a�ciwe po-
stêpowanie i poinstruowaæ go, by wykonywa³ je poprawnie. Osoby nieza-
dowolone ze sposobu za³atwienia sprawymog¹ zg³osiæ sprzeciw doMini-
stra Sprawiedliwo�ci, którego decyzja jest ostateczna. W razie niewy-
konania tego obowi¹zkuMinister Sprawiedliwo�cimo¿e na³o¿yæ kary dys-
cyplinarne przewidziane w art. 80. Przed na³o¿eniem kary notariusz ma
prawo do z³o¿enia odpowiednich wyja�nieñ.
Notariusz nie mo¿e wykonywaæ swych obowi¹zków, je¿eli jest:
1) wspó³ma³¿onkiem, krewnym do czwartego stopnia pokrewieñstwa

w³¹cznie lub krewnymzamieszkuj¹cym ten samdomwstosunku do osoby
sporz¹dzaj¹cej czynno�æ notarialn¹, jej przedstawiciela wzglêdnie osoby
zainteresowanej,
2) pe³nomocnikiem lubopiekunemosobyupowa¿niaj¹cej do dokonania

czynno�ci notarialnej lub jej pe³nomocnika,
3) osob¹ zainteresowan¹,
4) lub by³ przedstawicielem albo jego zastêpc¹ w sprawie.

Powo³ywanie, odwo³ywanie oraz obowi¹zki notariusza

Notariusza powo³uje, stosownie do art. 11, Minister Sprawiedliwo�ci i
wyznacza Biuro Spraw Prawnych lub Okrêgowe Biuro Spraw Prawnych,
w którym bêdzie on zarejestrowany. Ustawa wprowadza wiêc obowi¹zek
rejestracji.
Liczba notariuszy zarejestrowanych w jednym z Biur jest okre�lana

przezMinistra Sprawiedliwo�ci dla ka¿dego okrêgu, znajduj¹cego siê pod
ich jurysdykcj¹.
Formalnoprawne uprawnienia osoby, która mo¿e zostaæ notariuszem,

tzw. numerus clausus, s¹ okre�lone w art. 12 § 1. W my�l tych zasad,
notariuszem mo¿e zostaæ osoba, która:
1) jest narodowo�ci japoñskiej oraz osob¹ doros³¹,
2) odby³a odpowiednie przeszkolenie praktyczne jako notariusz sta¿y-

sta przez okres trwaj¹cy d³u¿ej ni¿ 6 miesiêcy i z³o¿y³a odpowiedni egza-
min, okre�lonych rozporz¹dzeniem Ministra Sprawiedliwo�ci.
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Osoby maj¹ce kwalifikacje sêdziego (z wyj¹tkiem sêdziego S¹du
Dora�nego), oskar¿yciela publicznego (z wy³¹czeniem jego zastêpcy) lub
adwokata mog¹ byæ powo³ane na notariusza bez obowi¹zku sk³adania eg-
zaminu i przechodzenia odpowiedniego przeszkolenia praktycznego.
Wmy�l art. 132Minister Sprawiedliwo�cimo¿e powo³aæ na notariusza,

bez z³o¿enia egzaminu oraz przej�cia odpowiedniego przeszkolenia prak-
tycznego, dowoln¹ osobê, która zajmuje siê od lat dzia³alno�ci¹ prawn¹,
posiadawykszta³cenie oraz do�wiadczenie podobnedoosóbwymienionych
wy¿ej i zosta³a wybrana przez Notarialn¹ Komisjê Wizytacyjn¹. Powo³a-
nie w tym trybie nastêpuje w przypadku, je¿eli w okrêgu znajduj¹cym siê
pod jurysdykcj¹ Biura Spraw Prawnych lub Okrêgowego Biura Spraw
Prawnych wzglêdnie jego filii nie ma siedziby kancelarii notarialnej albo
notariusz nie jest w stanie wykonywaæ czynno�ci.
Przepisy dotycz¹ce obowi¹zkównotariusza stosuje siê odpowiednio do

sekretarza Ministerstwa Sprawiedliwo�ci wykonuj¹cego obowi¹zki nota-
riusza. W tym jednak przypadku honoraria i diety dzienne przys³uguj¹ce
notariuszowi bêd¹ wp³acane na rzecz Skarbu Pañstwa.
Stosownie do art. 14 prawa o notariacie, na notariusza nie mog¹ byæ

powo³ane:
1) osoby, które otrzyma³y karê wiêzienia, z wyj¹tkiem tych osób, które

zosta³y skazanych na karê nie d³u¿sz¹ ni¿ dwa lata i j¹ odby³y wzglêdnie
odst¹piono od jej wykonania,
2) osoby, których bankructwo lub niewyp³acalno�æ zosta³a stwierdzona

wyrokiem s¹dowym, a ich sytuacja nie powróci³a do stanu poprzedniego,
3) osoby uznane za niekompetentne lub quasi-kompetentne,
4) osoby, które zosta³y odwo³ane, zwolnione ze s³u¿by rz¹dowej lub

publicznej w wyniku na³o¿enia kary dyscyplinarnej b¹d� te¿ wykluczone
na zasadzie przepisów prawa o adwokaturze, o ile od tych zdarzeñ nie
minê³y jeszcze dwa lata.
Odwo³anie notariusza, stosownie do art. 15 prawa o notariacie, mo¿e

nast¹piæ przez Ministra Sprawiedliwo�ci w nastêpuj¹cych przypadkach,
je¿eli notariusz :
1) z³o¿y³ wniosek o odwo³anie,
2) nie wp³aci³ rêkojmi lub wwyznaczonym terminie nie uregulowa³ tej

nale¿no�ci w pe³nej wysoko�ci,
3) osi¹gn¹³ wiek 70 lat,
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4) jest niezdolny do pe³nienia swoich obowi¹zków w wyniku choroby
fizycznej lub umys³owej, co zosta³o stwierdzone postanowieniemNotarial-
nej Komisji Wizytacyjnej.
W razie wyst¹pienia jednej z sytuacji opisanych w art. 15 § 1 pkt 1-

3, ³¹cznie z art. 14, traci on swoje stanowisko ipso iure.
W celu zabezpieczenia interesów prawnych stron wprowadzono rêkoj-

miêw formie gotówkowej.Wmy�l art. 19 § 1, notariuszwp³aca j¹wBiurze
Spraw Prawnych lub w Okrêgowym Biurze Spraw Prawnych, w którym
jest zarejestrowany, w przeci¹gu 15 dni od daty otrzymania powo³ania.
Wysoko�æ rêkojmi okre�la rozporz¹dzenie Rady Ministrów. W razie gdy
wysoko�æ oka¿e siê niewystarczaj¹ca, poleca siê jej uzupe³nienie w prze-
ci¹gu15dniodchwili jegootrzymania.Doczasuwp³acenia rêkojminotariusz
nie mo¿e wykonywaæ swoich obowi¹zków.
Wprzypadku zwrotu rêkojmi, nale¿y og³osiæ o tymw sposób przyjêty,

po to, by osoby posiadaj¹ce prawo do dochodzenia roszczenia zg³osi³y je
w przeci¹gu 6 miesiêcy. Z rêkojmi op³aca siê koszt opublikowania infor-
macji o jej zwrocie, po uprzednimuiszczeniu innych publicznych obci¹¿eñ
i zobowi¹zañ.
Po otrzymaniu powo³ania notariusz jest obowi¹zany do przedstawienia

w Biurze Spraw Prawnych lub Okrêgowym Biurze Spraw Prawnych od-
cisku swojej pieczêci urzêdowej wraz z w³asnorêcznym podpisem. Nie-
przedstawienie swojej pieczêci urzêdowej uniemo¿liwia wykonywanie
obowi¹zków zawodowych. Wmomencie sk³adania podpisu notariusz po-
twierdza oficjaln¹ nazwê kancelarii oraz miejsce jej siedziby.
Za zgod¹ kierownika Biura Spraw Prawnych lub Okrêgowego Biura

SprawPrawnych ,wktórym jest zarejestrowany, notariusz zatrudnia urzêd-
nika i zleca mu wykonywanie prac pomocniczych. Zgoda ta mo¿e byæ
cofniêta w ka¿dej chwili, je¿eli oka¿e siê to konieczne.
Jak wynika z przedstawionych zasad, wykonywanie czynno�ci przez

notariusza jest wysoce sformalizowane. Po uzyskaniu powo³ania, musi on
nadto wp³aciæ wymagan¹ rêkojmiê, przedstawiæ odcisk swojej pieczêci
urzêdowejwraz zw³asnorêcznympodpisem.Niewykonanie tych obowi¹z-
kóww okre�lonym terminie uniemo¿liwia sporz¹dzenie wa¿nej czynno�ci
notarialnej.Wprzypadku za� zamiaru zatrudnienia urzêdnika i zleceniamu
wykonywania prac pomocniczych, zgoda kierownika jednego z Biur ma
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charakter formalnoprawny i jej brak nie powoduje niewa¿no�ci czynno�ci
przez niego wykonywanych.
Stosownie do art. 18 § 2 czynno�ci notarialnej dokonuje notariusz w

swojej kancelarii, chyba ¿e charakter czynno�ci wzglêdnie okoliczno�ci jej
sporz¹dzenia nie pozwalaj¹ na spe³nienie tego wymogu lub je¿eli inaczej
stanowi¹ ustawy i rozporz¹dzenia. Odstêpstwo od tej zasady jest przewi-
dziane przy sporz¹dzaniu testamentu, o czym rozstrzyga art. 57.
Przepisy prawaonotariaciewprowadzaj¹w³a�ciwo�æmiejscow¹. Prze-

s¹dza o tym brzmienie art. 18, który stwierdza, ¿e notariusz wykonuje
swoje czynno�ci w okrêgu, w którym jest zarejestrowany. Wprowadzona
zosta³a tak¿e w³a�ciwo�æ rzeczowa. Obowi¹zuje ona przy legalizacji
�wiadectwa spó³ki akcyjnej. Czynno�æ tê sporz¹dza notariusz zarejestro-
wanyw jednymzBiur, na któregoobszarze jurysdykcji znajduje siê g³ówna
siedziba firmy � art. 622.

W przypadku gdy notariusz nie jest w stanie wype³niaæ swych obo-
wi¹zków z powodu choroby lub innych okoliczno�ci,mo¿e � stosownie do
art. 63 § 1 � upowa¿niæ innego notariusza z tego samego okrêgu, bêd¹cego
pod jurysdykcj¹ tego samegoBiura, do zastêpczegowype³niania obowi¹z-
kównotarialnych.O tymfakcie zawiadamiabezzw³oczniekierownikaBiura,
w którym jest zarejestrowany.Natomiast je¿eli notariusz nie upowa¿ni³ lub
nie by³ w stanie upowa¿niæ innego notariusza do zastêpczego pe³nienia
obowi¹zków, uczyni to kierownik w³a�ciwego Biura, w którym notariusz
jest zarejestrowany. Z chwil¹ ponownego podjêcia obowi¹zków przez
zastêpowanego notariusza, kierownik Biura, w którym notariusz jest zare-
jestrowany, uniewa¿nia udzielone upowa¿nienie dane innemunotariuszowi
do jego zastêpowania.W obu przypadkach notariusz wykonuje obowi¹zki
w kancelarii zastêpowanego notariusza. Na sporz¹dzonych czynno�ciach
notarialnych sk³ada swój podpis i zamieszcza o�wiadczenie wymieniaj¹ce
stanowisko, imiê i nazwisko oraz siedzibê kancelarii zastêpowanego nota-
riusza.
W razie �mierci, odwo³ania, utraty stanowiska lub przynale¿no�ci do

Biura, kierownik tego¿ Biura w razie konieczno�ci mo¿e zleciæ wyznaczo-
nemu urzêdnikowi pañstwowemu niezw³oczne opieczêtowanie dokumen-
tóww kancelarii danego notariusza. Je¿eli w tych samych okoliczno�ciach
nie zostanie powo³any zastêpca notariusza, kierownik w³a�ciwego Biura
mo¿e wydaæ polecenie notariuszowi, maj¹cemu siedzibê swojej kancelarii
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w tym samym okrêgu, jednoczesnego wype³nienia obowi¹zków takiego
notariusza. Z chwil¹ podjêcia tych obowi¹zków przez nastêpcê nastêpuje
zwolnienie notariusza z konieczno�ci jednoczesnego pe³nienia obowi¹z-
ków. Stosownie do art. 68 nastêpca lub osoba pe³ni¹ca jednocze�nie obo-
wi¹zki innego notariuszamusi bezzw³ocznie otrzymaæ dokumentywobec-
no�ci swego poprzednika, a je¿eli jest to niemo¿liwe z powodu �mierci lub
innych przyczyn, przekazanie dokumentów nastêpuje w obecno�ci urzêd-
nika pañstwowego wyznaczonego przez kierownika Biura, w którym no-
tariusz jest zarejestrowany. Przepisy te stosuje siê odpowiednio w sytuacji,
gdy osoba pe³ni¹ca jednocze�nie obowi¹zki notariusza przekazuje doku-
menty kolejnemu notariuszowi. Osoba pe³ni¹ca jednocze�nie obowi¹zki
notarialne sk³ada podpis we w³asnym imieniu, a tak¿e o�wiadczenie o jed-
noczesnympe³nieniu tych obowi¹zków.Wrazie gdy nastêpca przygotowu-
je uwierzytelnionyodpis dokumentu lub jegokopiê sporz¹dzoneprzez swo-
jego poprzednika lub osobê pe³ni¹c¹ jednocze�nie obowi¹zki notarialne i
sk³ada swój podpis, musi te¿ z³o¿yæ o�wiadczenie, ¿e jest nastêpc¹. Nato-
miastw przypadku �mierci, odwo³ania, utraty stanowiska lub zmiany przy-
nale¿no�ci notariusza do Biura powo³anie nastêpcy nie jest konieczne, a
wówczasMinister Sprawiedliwo�ci wydaje polecenie notariuszowi, które-
go kancelaria znajduje siê w granicach tego samego Biura, przejêcia do-
kumentów.Wtensposóbnastêpuje likwidacjakancelarii notarialnej.Opisany
przypadekw sposóbwyra�ny ilustruje istnienie rozdzielno�ci miêdzy kan-
celari¹ notarialn¹ a pozycj¹ prawn¹ notariusza. Przedstawione zasady za-
bezpieczenia dokumentacji kancelarii, polecenia zastêpczego wykonywa-
niaczynno�cinotariusza innemunotariuszowiz tegosamegookrêgu i sposobu
sporz¹dzania dokumentów w razie zastêpstwa stosuje siê odpowiednio w
przypadku zawieszenia notariusza w czynno�ciach s³u¿bowych.

Notariusz nie mo¿e podejmowaæ w tym samym czasie zatrudnienia �
bez uprzedniej zgodyMinistra Sprawiedliwo�ci � na innych stanowiskach
s³u¿bowych, ani te¿ prowadziæ dzia³alno�ci handlowej, byæ przedstawicie-
lem lub pracownikiem spó³ki handlowej lub innej spó³ki z osobowo�ci¹
prawn¹, których celem jest osi¹gniêcie zysku.

Nadzór i postêpowanie dyscyplinarne

Nadzór nad notariuszemwykonujeMinister Sprawiedliwo�ci.Mo¿e go
zleciæ kierownikowiBiura SprawPrawnych lubOkrêgowegoBiura Spraw
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Prawnych w granicach okrêgu znajduj¹cego siê pod jurysdykcj¹ Biura.
Nadzór dotyczy nastêpuj¹cych spraw:
1) zwracania uwagi notariuszowi na niew³a�ciwe wykonywanie obo-

wi¹zków i poinstruowania go o potrzebie sporz¹dzania ich poprawnie,
2) ostrzegania przed zachowaniemniegodnymstanowiska notariuszaw

trakcie pe³nienia obowi¹zków i poza nimi. Przed udzieleniem ostrze¿enia
notariusz ma prawo do udzielenia wyja�nienia.
Nadzorowi podlegaj¹ równie¿ dokumenty przechowywane przez nota-

riusza.Osoba sporz¹dzaj¹ca czynno�æ lub inna osoba zainteresowanamog¹
zg³osiæ kierownikowi jednego z Biur sprzeciw w stosunku do czynno�ci
podejmowanychprzez notariusza.Osoby temog¹ponadto zg³osiæ sprzeciw
do Ministra Sprawiedliwo�ci, o ile nie bêd¹ zadowolone ze sposobu za³a-
twienia ich sprzeciwu przez kierownika jednego z Biur. Notariusz podlega
karze dyscyplinarnej tylko wówczas, je¿eli w czasie wykonywania czyn-
no�ci zaanga¿owa³ siêw sposób niezgodny z jego obowi¹zkami lub dzia³a³
na szkodê powagi stanowiska. W art. 80 przewidziano nastêpuj¹ce kary
dyscyplinarne:
1) nagana,
2) grzywna nie przekraczaj¹ca 50 tysiêcy jenów,
3) zawieszenie w czynno�ciach s³u¿bowych na czas nie d³u¿szy ni¿

jeden rok,
4) zmiana przynale¿no�ci do Biura,
5) odwo³anie.
Wszystkie kary wymierza Minister Sprawiedliwo�ci na podstawie

uchwa³y Notarialnej Komisji Wizytacyjnej, z wyj¹tkiem nagany, któr¹
udziela samodzielnie. Zawieszenie w obowi¹zkach notariusza nastêpuje w
razie jego zatrzymania lub ukarania aresztem ipso iure, a¿ do momentu
zwolnienia. Zawieszenie w czynno�ciach przez Ministra Sprawiedliwo�ci
powodowaæmo¿e zmianê jego przynale¿no�ci doBiura, a¿ do zakoñczenia
procedury dyscyplinarnej. W przypadku niezap³acenia grzywny w zas¹-
dzonej wysoko�ci, egzekucja jej nastêpuje na polecenie oskar¿yciela pu-
blicznego. Rêkojmia wniesiona przez notariusza mo¿e byæ równie¿ prze-
znaczona na sp³atê grzywny, na warunkach okre�lonych w art. 84 § 3.
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Tajemnicazawodowa

Stosownie do art. 4 notariusz jest obowi¹zany do zachowania w tajem-
nicy okoliczno�ci sprawy, o których dowiedzia³ siê przy wykonywaniu
czynno�ci notarialnych. Z obowi¹zku tego zwolniony jest tylkowtedy, gdy
inaczej stanowi ustawa lub uzyskano uprzednio zgodê osoby upowa¿nionej
do sporz¹dzenia czynno�ci, zwalniaj¹ce z zachowania tajemnicy.Material-
na forma zachowania tajemnicy przewidziana jest w art. 25 § 1, w my�l
którego orygina³ dokumentu sporz¹dzonego przez notariusza i za³¹czniki
do niego, �wiadectwa rejestracji i za³¹czniki do nich przechowywane przez
notariusza oraz ksiêgi nie mog¹ byæ wynoszone poza siedzibê kancelarii,
z wyj¹tkiem przypadku, gdy grozi im zniszczenie. Przepis ten nie znajduje
zastosowania w razie wydania przez s¹d odpowiedniego polecenia lub
¿¹dania.

Sporz¹dzeniedokumentu

Dokumenty sporz¹dzone przez notariusza s¹ wa¿ne, je¿eli zosta³y
sporz¹dzone zgodnie z przepisami prawa o notariacie oraz innych ustaw.
Zasada ta zosta³a rozwiniêta w art. 26 poprzez zakaz sporz¹dzania doku-
mentów naruszaj¹cych ustawy, a tak¿e sporz¹dzania niewa¿nych czynno-
�ci prawnych lub takich, któremog¹ zostaæ uniewa¿nione.Dokumentmusi
byæ sporz¹dzony w jêzyku japoñskim. Przy dokonywaniu czynno�ci nota-
rialnej notariusz obowi¹zany jest stwierdziæ to¿samo�æ, a je¿eli tej osoby
nie zna, musi ona udowodniæ sw¹ to¿samo�æ. W razie sporz¹dzenia doku-
mentuwnag³ej potrzebie i brakumo¿liwo�ci ustalenia to¿samo�ci, obowi¹-
zek ten mo¿na uzupe³niæ w ci¹gu trzech dni od sporz¹dzenia dokumentu.
Dokument tennie traci swejwa¿no�ci nawetwsytuacji pó�niejszego stwier-
dzenia niewyst¹pienia nag³ej potrzeby.Notariusz jest obowi¹zany przywo-
³aæ do czynno�ci t³umacza, je¿eli osoba dokonuj¹ca czynno�ci notarialnej
nie zna jêzyka japoñskiego, jest g³ucha, niema lub z innych powodów nie
jest w stanie mówiæ wzglêdnie wyra¿aæ siê w sposób zrozumia³y. W razie
gdy osoba sporz¹dzaj¹ca czynno�æ notarialn¹ jest niewidoma lub nie jest
w staniewyraziæw sposób zrozumia³y swejwoli, notariusz powinien przy-
wo³aæ do czynno�ci �wiadka. Ponadto osoba ta samamo¿e ¿¹daæ obecno�ci
�wiadka.W razie sporz¹dzania dokumentu na podstawie pe³nomocnictwa,
notariusz ma obowi¹zek jego powo³ania. W razie za� stwierdzenia przed-
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stawicielstwa na podstawie umowy prywatnej nie posiadaj¹cej legalizacji,
notariusz obowi¹zany jest ¿¹daæ przed³o¿enia za�wiadczenia potwierdza-
j¹cego autentyczno�æ pieczêci lubpodpisu,wydanegoprzez urz¹dpañstwo-
wy lub publiczny, w celu uzupe³nienia dokumentu i stwierdzenia jego au-
tentyczno�ci. Natomiast je¿eli notariusz dokonuje czynno�ci notarialnej w
stosunku do aktu prawnego podlegaj¹cego obowi¹zkowi wydania zezwo-
lenia lub wyra¿enia zgody przez osobê trzeci¹, konieczne jest okazanie
za�wiadczenia zawieraj¹cego takie zezwolenie lub zgodê. T³umacz i �wia-
dek zostaj¹ wyznaczeni przez sporz¹dzaj¹cego czynno�æ lub jego przed-
stawiciela.�wiadekmo¿ebyæ jednocze�nie t³umaczem.�wiadkaminiemog¹
byæ nieletni, osoby nie mog¹ce byæ powo³ane na notariusza, osoby nie
bêd¹ce w stanie z³o¿yæ w³asnorêcznego podpisu, osoby zainteresowane,
osoby, które s¹ lub by³y przedstawicielem lub zastêpc¹ w danej sprawie,
wspó³ma³¿onek, krewny do czwartego stopnia pokrewieñstwa w³¹cznie,
pe³nomocnik, opiekun, pracownik lub osoba mieszkaj¹ca z notariuszem,
urzêdnik zatrudniony u notariusza. W trakcie sporz¹dzania dokumentu
notariusz spisuje o�wiadczenie oraz inne okoliczno�ci i fakty, których by³
bezpo�rednim �wiadkiem. Art. 36 wymienia bardzo dok³adnie elementy
dokumentu, na które sk³adaj¹ siê przedewszystkim jego osnowa, powodu-
j¹ca potrzebê sporz¹dzenia czynno�ci notarialnej, a ponadto data i miejsce
jego sporz¹dzenia, miejsce sta³ego zamieszkania, zawód, imiê i nazwisko
oraz wiek podmiotu dokonuj¹cego czynno�ci, a w przypadku osoby praw-
nej jej adres i nazwa siedziby. Dokument ten powinien równie¿ zawieraæ
dane osobowe przedstawiciela, jego o�wiadczenie i dane osobowe sporz¹-
dzaj¹cego dokument. Nale¿y stwierdziæ równie¿ to¿samo�æ osób, okolicz-
no�æ powo³ania t³umacza lub �wiadka i podanie powodów takiego postê-
powania. Przy sporz¹dzeniu dokumentu nale¿y pos³ugiwaæ siê prostymi i
³atwymi s³owamioraz formu³owaægowsposób jasny.Wolnemiejscanale¿y
po³¹czyæ lini¹ nakre�lon¹ czarnym tuszem. Nie wolno zmieniaæ znakóww
dokumencie, a je¿eli do dokumentu dopisany zosta³ znak, nale¿y go omó-
wiæ. Nale¿y równie¿ omówiæwykre�lony znak, pozostawiaj¹c jego czytel-
no�æ. Poprawki dokonane niezgodnie z tymi zasadami s¹ niewa¿ne. Nota-
riusz ma obowi¹zek przeczytania sporz¹dzonego przez siebie dokumentu
stronom wzglêdnie przedstawienia go, by osobi�cie sprawdzi³y jego tre�æ,
oraz uzyskania aprobaty, co powinno byæ potwierdzone o�wiadczeniem
odnotowanym w dokumencie. W przypadku, gdy która� ze stron nie jest
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w stanie z³o¿yæ w³asnorêcznego podpisu, okoliczno�æ ta powinna byæ
zamieszczona w jego tre�ci i potwierdzona przez notariusza jego w³asn¹
pieczêci¹. W razie gdy dokument sk³ada siê z dwóch lub wiêcej arkuszy,
istnieje potrzeba odci�niêcia pieczêci na styku ka¿dego arkusza.
Natomiast gdy do dokumentu do³¹czono inny dokument, notariusz ma

obowi¹zek odci�niêcia pieczêci na styku arkusza przez siebie sporz¹dzo-
nego oraz za³¹czonego. Za³¹cznik uwa¿any jest za czê�æ dokumentu spo-
rz¹dzonego przez notariusza. Wszystkie dokumenty, jak za�wiadczenie
potwierdzaj¹ce pe³nomocnictwo, za�wiadczenie wydane przez urz¹d pañ-
stwowy lub publiczny, dokument zawieraj¹cy zezwolenie lub zgodê osoby
trzeciej i innedokumentypowinnybyædo³¹czonedodokumentu sporz¹dzo-
nego przez notariusza.Katalog dokumentów jest niepe³ny, dlatego ustawo-
dawca wymienia �inne dokumenty�, które s¹ niezbêdne przy danej czyn-
no�ci i okre�lone odrêbnymi przepisami.Na ¿¹danie osoby upowa¿niaj¹cej
do dokonania czynno�ci notarialnej mo¿e byæ zwrócony orygina³ za³¹cz-
ników. W takiej sytuacji notariusz sporz¹dza odpis orygina³u i za³¹cza go
do sporz¹dzonego dokumentu. Istnieje obowi¹zek odci�niêcia swojej pie-
czêci na arkuszach dokumentu sporz¹dzonego przez siebie i arkusza za-
³¹cznika oraz na z³¹czeniach poszczególnych arkuszy za³¹cznika.Gdy ory-
gina³ dokumentu sporz¹dzonego przez notariusza zosta³ zniszczony lub
zagubiony, notariuszma obowi¹zek za¿¹daæ uwierzytelnionego odpisu lub
kopii wydanego dokumentu i po uprzednim otrzymaniu zgody kierownika
BiuraSprawPrawnych lubOkrêgowegoBiuraSprawPrawnychmo¿euznaæ
je za substytut zniszczonego lub zaginionego orygina³u. Nastêpnie nota-
riusz potwierdza w³asn¹ pieczêci¹ o�wiadczenie stwierdzaj¹ce, i¿ dany
dokument uwa¿any jest za substytut i zamieszcza datê wyra¿enia zgody
przez kierownika jednego z Biur na dokonanie tej czynno�ci.
Notariusz nie jest p³atnikiem danin publicznych od sporz¹dzonych

czynno�ci, a jedynie ci¹¿y na nim, zgodnie z art. 43, obowi¹zek dopilno-
wania, aby osoba upowa¿niaj¹ca do dokonania czynno�ci naklei³a znaczek
op³aty stemplowej na oryginale dokumentu sporz¹dzonego przez notariu-
sza, zgodnie z ustaw¹ � Prawo o op³acie stemplowej.
Wmy�l art. 44, osoba upowa¿niaj¹ca do dokonania czynno�ci notarial-

nej b¹d� jej nastêpca lub ka¿da inna zainteresowana osoba mo¿e ¿¹daæ
sprawdzenia orygina³u dokumentu sporz¹dzonegoprzez notariusza.Oskar-
¿yciel publiczny mo¿e w ka¿dej chwili za¿¹daæ sprawdzenia orygina³u
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dokumentu.Notariusz prowadzi rejestr sporz¹dzanychdokumentów,wktó-
rymzamieszcza liczbê i rodzaj sporz¹dzanego dokumentu, imiê i nazwisko
osoby upowa¿niaj¹cej do dokonania czynno�ci notarialnej wzglêdnie na-
zwê osoby prawnej i datê sporz¹dzenia dokumentu. Zarówno osoba upo-
wa¿niaj¹ca do dokonania czynno�ci, jak i osoba bêd¹ca jej nastêpc¹ mo¿e
¿¹daæwydania odpisu sporz¹dzonego dokumentu. Odpis ten powinien byæ
podpisany i opatrzony pieczêci¹ przez notariusza. Zawiera on pe³ny tekst
dokumentu, stwierdzenie, i¿ stanowi uwierzytelniony odpis, imiê i nazwi-
sko osoby, na rzecz której zosta³ wydany, oraz datê i miejsce jego sporz¹-
dzenia. Niezamieszczenie któregokolwiek z elementów niemawp³ywu na
wa¿no�æuwierzytelnionegoodpisu.Uwierzytelnionyodpisdokumentu,który
dotyczy wielu spraw lub ró¿nych osób, mo¿e zawieraæ jedynie potrzebne
fragmenty i o�wiadczenie co do formy sporz¹dzonego dokumentu. Istnieje
tak¿emo¿liwo�æ sporz¹dzenia kopii sporz¹dzonego dokumentu lub dowol-
nego za³¹cznika. Kopia powinna byæ tak¿e podpisana, opatrzona pieczêci¹
i zawieraæ pe³ny tekst dokumentu, z zaznaczeniem, i¿ jest kopi¹, oraz datê
i miejsce jej sporz¹dzenia. Mo¿e byæ równie¿ wydana kopia zawieraj¹ca
jedynie niektóre elementy sporz¹dzonego dokumentu. Zasady te odnosz¹
siê równie¿ do wydania kopii dowolnego za³¹cznika wzglêdnie jego wy-
ci¹gu.Osoba ¿¹daj¹ca uwierzytelnionego odpisu lub kopii dokumentu albo
kopii za³¹cznikamo¿ewew³asnymzakresie przygotowaæprojekt i potwier-
dziæ go u dowolnego notariusza. W razie gdy odpis, kopia dokumentu i
za³¹cznik sk³adaj¹ siê z wiêcej ni¿ jednego arkusza papieru, notariusz jest
obowi¹zany do odci�niêcia pieczêci na styku ka¿dego arkusza.
Odrêbnie uregulowany jest sposób sporz¹dzenia testamentu lub prote-

stu. Przy sporz¹dzeniu testamentu nie stosuje siê zasadynakazuj¹cej sporz¹-
dzania czynno�ci notarialnej w swojej kancelarii notarialnej.W ten sposób
przepis art. 57 akcentuje mo¿liwo�æ jego sporz¹dzania poza siedzib¹, o ile
zaistnieje taka potrzeba. Do protestu nie stosuje siê niektórych zasad do-
tycz¹cych sporz¹dzania czynno�ci notarialnej z art. 28-32. Przepis art. 572
przewiduje, i¿ notariusz jest upowa¿niony do dorêczania drog¹ pocztow¹
oryginalnego tekstu egzekucyjnego z tytu³u zobowi¹zania okre�lonego w
art. 22 pkt 5 ustawy � Prawo egzekucji cywilnej, jego kopii wzglêdnie
klauzuli egzekucyjnej.
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Legalizacja

Legalizacja umowy prywatnej stanowi odrêbn¹ czynno�æ notarialn¹.
Przepisy okre�laj¹ tryb jej sporz¹dzenia. Notariusz jest obowi¹zany do
z³o¿enia w sporz¹dzonym dokumencie o�wiadczenia o tym, ¿e strony
podpisa³y umowê prywatn¹ lub z³o¿y³y swoje pieczêcie na dokumencie
b¹d� uzna³y podpis lub odcisk pieczêci za w³asne w obecno�ci notariusza.
Przy legalizacji kopii umowynotariusz sk³ada o�wiadczenie o jej zgodno�ci
z orygina³em.Wo�wiadczeniu o legalizacji umowy prywatnej zamieszcza
siê wszelkie skre�lenia, zmiany znaków, poprawki lub uszkodzenia doku-
mentów.Do legalizacji umówprywatnychmaj¹ odpowiednio zastosowanie
przepisy dotycz¹ce sporz¹dzania czynno�ci notarialnej. Notariusz prowa-
dzi rejestr legalizacji, w którym wpisuje dane wymienione w art. 62, po-
dobne jak przy rejestracji dokumentów.Wstosunku do legalizacji �wiadec-
twa rejestracji spó³ki akcyjnej wprowadzono w³a�ciwo�æ rzeczow¹.
Czynno�ciami tymimo¿e zajmowaæ siê notariusz zarejestrowanyw jednym
zBiur, na którego obszarze jurysdykcji znajduje siê g³ówna siedziba firmy.
Art. 624 § 1 okre�la, i¿ za³¹czniki s¹ wpisywane do ewidencji razem ze
�wiadectwem rejestracji spó³ki akcyjnej, bêd¹cej w posiadaniu notariusza.
W przypadku gdy �wiadectwo rejestracji spó³ki akcyjnej przechowywane
przez notariusza uleg³o zniszczeniu,maonobowi¹zek przygotowania kopii
�wiadectwa na podstawie egzemplarza zwróconego stronie oraz przecho-
wywania kopii w miejsce zniszczonego �wiadectwa, za zgod¹ kierownika
jednego z Biur, w którym jest zarejestrowany.

Przedstawionezasady japoñskiegoprawaonotariaciewskazuj¹nagodn¹
podkre�lenia precyzjê przy uregulowaniu statusu zawodowego notariusza,
wyznaczaniunastêpcówizastêpców,a tak¿ewzajemnegozastêpstwamiêdzy
notariuszami.W ten sposób stworzono ustawowe gwarancje dla prawid³o-
wego funkcjonowaniu obs³ugi prawnej. Poprawnie uregulowano równie¿
archiwizowanie dokumentów notarialnych i mo¿liwo�æ uznania przez
notariusza substytutów zaginionych lub utraconych dokumentów.Kompe-
tencje Ministra Sprawiedliwo�ci i jego organów s¹ zsynchronizowane i
nawzajem siê uzupe³niaj¹. Poprawno�æ rozwi¹zania legislacyjnego ilustru-
j¹ zasady powo³ywania i odwo³ywania notariusza, ustalania przezMinistra
Sprawiedliwo�ci liczby notariuszy dla ka¿dego okrêgu znajduj¹cego siê
pod jurysdykcj¹ Biura Spraw Prawnych lub Okrêgowego Biura Spraw
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Prawnych b¹d� te¿ jego filii. Rozwi¹zania te mog¹ byæ po ich zmodyfiko-
waniu przeniesione i dostosowane do zasad ustrojowych notariatów euro-
pejskich. Istniej¹ jednakoryginalne rozwi¹zaniaprawneadekwatnedoprawa
wewnêtrznego, które nie nadaj¹ siê do transformacji.

Romuald Sztyk

Japonia


