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Notariusz i notariat w Europie

Komisja do Spraw Unii Europejskiej i Pañstw Morza Œródziemnego
(CAEM) Miêdzynarodowej Unii Notariatu* (UINL) w ramach swojej
dzia³alnoœci postanowi³a przeprowadziæ badania nad podobieñstwami i ró¿-
nicami europejskich systemów notarialnych. W tym celu powo³ana zosta³a
podkomisja pod przewodnictwem notariusza z Francji, Pierre’a Becque.
W wyniku jej trzyletnich prac powsta³o opracowanie „Notariusz i notariat
w Europie”. Zasady funkcjonowania poszczególnych notariatów europej-
skich, omawiane poni¿ej, w wiêkszoœci pochodz¹ z informacji zawartych
w tym opracowaniu.

Notariat kszta³towany przez stulecia wypracowa³ zasady, które do
dziœ, chocia¿ ulegaj¹ transformacjom, uznawane s¹ za niezbêdne do
prawid³owego funkcjonowania tej instytucji. Zalicza siê do nich numerus
clausus, odgórnie regulowan¹ taksê notarialn¹ i wymóg formy notarialnej
dla okreœlonych czynnoœci prawnych.

Jedn¹ z zasad, które UINL uznaje za podstawowe dla prawid³owego
funkcjonowania notariatu jest zasada numerus clausus kancelarii notarial-
nych.

Numerus clausus w notariacie oznacza przyznanie okreœlonym orga-
nom pañstwowym, najczêœciej Ministrowi Sprawiedliwoœci, kompetencji
do kszta³towania liczby notariuszy czy te¿ kancelarii notarialnych w danym
pañstwie lub w poszczególnych jego regionach, ograniczaj¹c j¹ do pewnej
maksymalnej wielkoœci, okreœlanej wed³ug kryteriów przyjêtych przez to

* Do 2005 r. Miêdzynarodowa Unia Notariatu £aciñskiego.
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pañstwo. Kryteria te uwzglêdniaj¹ specyfikê poszczególnych regionów,
np. regionów rolniczych, uprzemys³owionych, regionów o du¿ej b¹dŸ
ma³ej liczbie mieszkañców, wysoko lub s³abo rozwiniêtych. Tworzy siê
w tym celu tzw. mapê rozmieszczenia kancelarii, co daje gwarancjê, ¿e,
z jednej strony, odbiorcy us³ug notarialnych bêd¹ mieli zapewniony do
nich dostêp bez koniecznoœci poszukiwania ich w odleg³ych miejscowo-
œciach, zaœ z drugiej strony, ¿e notariusze bêd¹ mieli odbiorców swoich
us³ug.

Przyjêcie zasady numerus clausus uzasadnia siê tym, ¿e pañstwo wy-
posa¿a notariusza w okreœlone funkcje o charakterze publicznym przez
nadanie mu przymiotu osoby zaufania publicznego, wyposa¿enie w pie-
czêæ z god³em pañstwa czy te¿ przez zobowi¹zanie jako p³atnika do
pobierania i odprowadzania danin publicznych. Powo³uj¹c notariusza
w ramach okreœlonego przez przepisy prawa limitu, pañstwo ma mo¿-
liwoœæ kontroli prawid³owego realizowania przez niego zadañ publicz-
nych. Powy¿sze cechy powoduj¹, ¿e w okreœlonych sytuacjach uzyskuje
on status funkcjonariusza pañstwowego i jako taki podlega stosownej
odpowiedzialnoœci.

Dla notariusza natomiast istnienie zasady numerus clausus to pewne
status quo, pewnoœæ wykonywania zawodu na poziomie w³aœciwym dla
pe³nionej funkcji, w pewnym stopniu publicznej, jak równie¿ mo¿liwoœæ
zatrudniania odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników i go-
dziwe ich wynagradzanie.

Powy¿sze wzglêdy zadecydowa³y, ¿e zasada numerus clausus istnieje
w wiêkszoœci pañstw europejskich nale¿¹cych do Miêdzynarodowej Unii
Notariatu. Nie znalaz³a natomiast miejsca w polskim prawie o notariacie,
napotykaj¹c na opór pewnych œrodowisk politycznych. Podkreœliæ jednak
nale¿y, ¿e zasada ta nie oznacza zamkniêcia dostêpu do zawodu, lecz ma
na celu stworzenie mechanizmów, które pozwalaj¹ na logiczne, zgodne
ze spo³ecznym zapotrzebowaniem rozmieszczenie kancelarii, a organom
pañstwowym daje mo¿liwoœæ lepszej kontroli wykonywania tego zawo-
du.

Jedynie w kilku pañstwach europejskich nale¿¹cych do UINL zasada
numerus clausus nie znalaz³a zastosowania, stosuj¹ j¹ natomiast Niemcy,
Austria, Francja, Belgia, Grecja, W³ochy, Luksemburg, Hiszpania, Estonia,
Czechy, Chorwacja, Wêgry i S³owacja. W oparciu o ni¹ zawód notariusza
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wykonuje: w Grecji 3200 osób, w Czechach 441, na S³owacji 281, w Estonii
79, w Chorwacji 296, we Francji 8122, w Hiszpanii 2852, w Belgii 1320,
na Wêgrzech 283, w Luksemburgu 36, we W³oszech 4766, w Austrii
463. W Niemczech zawód ten wykonuje 9355 osób, przy czym 7728
osób to notariusze – adwokaci, a 1627 osób to notariusze (notaires mo-
noprofessionnels).

Mechanizmy dzia³ania zasady numerus clausus s¹ ró¿ne w poszcze-
gólnych pañstwach. Ciekawe i bardzo odmienne od polskich rozwi¹zania
przyjêto w Hiszpanii. Tamtejszy Minister Sprawiedliwoœci wydaje rozpo-
rz¹dzenie o rozmieszczeniu kancelarii notarialnych raz na 10 lat. Zmiana
nadzwyczajna mo¿e byæ dokonana po 5 latach od wydania rozporz¹dzenia
zasadniczego. Mo¿liwe jest ponadto wydanie zmiany rozporz¹dzenia
zasadniczego w stosunku do pojedynczych miast lub miejscowoœci w ci¹gu
2 lat, nie czêœciej ni¿ raz na 3 lata. W Hiszpanii istnieje ponadto w³aœciwoœæ
terytorialna dla notariatu, co zwi¹zane jest z faktem, ¿e funkcjonuj¹ w tym
pañstwie trzy kategorie notariuszy. Pierwsz¹ z nich stanowi¹ notariusze
prowadz¹cy kancelarie w miastach g³ównych, bêd¹cych siedzibami
prowincji, oraz w miastach licz¹cych ponad 75 tysiêcy mieszkañców.
Kategoria druga to notariusze w miastach o liczbie mieszkañców od 18 000
do 75 000, zaœ pozostali nale¿¹ do trzeciej grupy.

Notariusze pierwszej kategorii to notariusze o najwy¿szych kwalifi-
kacjach, którzy otrzymali najlepsze oceny z egzaminu zawodowego.
W Hiszpanii ka¿dy kandydat na notariusza musi zdaæ egzamin notarialny,
nie ma natomiast mo¿liwoœci przechodzenia z innego zawodu prawnicze-
go do zawodu notariusza bez zdania takiego egzaminu. Zmiana grupy
(kategorii) w obrêbie zawodu notariusza jest uzale¿niona od spe³nienia
rygorystycznych kryteriów, na które sk³adaj¹ siê: wynik egzaminu, sta¿
w zawodzie, a tak¿e publikacje z zakresu prawa o notariacie i dziedzin
pokrewnych. Regu³¹ jest, ¿e notariusze rozpoczynaj¹cy pracê otrzymuj¹
miejsce na otwarcie kancelarii w ma³ych miejscowoœciach, czêsto w re-
gionach rolniczych i dopiero po kilku latach mog¹ zmieniæ kategoriê
w obrêbie swego zawodu.

We Francji Minister Sprawiedliwoœci mo¿e tworzyæ, likwidowaæ i zmie-
niaæ siedziby kancelarii, bior¹c pod uwagê kryteria ekonomiczne i liczbê
mieszkañców. Kieruje siê on opini¹ Komisji ds. lokalizacji kancelarii no-
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tarialnych, z³o¿onej z przedstawicieli s¹dów i notariatu. Ka¿dego roku we
Francji powstaje i ulega rozwi¹zaniu oko³o 30 kancelarii.

Inny sposób ich rozmieszczenia przyjêto w Belgii, gdzie liczba ich jest
limitowana w zale¿noœci od liczby mieszkañców. I tak, w miejscowo-
œciach do 75 000 mieszkañców jeden notariusz przypada na 5 000 osób,
w miastach od 75 000 do 150 000 mieszkañców jeden na 6 000, w mia-
stach od 150 000 do 250 000 mieszkañców jeden na 7 000, zaœ w wiêk-
szych jeden na 9 000.

Innym elementem wp³ywaj¹cym na funkcjonowanie notariatu jest od-
górnie regulowana taksa notarialna. We wszystkich pañstwach nale¿¹-
cych do UINL, poza Holandi¹, regulowana jest przez pañstwo. W nie-
których pañstwach jest sztywna i istnieje jako regu³a bez odstêpstw,
w innych istniej¹ mo¿liwoœci odstêpstwa od zasady.

Obni¿ki wynagrodzenia nie s¹ w ogóle dopuszczalne w takich pañ-
stwach, jak Niemcy, Belgia, Grecja, Luksemburg, Szwajcaria, S³owacja
i Czechy.

W Niemczech taksa notarialna jest sztywna i regulowana odgórnie.
Zale¿y od wartoœci przedmiotu sprawy i jest degresywna. Jakiekolwiek
negocjacje na ten temat z klientami s¹ niedopuszczalne, w ¿adnym wypadku
taksa nie mo¿e byæ narzêdziem konkurencji.

Podobna sytuacja wystêpuje w Belgii. Taksa notarialna jest tam sztyw-
na, a jej obni¿enie skutkuje wszczêciem wobec notariusza postêpowania
dyscyplinarnego. Nie mo¿e byæ te¿ przedmiotem negocjacji z klientami
w Luksemburgu i w Grecji. We W³oszech przepisy uwzglêdniaj¹ dla
okreœlonych czynnoœci taksê minimaln¹ i maksymaln¹. W tym zakresie
jest ona obowi¹zkowa i nie mo¿e byæ przedmiotem konkurencji miêdzy
notariuszami.

W innych pañstwach, np. we Francji i Hiszpanii, czynnoœci notarialne
dziel¹ siê na takie, co do których istnieje monopol notarialny, oraz na takie,
co do których monopol taki nie ma zastosowania. Przy dokonywaniu tych
pierwszych czynnoœci taksa notarialna jest sztywna i nie mo¿e byæ przed-
miotem negocjacji z klientami, zaœ w pozosta³ych przypadkach mo¿e byæ
negocjowana. Francuzi taksê notarialn¹ pobieran¹ przy dokonywaniu
czynnoœci obligatoryjnych nazywaj¹ nale¿noœci¹, zaœ przy czynnoœciach,
gdzie taksa mo¿e byæ negocjowana – honorarium.
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Mówi¹c o taksie notarialnej nadmieniæ nale¿y, ¿e w ostatnich latach
nie tylko w Polsce dyskutuje siê o odp³atnoœci informacji i porad udzie-
lanych klientom kancelarii notarialnych. Obecnie informacje i porady
notarialne s¹ bezp³atne w Niemczech, w Hiszpanii, w Estonii, w Grecji
i na S³owacji. Jedynie pierwsza informacja udzielana konkretnemu inte-
resantowi jest bezp³atna w Austrii, w Belgii i w S³owenii, natomiast we
Francji, we W³oszech, na Wêgrzech, Litwie, £otwie, w Holandii i w
Czechach s¹ one odp³atne.

Kolejnym elementem, który ma znaczenie dla funkcjonowania notaria-
tu, jest sposób nabywania uprawnieñ do wykonywania zawodu notariusza.
System szkolenia oraz dostêpu do zawodu w wiêkszoœci pañstw nale¿¹-
cych do UINL jest odmienny ni¿ w Polsce. W zasadzie wszêdzie koniecz-
ne jest ukoñczenie wy¿szych studiów prawniczych, natomiast nie wszê-
dzie prowadzone s¹ szkolenia odpowiadaj¹ce naszej aplikacji notarialnej.

We Francji, po ukoñczeniu studiów prawniczych i uzyskaniu tytu³u
odpowiadaj¹cego naszemu tytu³owi magistra prawa, kandydat musi odbyæ
szkolenie, maj¹c do wyboru szkolenie uniwersyteckie lub pozauniwersy-
teckie w dziedzinie notarialnej. Studia notarialne trwaj¹ trzy lata i w tym
czasie kandydat musi odbyæ dwuletni sta¿ w kancelarii. Po ukoñczeniu
studiów notarialnych i odbyciu stosownego sta¿u, po zdaniu wielu eg-
zaminów, w tym obronie pracy dyplomowej, osoba taka otrzymuje tytu³
notariusza-asystenta. Jednak tylko nieliczni spoœród nich zostaj¹ w kon-
sekwencji notariuszami prowadz¹cymi w³asne kancelarie, gdy¿, jak wcze-
œniej wspomniano, we Francji obowi¹zuje zasada numerus clausus. Przed-
stawiciele innych zawodów prawniczych mog¹ byæ rekrutowani na
notariuszy tylko po zdaniu egzaminu kontroluj¹cego ich wiedzê w tym
zakresie i po odbyciu co najmniej rocznego sta¿u w kancelarii notarialnej.

W Niemczech i Austrii po ukoñczeniu prawniczych studiów uniwer-
syteckich nie przeprowadza siê odrêbnego szkolenia notarialnego, a ka¿dy
chc¹cy wykonywaæ zawód stricte prawniczy musi odbyæ aplikacjê wspóln¹
dla wszystkich zawodów prawniczych (organizowan¹ przez instytucjê
publiczn¹). Po roku, po z³o¿eniu egzaminu, rozpoczyna siê specjalizacja.
Trwa ona od 3 do 6 lat w Niemczech i oko³o 7 lat w Austrii. Ocena
uzyskana z powy¿szego egzaminu, ocena na dyplomie uniwersyteckim
oraz d³ugoœæ wykonywania dzia³alnoœci prawniczej s¹ specjalnie punk-
towane i póŸniejszy nabór do konkretnego zawodu opiera siê w³aœnie na
systemie punktacji.



140

Violetta Tomala

W Hiszpanii, aby uzyskaæ tytu³ notariusza kandydat musi zdaæ bardzo
trudny egzamin pañstwowy, og³aszany przez Ministra Sprawiedliwoœci
w porozumieniu z Generaln¹ Dyrekcj¹ Rejestrów i Notariatu. Tak¿e tu
zaliczenie egzaminu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem miejsca do wy-
konywania zawodu. Po zdaniu egzaminu kandydat bierze udzia³ w kon-
kursie na obsadzenie wakatu kancelarii notarialnej, wygranie którego daje
dopiero prawo do samodzielnej pracy w charakterze notariusza.

We W³oszech kandydaci na notariuszy musz¹ odbyæ dwuletni sta¿
w kancelarii notarialnej. Centralny egzamin notarialny jest organizowany
raz na dwa lata w Rzymie. Uczestniczy w nim œrednio oko³o 3 000 osób
na oko³o 200 miejsc. Przedstawiciele innych zawodów prawniczych nie
mog¹ bez zdania tego egzaminu i odbycia sta¿u zostaæ notariuszami.
Sêdziowie i niektórzy urzêdnicy Ministerstwa Sprawiedliwoœci, aby móc
przyst¹piæ do egzaminu mog¹ mieæ skrócony sta¿.

W Luksemburgu aplikacja notarialna, która obejmuje ca³kowite szko-
lenie z zakresu prawa luksemburskiego i co najmniej dwunastomiesiêczny
sta¿ praktyczny w kancelarii notarialnej, koñczy siê egzaminem, po zdaniu
którego otrzymuje siê dyplom kandydata na notariusza. Jednak i w Luk-
semburgu obowi¹zuje zasada numerus clausus, wiêc zaliczenie tego egza-
minu nie gwarantuje uzyskania prawa do powadzenia kancelarii. Przedsta-
wiciele innych zawodów prawniczych, chc¹c uzyskaæ prawo wykonywania
zawodu notariusza, musz¹ najpierw uzyskaæ dyplom kandydata na nota-
riusza.

W Czechach egzamin notarialny zdaje siê po piêcioletniej praktyce
(sta¿u) w kancelarii notarialnej. Przedstawicielom innych zawodów praw-
niczych Minister Sprawiedliwoœci mo¿e zaliczyæ do piêcioletniego okresu
takiej praktyki 2 lata wykonywania zawodu sêdziego, prokuratora, ad-
wokata, a tak¿e asesora s¹dowego lub prokuratorskiego.

W niektórych pañstwach, podobnie jak w Polsce, notariuszem mo¿e
zostaæ osoba wykonuj¹ca inny zawód prawniczy, tj. sêdzia, prokurator,
radca prawny czy adwokat po up³ywie okreœlonego okresu wykonywania
swego zawodu, np. na Wêgrzech po 3 latach, w Grecji po 2, a w Rumunii
po 5.

We wszystkich pañstwach nale¿¹cych do UINL notariusz otrzymuje
nominacjê na czas nieokreœlony. Na ogó³ przepisy poszczególnych pañstw
nie okreœlaj¹ te¿ minimalnego wieku, po ukoñczeniu którego mo¿na staæ
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siê notariuszem. Z uwagi jednak na ograniczenia, wynikaj¹ce miêdzy innymi
z zasady numerus clausus, w wiêkszoœci pañstw karierê zawodow¹
w notariacie czêsto rozpoczyna siê znacznie póŸniej ni¿ w Polsce. S¹
jednak pañstwa, w których przepisy przewiduj¹ minimalny wiek dla
notariusza. Na przyk³ad w Grecji, tak jak w Polsce, wynosi on 26 lat.
W niemal wszystkich pañstwach jest natomiast przewidziany górny jego
limit, do którego zawód ten mo¿na wykonywaæ. W Hiszpanii, w Grecji,
w Niemczech, w Chorwacji i na Wêgrzech wynosi 70 lat, w Holandii
– 65, w Luksemburgu – 72, a w Belgii  67, przy czym po ukoñczeniu
66 roku ¿ycia notariusz jest w przejœciowym okresie przedemerytalnym,
tak aby do ukoñczenia 67 lat móg³ zakoñczyæ wszelkie sprawy zwi¹zane
z likwidacj¹ kancelarii. We Francji zawód notariusza wykonuje siê do-
¿ywotnio, za wyj¹tkiem Alzacji – Mosele, gdzie górny limit wieku wynosi
70 lat. We W³oszech notariusz mo¿e pracowaæ do ukoñczenia 75 roku
¿ycia.

Oczywiœcie przepisy ¿adnego z pañstw nie przewiduj¹ ograniczeñ,
je¿eli chodzi o p³eæ osób, które ten zawód wykonuj¹. Jednak analiza
danych statystycznych z poszczególnych pañstw wskazuje, ¿e w Europie
Zachodniej procent kobiet notariuszy jest ni¿szy ni¿ w pañstwach Europy
Centralnej i Wschodniej. I tak, w Belgii kobiety stanowi¹ 11% ogólnej
liczby notariuszy, we W³oszech – 21%, w Luksemburgu – 16%, w Ho-
landii – 12%, w Hiszpanii – 39%, a we Francji – 20%, gdzie w ostatnich
10 latach liczba ta podwoi³a siê. Najwiêkszy odsetek kobiet wykonuj¹cych
zawód notariusza odnotowuje Rosja, wynosi on 92%, tu¿ po niej Estonia
– 86%, nastêpnie Grecja – ponad 80%, Czechy – 74% i S³owacja – 67%.

W niektórych pañstwach prowadzone s¹ statystyki, jaki jest œredni
wiek notariuszy. W Polsce brak jest danych na ten temat, natomiast np.
w Niemczech podaje siê wiek 45 lat, w Hiszpanii – 44, we Francji – 47,
we W³oszech – 52, a w Austrii – 53.

Omawiaj¹c zagadnienia dotycz¹ce powo³ania i odwo³ania notariusza,
nale¿y zwróciæ uwagê na organ, który w danym pañstwie mianuje go.
Z regu³y jest to Minister Sprawiedliwoœci, jak np. w Niemczech, Hiszpanii,
we Francji, w Grecji, we W³oszech, na Wêgrzech, w Rosji czy w Rumunii.
W Belgii notariusza mianuje król, w Luksemburgu Wielki Ksi¹¿ê Luksem-
burga, zaœ w Szwajcarii Rada Pañstwa. Wszyscy, którzy rozpoczynaj¹
pracê sk³adaj¹ przysiêgê. Czêsto czyni¹ to przed Ministrem Sprawiedli-
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woœci, jak w Estonii, Czechach czy Chorwacji albo czêsto te¿ przed
Prezesem S¹du Apelacyjnego lub Okrêgowego, jak w Niemczech, Belgii
czy we W³oszech. Sk³adaj¹c przysiêgê, notariusz zobowi¹zuje siê miêdzy
innymi do zachowania tajemnicy zawodowej. Za naruszenie tego obo-
wi¹zku podlega on odpowiedzialnoœci. W Niemczech, w Hiszpa-
nii, w Szwajcarii i na S³owacji za naruszenie tajemnicy zawodowej grozi
odpowiedzialnoœæ karna.

Do niedawna niemal we wszystkich pañstwach nale¿¹cych do UINL
warunkiem uzyskania nominacji by³o obywatelstwo danego kraju. Obec-
nie przymus ten nie dotyczy Portugalii, Chorwacji czy Hiszpanii.

Uzyskuj¹c prawo wykonywania zawodu, notariusz w zale¿noœci od
przepisów danego pañstwa rozpoczyna pracê b¹dŸ w spó³ce, b¹dŸ sa-
modzielnie. Niemal wszêdzie mo¿liwe jest prowadzenie kancelarii w for-
mie spó³ek, jednak mog¹ one przybieraæ w poszczególnych pañstwa ró¿ne
formy i podlegaæ pewnym ograniczeniom. W Niemczech, jak ju¿ wy¿ej
wspomniano, istniej¹ notariusze i notariusze-adwokaci. Ci pierwsi mog¹
zawi¹zywaæ spó³ki tylko z innymi notariuszami i tylko spó³ki dwuoso-
bowe. Notariusze-adwokaci mog¹ zawi¹zywaæ spó³ki wieloosobowe, a ich
wspólnikami mog¹ byæ przedstawiciele innych zawodów, zw³aszcza
adwokaci, biegli ksiêgowi, doradcy podatkowi. Mog¹ to byæ jedynie spó³ki
osobowe. W Belgii notariusze mog¹ zawi¹zywaæ spó³ki w ka¿dej formie,
z wyj¹tkiem spó³ek akcyjnych i spó³ek komandytowych. Wspólnikiem
mo¿e zostaæ asesor notarialny, który uzyskuje wówczas tytu³ notariusza
stowarzyszonego, z kompetencjami takimi jak notariusz. Wykluczone jest
natomiast zawi¹zywanie spó³ek z przedstawicielami innych zawodów.
W Holandii notariusze mog¹ tworzyæ spó³ki równie¿ w formie spó³ek
prawa handlowego, zw³aszcza spó³ek z o.o. i akcyjnych. Mog¹ je za-
wi¹zywaæ tak¿e z przedstawicielami innych zawodów.

W Hiszpanii i Estonii do zawi¹zania spó³ki wymagana jest zgoda
w³aœciwej izby notarialnej i mo¿e to byæ spó³ka utworzona tylko z innymi
notariuszami. Z notariuszami, ale tak¿e pod pewnymi warunkami spó³ki
z przedstawicielami innych zawodów mog¹ zawi¹zywaæ notariusze fran-
cuscy, nie mog¹ natomiast wchodziæ w spó³ki z asesorami notarialnymi.

Dalej z ograniczeniami posz³a Chorwacja, gdzie notariusz nie mo¿e nie
tylko zawi¹zywaæ spó³ek z przedstawicielami innych zawodów, w tym
prawniczych, lecz obowi¹zuje zakaz prowadzenia kancelarii w jednym
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lokalu np. z adwokatami, geodetami czy doradcami podatkowymi. W Grecji
i S³owenii przepisy nie zezwalaj¹ notariuszom na zawi¹zywanie spó³ek,
a do 1 stycznia 2005 r. zakaz taki istnia³ równie¿ na Wêgrzech.

Zasad¹ wynikaj¹c¹ z przepisów poszczególnych pañstw jest obliga-
toryjna przynale¿noœæ do izb notarialnych i ponoszenia zwi¹zanych z tym
obowi¹zków, do których nale¿y uczestniczenie w szkoleniach, a tak¿e
uiszczanie sk³adek cz³onkowskich.

W niektórych pañstwach w celu zapewnienia minimalnego wynagro-
dzenia notariuszom pracuj¹cym w ma³ych miejscowoœciach i na terenach
s³abo rozwiniêtych ekonomicznie, a co za tym idzie mniej zarabiaj¹cym,
tworzy siê kasy kompensacyjne. Istniej¹ one w Grecji, Niemczech, Hiszpanii
i we W³oszech. Wprowadzenie takich rozwi¹zañ ma zapobiegaæ migracji
notariuszy z terenów rolniczych i s³abo rozwiniêtych do du¿ych miast;
jest to wynik dba³oœci o zapewnienie dostêpu do us³ug notarialnych
wszystkim obywatelom. W wielu pañstwach czêœæ sk³adek przeznacza-
nych jest na tego rodzaju kasy. Ponadto w niektórych, jak w Hiszpanii,
sk³adki uiszczane s¹ tak¿e na fundusz nazywaj¹cy siê w dos³ownym
t³umaczeniu „wzajemnoœci¹ notarialn¹”. Jest to rodzaj ubezpieczenia ko-
legialnego, z którego œrodki przeznaczane s¹ na leczenie i pomoc socjaln¹.

Notariusze francuscy op³acaj¹ sk³adki na trzy organy samorz¹du
notarialnego, tj. na szczebel krajowy, regionalny i departamentalny.

We W³oszech sk³adka jest procentowa i wp³aty dokonywane s¹ na
Narodow¹ Kasê Notarialn¹. Œrodki z niej przeznaczane s¹ zarówno na
pomoc medyczn¹ dla notariuszy czynnych, jak i bêd¹cych na rencie lub
emeryturze. Ponadto notariusze w³oscy uiszczaj¹ sk³adkê na funkcjono-
wanie rady notarialnej.

Odnosz¹c siê do zakazów obowi¹zuj¹cych notariuszy, nale¿y podkre-
œliæ fakt, ¿e osobista reklama jest zabroniona w Belgii, Hiszpanii, Estonii,
Francji, Luksemburgu, na Wêgrzech i we W³oszech. Mog¹ oni natomiast
posiadaæ w³asne strony internetowe, w których oprócz wskazania da-
nych kancelarii, adresu, numerów telefonów i poczty internetowej mog¹
podawaæ informacje o specjalizacji danej kancelarii (np. w Belgii).

Na funkcjonowanie notariatu wp³ywa zakres i rodzaj czynnoœci, dla
których przepisy poszczególnych pañstw przewiduj¹ formê notarialn¹.
Temat ten jest bardzo szeroki i niezwykle z³o¿ony, wymaga zatem od-
rêbnego i wnikliwego opracowania. Aby jednak ca³kowicie nie pomin¹æ
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tego zagadnienia, nale¿y stwierdziæ, ¿e niemal we wszystkich pañstwach
nale¿¹cych do UINL notariusze posiadaj¹ uprawnienia do sporz¹dzania
umów przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci (poza Czechami), umów
maj¹tkowych ma³¿eñskich (poza Litw¹), poœwiadczenia dziedziczenia (poza
Estoni¹, Polsk¹ i Portugali¹), darowizn (poza £otw¹ i Czechami) czy
tworzenia spó³ek prawa handlowego (poza £otw¹). Przyznanie jednak
kompetencji do sporz¹dzania okreœlonych czynnoœci nie wszêdzie ozna-
cza wy³¹cznoœæ na jej dokonanie.

Ró¿ne s¹ równie¿ skutki zawarcia umowy w formie innej ni¿ forma
aktu notarialnego, pomimo przewidzianego przez przepisy obowi¹zku
zawarcia jej w³aœnie w tej formie. Na przyk³ad w Niemczech przymus do-
konania czynnoœci w formie aktu notarialnego dotyczy przeniesienia w³a-
snoœci nieruchomoœci, tworzenia spó³ek kapita³owych czy umów maj¹t-
kowych ma³¿eñskich. Niezachowanie formy aktu notarialnego powoduje
niewa¿noœæ czynnoœci. Podobnie jest w Chorwacji czy Estonii. W nie-
których zaœ pañstwach niezachowanie takiej formy nie powoduje wpraw-
dzie niewa¿noœci danej czynnoœci, lecz jej brak nie pozwala na zareje-
strowanie dokonanej czynnoœci w ksiêdze wieczystej lub w rejestrze
handlowym (Hiszpania, W³ochy).

Notariaty europejskie skupione w Miêdzynarodowej Unii Notariatu ró¿ni¹
siê miêdzy sob¹ zarówno zasadami funkcjonowania, zakresem i rodzajem
czynnoœci dokonywanych przez notariuszy, jak i zakresem odpowiedzial-
noœci. Jednak wszêdzie notariat ma swoje znacz¹ce miejsce w systemie
organów prawa, ugruntowane przez wieloletni¹, a w wielu pañstwach przez
wielowiekowa tradycjê. Pe³ni¹c funkcjê prewencyjn¹ jako „sêdzia braku
sporu”, notariusz dokonuje czynnoœci, którym przepisy nadaj¹ moc do-
kumentu urzêdowego. Jest bezstronnym arbitrem, delegatem pañstwa,
jednak z elementami wolnego zawodu. Wykonuj¹c funkcjê publiczn¹ jest
gwarantem prawid³owego wykonywania swoich czynnoœci.

Notariat polski, bêd¹cy cz³onkiem Miêdzynarodowej Unii Notariatu,
posiadaj¹c wiêkszoœæ cech, którymi charakteryzuje siê notariat europej-
ski, w pe³ni realizuje cele zawarte w haœle „Notariusz w s³u¿bie pañstwa
i spo³eczeñstwa”, pod jakim odby³a siê Konferencja Naukowa Stowarzy-
szenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej.
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