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Niemiecka droga do zawodu
Tak jak w prawie wszystkich krajach europejskich, z pominiêciem

krajów skandynawskich oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii, w Niemczech
funkcjonuje sprawdzony system notariatu ³aciñskiego. Notariusz pe³ni
funkcjê sêdziego pokoju i sprawuje tzw. dobrowoln¹ jurysdykcjê. Kom-
petencje notariuszy niemieckich w czê�ci pokrywaj¹ siê, a w czê�ci s¹
szersze od kompetencji notariuszy polskich, uczestnicz¹ oni m.in. w obrocie
nieruchomo�ciami, w tym w postêpowaniu wieczystoksiêgowym, doko-
nuj¹ czynno�ci z zakresu prawa spó³ek w³¹cznie z postêpowaniem re-
jestrowym, przeprowadzaj¹ postêpowania spadkowe etc. Zawód notariu-
sza cieszy siê w Niemczech bardzo dobr¹ opini¹, a sprawuj¹ go wy³¹cznie
osoby, które wyró¿niaj¹ siê ponadprzeciêtn¹ wiedz¹ prawnicz¹ i daj¹
gwarancjê nale¿ytego jego wykonywania. Sposób powo³ywania notariu-
szy w Niemczech reguluje, co do zasady, niemieckie prawo o notariacie
(Bundesnotarordnung, dalej: ustawa) z 13 lutego 1937 r., po tym czasie
wielokrotnie zmieniane, miêdzy innymi w celu ujednolicenia przepisów
dotycz¹cych funkcjonowania notariatu we wszystkich krajach zwi¹zko-
wych (landach). Do dnia dzisiejszego z powodów historycznych w Niem-
czech funkcjonuj¹ trzy modele notariatu. W zachodnich i po³udniowych
oraz w nowych landach przewa¿a model tzw. Nur-Notariat, o którym
mowa w § 31 ustawy, odpowiadaj¹cy idei notariatu w Polsce, w którym
osoba otrzymuj¹ca powo³anie na notariusza sprawuje jedynie tê funkcjê
(powo³anie na czas nieoznaczony). W pó³nocnych landach przewa¿a model
tzw. Anwaltsnotariat, o którym mowa w § 32 ustawy, w którym to
praktykuj¹cy adwokat mo¿e jednocze�nie pe³niæ funkcjê notariusza (po-
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wo³anie na czas przynale¿no�ci do odpowiednika polskiej okrêgowej izby
adwokackiej). I wreszcie w Badenii Wirtembergii model tzw. Amtsnota-
riat, w którym to urzêdnik-sêdzia obok zajêcia g³ównego, czyli prowa-
dzenia spraw z zakresu ksi¹g wieczystych, postêpowania spadkowego
b¹d� opiekuñczego, sprawuje funkcjê notariusza. Ostatni z modeli nota-
riatu, tak ró¿ny do poprzednich, który wyga�nie 1 stycznia 2018 r.,
regulowany jest osobn¹ ustaw¹ (Landesgesetz über die freiwillige Ge-
richtsbarkeit), co podkre�la jego ca³kowit¹ odrêbno�æ. W ka¿dym z modeli
notariuszem mo¿e zostaæ wy³¹cznie osoba, która spe³nia przes³anki usta-
wowe do pe³nienia funkcji sêdziego. Szansê na powo³anie na stanowisko
notariusza b¹d� adwokata-notariusza maj¹ osoby, które, po pierwsze,
uzyska³y najlepsze oceny na drugim egzaminie pañstwowym (egzamin
zdawany najczê�ciej rok b¹d� dwa lata po zakoñczeniu studiów praw-
niczych przez kandydatów do wszystkich zawodów prawniczych) i na-
le¿¹ce w praktyce do pierwszych 5% osób, które najlepiej zda³y ten
egzamin. Ju¿ na tym etapie poprzeczka postawiona zosta³a bardzo wysoko,
zwa¿ywszy na to, ¿e sêdziami mog¹ zostaæ osoby, które uzyska³y gorsze
wyniki na tym egzaminie. Tylko taki kandydat mo¿e zostaæ powo³any na
notariusza, który nie przekroczy³ wieku 60 lat oraz, oprócz doskonale
zdanego drugiego egzaminu pañstwowego, posiada wiedzê merytoryczn¹,
kompetencje zawodowe, jak równie¿ cechy charakteru � surowo oce-
niane przez komisjê � predysponuj¹ce go do pe³nienia takiej funkcji.
Odmienne nieco s¹ drogi dochodzenia do zawodu notariusza w odnie-
sieniu do tylko-notariuszy i adwokatów-notariuszy.

Notariuszem (tylko-notariuszem) mo¿e zostaæ jedynie taka osoba, która
odby³a co najmniej trzyletni sta¿ jako asesor notarialny w okrêgu, w któ-
rym ubiega siê o miejsce notariusza. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e asesorzy
zatrudniani s¹ � po konsultacji z izb¹ notarialn¹ � przez pañstwo (s¹d),
a nie przez notariuszy czy izby notarialne, a sta¿ jest traktowany jako sta¿
w s³u¿bie publicznej. Wynagrodzenie kandydata (sta¿ysty) � asesora no-
tarialnego równie¿ pochodzi ze �rodków publicznych, przy czym nota-
riusz, którego asesor zastêpuje, zwraca czê�ciowo koszty wynagrodze-
nia. Ka¿dy land og³asza osobno o naborze na sta¿ (asesurê), a na listê
kandydatów (sta¿ystów) wpisywane s¹ osoby, które najlepiej zda³y drugi
egzamin pañstwowy oraz wykazuj¹ merytoryczne i osobowe predyspo-
zycje. Najwcze�niej po odbyciu trzyletniej asesury kandydaci (sta¿y�ci)
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mog¹ startowaæ w konkursach na stanowisko notariusza, przy czym na
ogó³ zaczynaj¹ od kancelarii w ma³ych miejscowo�ciach, tam zdobywaj¹
do�wiadczenie i dopiero po kolejnych latach w miarê zwalniania siê miejsc
i og³aszania konkursów ubiegaj¹ siê o przeniesienie do wiêkszych miast.

Asesor nie zostanie powo³any na notariusza, je¿eli zrezygnuje ze sta¿u,
oka¿e siê ¿e nie ma wystarczaj¹cych predyspozycji zawodowych � i mo-
wa tu nie tylko o wiedzy prawniczej, ale równie¿ o nie mniej wa¿nych
cechach osobowo�ciowych, nie przyst¹pi do wykonywania pracy jako
kandydat (sta¿ysta) w terminie 2 miesiêcy od wyboru jego kandydatury,
a tak¿e je¿eli po up³ywie 3 lat sta¿u nie przyst¹pi do og³aszanych kon-
kursów na notariusza w landzie, w którym sta¿ odbywa³, mimo spe³niania
wymogów do powo³ania. Ostatni punkt ma na celu unikniêcie sytuacji,
gdy na stanowisko w ma³o atrakcyjnym miejscu (wi¹¿¹cym siê czêsto
z konieczno�ci¹ zmiany miejsca zamieszkania) kandydaci nie zg³aszaj¹ siê
i istnieje wakat, a o miejsce w du¿ej aglomeracji konkuruje wiele osób
� zarówno asesorów, jak i notariuszy, którzy chc¹ zmieniæ siedzibê na
bardziej atrakcyjn¹.

Adwokatem-notariuszem mo¿e zostaæ osoba, która pracowa³a jako
adwokat przez co najmniej 5 lat, przy czym co najmniej przez trzy ostatnie
lata przed kandydowaniem w jednym okrêgu, zda³a zawodowy egzamin
notarialny, obejmuj¹cy zarówno etap pisemny � 4 prace pisane ka¿do-
razowo maksimum przez 5 godzin, jak i dwuczê�ciowy etap ustny �
omówienie konkretnego problemu prawnego oraz odpowiedzi na pytania
z wszystkich dziedzin zwi¹zanych z zakresem pracy notariusza. Jak widaæ,
nie ma mo¿liwo�ci zdania egzaminu przez osoby, które nie s¹ rzetelnie
przygotowane. Oprócz zdania egzaminu zawodowego kandydat na ad-
wokata-notariusza ma obowi¹zek odbycia jeszcze sta¿u u urzêduj¹cego
notariusza w celu zapoznania siê z praktyk¹ notarialn¹.

Zgodnie z ustaw¹ notariusze powo³ywani s¹ w miarê potrzeb w celu
zapewnienia odpowiedniego dostêpu do us³ug notarialnych przez wszyst-
kich obywateli. �ci�le obowi¹zuje zasada numerus clausus. Utworzenie
nowej kancelarii mo¿liwe jest dopiero po przeanalizowaniu realnej potrze-
by jej utworzenia:

� w pierwszym rzêdzie, czy na jednego ju¿ dzia³aj¹cego notariusza
w danej dzielnicy, mie�cie, gminie nie przypada zbyt du¿a ilo�æ miesz-



129

Niemiecka droga do zawodu

kañców, a co za tym idzie, czy jest on w stanie zapewniæ dokonanie
czynno�ci notarialnej bez wyznaczania zbyt odleg³ych terminów,

- w drugim rzêdzie, czy ju¿ dzia³aj¹cy na danym terenie notariusze
osi¹gnêli taki pu³ap dokonywanych czynno�ci, który zapewnia op³acal-
no�æ i stabilno�æ ekonomiczn¹ danej kancelarii i chodzi tu nie tylko o dochód
notariusza, ale o mo¿liwo�æ utrzymania ca³ej pracy kancelarii na wysokim
poziomie, w tym utworzenie i utrzymanie miejsc pracy dla wysoko
kwalifikowanych pracowników biurowo-administracyjnych (odmiennie
ni¿ w Polsce w Niemczech funkcjonuj¹ specjalne szko³y przygotowuj¹ce
do pracy w kancelariach prawniczych).

Co do zasady, nowe miejsca tworzone s¹ sporadycznie po wnikliwej
ocenie zarówno potrzeb obywateli, jak i potencjalnego dochodu nowej
kancelarii.

Kwestia op³acalno�ci ekonomicznej prowadzenia kancelarii jest trak-
towana na tyle powa¿nie, ¿e w miejscach, gdzie kancelarii nieprzynosz¹cej
dochodu zlikwidowaæ nie mo¿na z uwagi na brak mo¿liwo�ci zapewnienia
mieszkañcom dostêpu do us³ug notarialnych w pobli¿u miejsca zamiesz-
kania (generalnie chodzi o tereny wiejskie i ma³ych miasteczek), stoso-
wane s¹ dop³aty do dochodu na takim poziomie, ¿eby notariusz uzyska³
wynagrodzenie nie ni¿sze ni¿ uposa¿enie sêdziego. Rozwi¹zanie takie
obowi¹zuje np. w Bawarii.

Nie s¹ tworzone nowe miejsca pracy dla notariuszy, je¿eli dwie wy¿ej
wymienione przes³anki nie s¹ spe³nione. W przypadku, gdy na danym
terenie spada ilo�æ dokonywanych czynno�ci, dotychczasowe miejsca s¹
czê�ciowo likwidowane w zwi¹zku z rezygnacj¹ notariusza z wykony-
wania zawodu, jego przej�ciem na emeryturê b¹d� �mierci¹ i nieog³asza-
niem w takich przypadkach konkursu na zwalniaj¹ce siê lub zwolnione
miejsce. Tendencje spadkowe widaæ w statystykach prowadzonych przez
odpowiednika naszej Krajowej Rady Notarialnej (Bundesnotarkammer).
I tak w 2006 r. notariuszami w Niemczech pozostawa³y 8892 osoby,
w tym 1610 jako tylko-notariusze, a 7282 jako adwokaci-notariusze, na-
tomiast w 2012 r. notariuszami pozostaj¹ 7722 osoby, w tym 1535 jako
tylko-notariusze i 6187 jako adwokaci-notariusze. Stanowiska notariusza
likwidowane s¹ nie tylko w ma³ych miastach i gminach, tendencjê spad-
kow¹ widaæ równie¿ w metropoliach takich jak Berlin (odpowiednio
w 2006 r. � 1033 notariuszy, w 2012 r. � 881 notariuszy) czy Frankfurcie
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nad Menem (odpowiednio w 2006 r. � 1032 notariuszy, w 2012 r. � 931
notariuszy). Nale¿y jednocze�nie zwróciæ uwagê na proporcjê miêdzy
ilo�ci¹ tylko-notariuszy a adwokatów-notariuszy, tzn. nisk¹ ilo�æ tych
pierwszych, dla których jest to jedyne �ród³o utrzymania, w stosunku
do drugich. Stosowanie zasady numerus clausus zapewnia du¿¹ stabilno�æ
zawodu notariusza utwierdzan¹ jeszcze ekonomicznie, ustawowo narzu-
con¹, sztywn¹, wyznaczon¹ przez pañstwo, ale ju¿ nienegocjowan¹ przez
strony, stawk¹ wynagrodzenia (co do zasady, procent od warto�ci czyn-
no�ci) za dokonywane czynno�ci.

Powy¿sze regulacje dotycz¹ce dostêpu do zawodu notariusza koncen-
truj¹ siê przede wszystkim na zapewnieniu wysokiego bezpieczeñstwa
obrotu i wyj¹tkowej jako�ci �wiadczonych us³ug. Ustawodawca niemiec-
ki nie oddaje notariatu prawom wolnego rynku i konkurencji cenowej,
ale �ci�le i rygorystycznie okre�la zasady dostêpu do tego zawodu i jego
wykonywania. Notariusze maj¹ obowi¹zek koncentrowania siê na pracy
merytorycznej i rzetelno�ci �wiadczonych us³ug, nie oczekuje siê od nich
konkurencyjno�ci cenowej, ale prawid³owego pe³nienia funkcji.

Pañstwo niemieckie, dbaj¹c o najwy¿sz¹ jako�æ us³ug prawniczych
�wiadczonych na rzecz swoich obywateli, jednocze�nie wspiera notariu-
szy, zapewniaj¹c im stabilne i bezpieczne wykonywanie zawodu, przy
�wiadomo�ci ich wyj¹tkowej roli zwi¹zanej z przekazaniem poza kom-
petencje organów pañstwowych czê�ci jego zadañ, tj. np. obrotu nieru-
chomo�ciami czy czynno�ci zwi¹zanych z funkcjonowaniem spó³ek. Zasada
numerus clausus przy powo³ywaniu notariuszy, sztywne stawki wyna-
grodzenia za czynno�ci oraz wymagania stawiane kandydatom na objêcie
stanowiska notariusza s¹ �rodkami zapewniania przez pañstwo bezpiecz-
nego i stabilnego obrotu prawnego, a wiêc spe³niania jednej z jego pod-
stawowych ról.
Izabella Soroko-Borska � notariusz w Warszawie.


