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Notariat w wybranych krajach Europy Œrodkowej,
przystêpuj¹cych do Unii Europejskiej
Przedmiotem opracowania bêdzie aktualny stan notariatu w niektórych
pañstwach przystêpuj¹cych z dniem 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej.
Chodzi o notariaty S³owenii, Czech, S³owacji i na Wêgrzech1.
Notariat w wybranych pañstwach œrodkowoeuropejskich zostanie
przedstawiony z uwzglêdnieniem rozwoju historycznego, statusu prawnego notariusza oraz rodzaju czynnoœci notarialnych.
Przy analizie statusu prawnego notariuszy punktem odniesienia bêdzie
Europejski Kodeks Statusu Notariusza, opracowany przez Konferencjê
Notariatów Unii Europejskiej – CNUE.

I. Rozwój historyczny
Po II wojnie œwiatowej notariat na terenie dzisiejszej Republiki S³owenii
zosta³ rozwi¹zany. Jego czynnoœci pocz¹tkowo przejê³y s¹dy, a w póŸniejszym czasie czêœæ czynnoœci, dotychczas notarialnych, powierzono
samorz¹dowi terytorialnemu i adwokatom.
1
W przygotowaniu tego tekstu wykorzystane zosta³y materia³y z konferencji naukowej
zorganizowanej przez Center of Legal Competence w Wiedniu w marcu 2003 r. Materia³y
te zosta³y opublikowane w zbiorczym wydaniu Notarbild in Mitteleuropa pod redakcj¹
Waltera H. Rechbergera, Wien-Graz 2003. Na wydanie to sk³adaj¹ siê miêdzy innymi
opracowania K. K o v a c s, Notarbild in der Slowakischen Republik; R. G a j s e k, Notarbild in der Republik Slowenien; E. M r z e n a, Notarbild in der Tschechischen Republik;
T. P a r t i, V. J a n i c s e k, E.O. A l b e r t, Notarbild in Ungarn.
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Idea powo³ania wolnego notariatu zrodzi³a siê w po³owie lat osiemdziesi¹tych i w jej nastêpstwie, z dniem 1 czerwca 1995 r. wesz³a w ¿ycie
ustawa – Prawo o notariacie, która ponownie wykreowa³a instytucjê notariusza, rozumian¹ jako bezstronna instytucja publiczna, funkcjonuj¹ca
w dziedzinie postrzeganej dotychczas jako deficytowa.
Notariusze zostali zobowi¹zani do przestrzegania obowi¹zuj¹cego prawa,
zapewnienia stronom ochrony i bezpieczeñstwa obrotu prawnego, celem
zmniejszenia liczby sporów (jurysdykcja prewencyjna). Pañstwo przekaza³o reaktywowanemu notariatowi kompetencje do sporz¹dzania
dokumentów publicznych i dokonywania innych czynnoœci urzêdowych.
Wed³ug przepisów s³oweñskich, notariusz mo¿e dokonywaæ czynnoœci na obszarze ca³ej Republiki, za wyj¹tkiem spraw zleconych mu przez
s¹d. Wed³ug ustawodawcy s³oweñskiego, zagraniczne dokumenty notarialne maj¹ moc prawn¹ równ¹ dokumentom krajowym, pod warunkiem
wzajemnoœci.
Wspó³czesny notariat czeski zosta³ zreprywatyzowany na podstawie
ustawy obowi¹zuj¹cej od dnia 1 stycznia 1993 r. Funkcjonuj¹cy dotychczas notariusze byli urzêdnikami pañstwowymi. Po reprywatyzacji notariat wróci³ do swoich tradycji sprzed roku 1952, wykorzystuj¹c wiele
doœwiadczeñ notariatów krajów s¹siednich i odgrywaj¹c znacz¹c¹ rolê
w przemianach spo³ecznych ostatnich lat.
Przed dniem 1 stycznia 1993 r., kiedy to powsta³a Republika S³owacji,
na jej terenach funkcjonowa³ notariat z wieloletni¹ tradycj¹. Powstanie
nowoczesnego notariatu na obszarach, do których nale¿a³a S³owacja do
roku 1918, nale¿y datowaæ na dzieñ 1 sierpnia 1875 r. Notariusze
wykonywali wolny zawód na obszarze dzisiejszej S³owacji a¿ do utworzenia Czechos³owacji w lutym 1948 r.
W 1949 r. uchwalono ustawê, moc¹ której miêdzy innymi notariat
straci³ charakter wolnego zawodu. Notariusze stali siê cz³onkami wojewódzkich kolegiów notarialnych. Do upañstwowienia notariatu doprowadzono ustaw¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 1952 r.
Z dniem 1 stycznia 1992 r. notariusze pañstwowi na terenie dawnej
Czechos³owacji zostali ex lege przekszta³ceni w notariuszy funkcjonuj¹cych na zasadzie wolnego zawodu. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e po wydarzeniach z roku 1989 notariusze pañstwowi uczestniczyli ju¿ w przygotowaniach zmian spo³ecznych poprzez powo³anie funkcjonuj¹cej w ramach
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notariatu pañstwowego Izby Notarialnej S³owackiej, której celem by³o
przygotowanie notariuszy do wykonywania czynnoœci notarialnych na
bazie wolnego zawodu, przy uwzglêdnieniu zasad rzymskiej kultury prawnej.
Pocz¹tek notariatu wêgierskiego, zgodnie z tradycj¹, datuje siê na rok
1231, kiedy to moc¹ Z³otej Bulli przewidziano, ¿e tzw. dokumenty wiary
publicznej winny byæ akceptowane przez s¹dy feudalne jako dowód procesowy. Funkcjê wydawania wiarygodnych dokumentów od roku 1875
powierzono notariuszom.
Notariat wêgierski po II wojnie œwiatowej zosta³ w 1947 r. upañstwowiony i organizacyjnie zintegrowany z system s¹downiczym. Dopiero po
zmianie systemu politycznego i wprowadzeniu gospodarki rynkowej ustaw¹
– Prawo o notariacie z 1991 r. przywrócono na Wêgrzech organizacjê
notariatu typu ³aciñskiego, z samodzielnie funkcjonuj¹cymi notariuszami.
Zorganizowany w ten sposób przyczyni³ siê znacz¹co do zwiêkszenia
zaufania inwestorów, tak¿e zagranicznych, dzia³aj¹cych na Wêgrzech.

II. Status prawny notariuszy
1. Notariat i inne zawody prawnicze
W ustawodawstwie wszystkich omawianych pañstw notariat funkcjonuje wy³¹cznie jako notariat, w odró¿nieniu od znanej instytucji „adwokata – notariusza”. Ponadto w ¿adnym z nich nie jest dopuszczalne
wspólne prowadzenie kancelarii przez notariusza i przedstawicieli innych
zawodów prawniczych. Cechê charakterystyczn¹ stanowi tak¿e samodzielnoœæ zawodu notariusza i nie³¹czenie go z innymi zawodami prawniczymi. Generalnie chodzi tu o zakaz wykonywania przez notariuszy
dodatkowo innego zajêcia zarobkowego.
Ustawodawcy dopuszczaj¹ jednak pewne wyj¹tki od zakazu wykonywania przez notariuszy innych odp³atnych zajêæ, np. w Republice S³owenii
izba notarialna mo¿e wyraziæ zgodê na podejmowanie przez notariusza
zajêcia ubocznego. Przy wykonywaniu tego zajêcia nie mo¿e on jednak
wystêpowaæ jako notariusz.
Z art. 4 Kodeksu Etyki Notariuszy Republiki S³owenii wynika, ¿e
notariusz przy wykonywaniu swojej funkcji, jak równie¿ w ¿yciu prywatnym, nie powinien zajmowaæ siê interesami ani przejawiaæ innej aktywnoœci w sposób naruszaj¹cy jego godnoœæ. Mog³oby to bowiem zagroziæ
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jego wizerunkowi jako osoby niezale¿nej. Wed³ug dalszych postanowieñ
tego Kodeksu, notariusz mo¿e uczestniczyæ w spó³ce, jednak nie mo¿e
byæ w niej zatrudniony ani wykonywaæ funkcji zarz¹dzaj¹cych. Dodatkowe zatrudnienie notariusza dopuszczalne jest wy³¹cznie za uprzedni¹
zgod¹ izby notarialnej.
Wed³ug s³owackiego Prawa o notariacie z roku 1993, spod zakazu
nie³¹czenia funkcji notariusza z innymi zajêciami wy³¹czony jest np. zarz¹d
w³asnym maj¹tkiem i maj¹tkiem jego ma³oletnich dzieci, a ponadto dzia³alnoœæ naukowa, publicystyczna, pedagogiczna, artystyczna oraz w charakterze t³umacza.
Podobnie jak s³owackie, tak¿e czeskie Prawo o notariacie zezwala
notariuszowi na zarz¹d w³asnym maj¹tkiem oraz na dzia³alnoœæ naukow¹,
pedagogiczn¹, artystyczn¹, publicystyczn¹, a ponadto na dzia³alnoœæ w charakterze t³umacza.
Ustawodawca wêgierski w podobny sposób reguluje nie³¹czenia funkcji notariusza z innymi, zezwalaj¹c notariuszowi jedynie na wykonywanie
dzia³alnoœci naukowej, artystycznej, literackiej, pedagogicznej, wynalazczej i sportowej.

2. Spó³ki tworzone przez notariuszy
W ustawodawstwach omawianych pañstw, za wyj¹tkiem S³owenii,
przewidziane s¹ mo¿liwoœci funkcjonowania kancelarii notarialnych
w formie spó³ek. Obowi¹zuje natomiast – jak ju¿ by³a o tym mowa –
ca³kowity zakaz ³¹czenia siê w spó³ki notariuszy z przedstawicielami innych
zawodów prawniczych.
Warto zauwa¿yæ, ¿e na utworzenie takiej spó³ki na Wêgrzech wymagana jest zgoda zarz¹du w³aœciwej terytorialnie izby notarialnej. Co do
zasady, utworzenie spó³ki nie wywiera wp³ywu na zakres samodzielnoœci
wykonywania funkcji urzêdowych, co oznacza, ¿e ka¿dy notariusz w dalszym ci¹gu dokumentuje czynnoœci notarialne we w³asnym imieniu i samodzielnie odpowiada za skutki dokumentowanych czynnoœci.
Czeskie Prawo o notariacie przewiduje, ¿e partnerzy w spó³ce partnerskiej notariuszy mog¹ zastêpowaæ siê wzajemnie przy czynnoœciach
notarialnych. W razie zastêpstwa partner zastêpowanego notariusza dzia³a
w jego imieniu, lecz dokumenty podpisuje w imieniu w³asnym, umiesz-
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czaj¹c na dokumencie nazwisko zastêpowanego notariusza. U¿ywa przy
tym w³asnej pieczêci urzêdowej. Analogiczne uregulowania wystêpuj¹ na
S³owacji.

3. Warunki powo³ania na notariusza
Pierwszym z zasadniczych warunków powo³ania na notariusza w ustawodawstwach wszystkich omawianych pañstw przystêpuj¹cych do Unii
Europejskiej jest ukoñczenie przez kandydata wy¿szych studiów prawniczych, przy czym wymogowi temu odpowiada równie¿ nostryfikacja
zagranicznego dyplomu. Odpowiada to równie¿ wymogom przewidzianym w Europejskim Kodeksie Statusu Notariusza.
W S³owenii warunkiem powo³ania na aplikanta notarialnego jest z³o¿enie egzaminu pañstwowego, zaœ do powo³ania na stanowisko notariusza
wymagane jest doœwiadczenie zawodowe – przepracowanie piêciu lat
w charakterze w dyplomowanego prawnika, a w tej liczbie: przynajmniej
dwa lata wspó³pracy z notariuszem, co najmniej jeden rok w s¹dzie oraz
jeden rok praktyki adwokackiej albo praktyki w charakterze obroñcy
prawnego (javni prawobranilec). Zadaniem tego ostatniego organu jest
reprezentowanie pañstwa wzglêdnie instytucji pañstwowej (mo¿na go w
pewnym sensie porównaæ ze znan¹ w polskiej tradycji prawnej instytucj¹
Prokuratorii Generalnej).
W Czechach i na S³owacji na listê aplikantów notarialnych kandydatów
wpisuje w³aœciwa izba notarialna, po czym, po co najmniej trzyletniej
praktyce i z³o¿eniu egzaminu notarialnego, nast¹piæ mo¿e wpisanie na listê
asesorów. Warunek powo³ania na notariusza stanowi ³¹cznie piêcioletnia
praktyka notarialna, przy czym mo¿na zaliczyæ do niej praktykê w poszczególnych specjalnoœciach prawniczych tak¿e poza notariatem.
Wêgierskie Prawo o notariacie odró¿nia asesorów notarialnych od
zastêpców notariuszy. Zastêpc¹ notariusza mo¿na zostaæ po z³o¿eniu ogólnego egzaminu prawniczego, natomiast przy powo³aniem na notariusza
wymagana jest trzyletnia praktyka w charakterze zastêpcy notariusza,
sêdziego, prokuratora albo syndyka masy upad³oœciowej.
Sposób powo³ania na asesora notarialnego uregulowany jest w ustawodawstwach interesuj¹cych nas pañstw w sposób zró¿nicowany.
W S³owenii wpis na listê asesorów nastêpuje na wniosek notariusza
zamierzaj¹cego zatrudniæ asesora. W Czechach i na S³owacji warunkiem
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wpisania na listê zarówno aplikantów, jak i asesorów notarialnych jest
zawarcie przez notariusza z kandydatem umowy o pracê.
Wed³ug wêgierskiego Prawa o notariacie, mianowanie na notariusza
nastêpuje w drodze konkursu rozpisanego przez zarz¹d izby notarialnej,
na terenie której pojawia siê wakat na to stanowisko. Og³oszenie publikowane jest w dzienniku urzêdowym oraz w dzienniku ogólnokrajowym.
Oferty kierowane s¹ na adres zarz¹du izby notarialnej, który w ci¹gu
trzydziestu dni wybiera trzech, spoœród zg³aszaj¹cych siê kandydatów,
których przedstawia Ministrowi Sprawiedliwoœci do mianowania. Mianowany notariusz powinien w ci¹gu trzech miesiêcy z³o¿yæ przyrzeczenie
przed przewodnicz¹cym krajowej izby notarialnej, po czym winien niezw³ocznie przyst¹piæ do wykonywania swojego zawodu.
W ka¿dym z omawianych ustawodawstw przes³ankê powo³ania na
notariusza, poza ukoñczeniem studiów uniwersyteckich i odbyciem niezbêdnej praktyki zawodowej, stanowi z³o¿enie kolejnych egzaminów.
Odpowiada to regu³om Europejskiego Kodeksu Statusu Notariusza, stanowi¹cego, ¿e dostêp do zawodu notariusza nastêpuje dopiero po z³o¿eniu
licznych egzaminów i zakoñczeniu poszczególnych rozdzia³ów kszta³cenia.
Jeœli chodzi o egzaminy notarialne, stwierdziæ nale¿y istnienie zró¿nicowanych regulacji prawnych obowi¹zuj¹cych w poszczególnych pañstwach.
Prawo o notariacie Republiki S³owenii nie przewiduje ¿adnego szczególnego egzaminu notarialnego. W jego miejsce wymaga siê natomiast
z³o¿enia pañstwowego egzaminu prawniczego, co stanowi warunek wykonywania ró¿nych zawodów prawniczych. Podobnie w prawie wêgierskim – przewidziany jest jeden prawniczy egzamin zawodowy. Z kolei
w Czechach i na S³owacji, podobnie do naszych rozwi¹zañ, przewidziany
jest specjalny egzamin notarialny.

4. Uprawnienia asesorów
Zakres czynnoœci, do wykonywania których uprawniony jest asesor,
jest w ustawodawstwach poszczególnych pañstw szczegó³owo uregulowany.
W S³owenii asesorzy mog¹ sporz¹dzaæ wszystkie czynnoœci notarialne, za wyj¹tkiem aktów notarialnych. Za czynnoœci asesora odpowiada
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zarówno maj¹tkowo, jak i dyscyplinarnie zatrudniaj¹cy go notariusz.Asesor
notarialny, który po piêciu latach praktyki spe³nia wszelkie warunki do
powo³ania na notariusza, mo¿e zastêpowaæ „swojego” notariusza we
wszystkich sprawach. W razie nieobecnoœci notariusza sporz¹dzane przez
takiego asesora czynnoœci maj¹ moc prawn¹ równ¹ czynnoœciom notariusza.
Wed³ug s³owackiego Prawa o notariacie, notariusz mo¿e upowa¿niæ
pisemnie zarówno aplikantów, jak i asesorów swojej kancelarii do sporz¹dzania pojedynczych czynnoœci notarialnych. W szczególnoœci chodzi
tu o przyjêcie do depozytu, poœwiadczanie w³asnorêcznoœci podpisu strony,
jak równie¿ zgodnoœci odpisów i kopii z dokumentem, przygotowanie
dokumentów, dokumentowanie okolicznoœci faktycznych, wywo³uj¹cych
skutki prawne.
W ustawodawstwie czeskim okreœlenie zakresu czynnoœci aplikantów
i asesorów nale¿y zasadniczo do notariusza. Notariusz mo¿e upowa¿niæ
pisemnie aplikanta do poœwiadczania zgodnoœci odpisów z dokumentami,
w³asnorêcznoœci podpisów oraz do przyjmowania do depozytu. Na pisemne upowa¿nienie i na wniosek notariusza, u którego jest zatrudniony,
asesor mo¿e wystêpowaæ podczas nieobecnoœci notariusza jako jego zastêpca.
W prawie wêgierskim zastêpca notariusza mo¿e dokonywaæ czynnoœci samodzielnie na jego wniosek i na jego odpowiedzialnoœæ. Do wa¿noœci sporz¹dzonego przez zastêpcê dokumentu wymagana jest jednak¿e
kontrasygnata zastêpowanego notariusza na sporz¹dzanym dokumencie.

5. Powo³anie na notariusza
W ustawodawstwach wszystkich omawianych pañstw, warunkiem
powo³ania (mianowania) na notariusza jest posiadanie obywatelstwa danego pañstwa. Niewielki wyj¹tek w tym zakresie przewiduje prawo s³oweñskie, wedle którego pod warunkiem prawnej i rzeczywistej wzajemnoœci na notariusza powo³any mo¿e byæ obywatel obcego pañstwa, o ile
spe³nia pozosta³e przes³anki powo³ania. Wobec jednak braku takiej wzajemnoœci, nie powo³ano dotychczas na notariusza w Republice S³owenii
¿adnego obywatela obcego pañstwa.
Warto w tym miejscu powo³aæ siê na przedstawiony w Parlamencie
Europejskim raport znany jako „Marinho – Bericht”, w którym miêdzy
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innymi ustalono, ¿e zastrze¿enie obywatelstwa danego pañstwa przy
powo³aniu na stanowisko notariusza nie stoi w sprzecznoœci z zasad¹
wolnoœci wyboru siedziby i wykonywania zawodu jako fundamentaln¹
zasad¹ w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W dokumencie tym jednak
zaakcentowano, ¿e zarówno pañstwa cz³onkowie Unii Europejskiej, jak i krajowe organizacje notariuszy powinny zmierzaæ do uchylenia de lege ferenda
klauzuli obywatelstwa przy powo³ywaniu na notariuszy.
W poszczególnych ustawodawstwach przewidziane s¹ inne jeszcze
warunki niezbêdne do powo³ania na to stanowisko. Najwa¿niejszy z nich
okreœliæ mo¿na najogólniej w taki sposób, ¿e na notariusza mo¿na powo³aæ
osobê, która posiada cechy gwarantuj¹ce w³aœciwe wykonywanie funkcji
osoby zaufania publicznego.
Ustawodawstwo S³owenii expressis verbis wymaga ponadto aktywnego w³adania przez notariusza zarówno jêzykiem urzêdowym kraju, jak
i jêzykiem urzêdowym regionu, w którym ma siedzibê. Z przes³anek
szczegó³owych warto wspomnieæ, ¿e w prawie s³oweñskim kandydat na
notariusza powinien mieæ pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz
odpowiedni stan zdrowia. Dodatkow¹ przes³ankê przewidzian¹ przez ustawê
stanowi dysponowanie przez kandydata odpowiednim pomieszczeniem.
W Czechach i na S³owacji przes³ankê powo³ania stanowi pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnej i nieposzlakowana opinia kandydata.
W prawie wêgierskim warunkiem powo³ania na notariusza jest niekaralnoœæ, posiadanie biernego i czynnego prawa wyborczego oraz z³o¿enia przez kandydata oœwiadczenia maj¹tkowego.
W ka¿dym z pañstw nominacji na notariusza dokonuje Minister Sprawiedliwoœci. Na Wêgrzech i w S³owenii nominacja nastêpuje na wniosek
izby notarialnej, która przedstawia trzy propozycje, po uprzednim rozpisaniu konkursu na wakuj¹ce stanowiska notarialne.

6. Rozmieszczenie kancelarii notarialnych
Cechê charakterystyczn¹ notariatu ³aciñskiego stanowi numerus clausus stanowisk notarialnych.
W Prawie o notariacie Republiki S³owenii kryteria utworzenia kancelarii notarialnej s¹ szczegó³owo uregulowane. W ka¿dym okrêgu s¹dowym powinna byæ utworzona przez Ministra Sprawiedliwoœci przynajmniej jedna kancelaria notarialna. Drugi warunek stanowi liczba ludnoœci,
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co oznacza powo³anie jednej kancelarii na ka¿de 30.000 mieszkañców,
przy uwzglêdnieniu stopnia rozwoju gospodarczego regionu. W³aœciwoœæ
miejscowa notariusza rozci¹ga siê na obszar ca³ego kraju, z wyj¹tkiem
czynnoœci zleconych przez s¹dy. Te ostatnie bowiem mog¹ byæ zlecane
wy³¹cznie notariuszom maj¹cym siedzibê w danym okrêgu s¹dowym.
W Czechach i na S³owacji liczbê kancelarii notarialnych w okrêgu
ka¿dego s¹du okreœla Minister Sprawiedliwoœci, po zasiêgniêciu opinii
w³aœciwej izby notarialnej. Podobnie na Wêgrzech, w³aœciwoœæ miejscowa notariusza odpowiada w³aœciwoœci s¹dów lokalnych. Jeœli w siedzibie
notariusza nie ma s¹du, okrêg jego dzia³ania okreœla Minister Sprawiedliwoœci.
W ka¿dym z pañstw wchodz¹cych do Unii Europejskiej przewidziany
jest obowi¹zek sta³ego dokszta³cania siê notariuszy. Obowi¹zek ten
w Europejskim Kodeksie Statusu Notariusza okreœlany jest mianem aktualizacji jego wiedzy. W celu realizacji tego obowi¹zku np. na S³owacji
powo³ano Akademiê Notarialn¹.
W Prawie o notariacie Republiki S³owenii notariusze i asesorzy notarialni zostali zobowi¹zani postanowieniami kodeksu etyki notarialnej do
sta³ego dokszta³cania siê, przy czym obowi¹zek organizacji tego dokszta³cania spoczywa na izbach notarialnych.
Wêgierski kodeks etyki notarialnej okreœla obowi¹zek sta³ego dokszta³cania mianem zobowi¹zania moralnego notariuszy.

7. Zastêpstwo notariuszy
Najogólniej rzecz ujmuj¹c, zastêpstwo notariuszy dotyczyæ mo¿e dwóch
sytuacji. Po pierwsze, chodziæ mo¿e o d³ug¹ nieobecnoœæ notariusza, a po
drugie, o wakat na tym stanowisku.
W pierwszej sytuacji, wed³ug prawa wêgierskiego, zastêpstwo notariusza wchodzi w grê, je¿eli jego nieobecnoœæ wynosi wiêcej ni¿ 5 dni.
W Czechach i na S³owacji z kolei, izba notarialna wyznacza zastêpcê,
je¿eli notariusz jest nieobecny d³u¿ej ni¿ jeden miesi¹c (albo 30 dni),
a niemo¿liwe jest zastêpstwo przez asesora lub partnera w spó³ce partnerskiej.
Prawo o notariacie S³owenii nie precyzuje czasu nieobecnoœci notariusza, po up³ywie którego nale¿y wyznaczyæ zastêpcê. Stanowi jedynie,
¿e chodzi o d³ugi czas nieobecnoœci.
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Je¿eli chodzi o osobê zastêpcy notariusza w prawie s³oweñskim, mo¿e
nim byæ inny notariusz b¹dŸ asesor, który odby³ ju¿ piêcioletni¹ praktykê,
wymagan¹ do mianowania na notariusza.
Wed³ug ustaw czeskiej i s³owackiej, na zastêpcê notariusza powo³uje
siê asesora z tej samej kancelarii notarialnej, a w jego braku notariusza
lub asesora z tego samego okrêgu s¹dowego.
Na Wêgrzech zastêpc¹ notariusza mo¿e byæ inny notariusz albo inny
zastêpca z okrêgu tej samej izby notarialnej. Wyj¹tkowo mo¿e to byæ inny
notariusz lub sêdzia w stanie spoczynku.

8. Odmowa sporz¹dzenia czynnoœci notarialnej
Obowi¹zek sporz¹dzania czynnoœci stanowi zasadnicz¹ cechê urzêdowego charakteru notariatu. Notariusz nie mo¿e bez uzasadnionych
podstaw odmówiæ dokonania czynnoœci. Europejski Kodeks Statusu
Notariusza stanowi, ¿e notariusz winien wykonywaæ swoj¹ funkcjê, je¿eli
jest to zgodne z prawem i nie zachodzi ¿aden przypadek odmowy, przewidziany w ustawodawstwie krajowym.
Podstawy odmowy sporz¹dzania czynnoœci notarialnych w omawianych pañstwach unormowane s¹ ró¿norodnie i dotycz¹ zarówno treœci
samej czynnoœci, jak i okolicznoœci zwi¹zanych ze stronami czynnoœci.
Wed³ug prawa s³oweñskiego, notariuszowi nie wolno sporz¹dziæ
czynnoœci urzêdowej zabronionej prawem ani takiej, w odniesieniu do
której powzi¹³ podejrzenie, ¿e jest to czynnoœæ pozorna b¹dŸ prowadz¹ca
do obejœcia prawa (in fraudem legis) wzglêdnie do wyrz¹dzenia szkody
osobie trzeciej.
Czeskie i s³owackie Prawo o notariacie w sposób ogólny zobowi¹zuj¹
notariusza do odmowy sporz¹dzenia czynnoœci urzêdowej, która pozostaje w sprzecznoœci z ustaw¹ albo innymi obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawnymi.
Z przyczyn podmiotowych notariusz w S³owenii nie mo¿e dokonywaæ
czynnoœci z osobami, które z powodu ma³oletnioœci albo z innych przewidzianych prawem przyczyn nie mog¹ dokonywaæ wa¿nych czynnoœci
prawnych. Jeœli notariusz stwierdzi, ¿e strona nie jest uprawniona do
dokonania wnioskowanej czynnoœci prawnej, powinien zwróciæ na to jej
uwagê. Je¿eli strona obstaje przy ¿¹daniu dokonania czynnoœci, notariusz
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musi czynnoœæ sporz¹dziæ z zaznaczeniem, ¿e zwraca³ uwagê strony na
zachodz¹ce uchybienia.

9. Wy³¹czenie notariusza od dokonywania czynnoœci
Prawo o notariacie S³owenii, podobnie jak prawo polskie, okreœla
szczegó³owo kr¹g osób, w odniesieniu do których notariusz nie mo¿e
dokumentowaæ czynnoœci. W szczególnoœci chodzi o krewnych notariusza. Z przepisów wynika, ¿e sporz¹dzane w takich okolicznoœciach
dokumenty notarialne nie maj¹ mocy dokumentów urzêdowych.
Wed³ug czeskiej i s³owackiej ustawy notarialnej, notariusz nie mo¿e
dokonywaæ czynnoœci notarialnych, w których sam jest stron¹ lub stron¹
jest osoba mu bliska. Dok³adny katalog osób bliskich uregulowany jest
w obu tych pañstwach w kodeksach cywilnych.
Czeska ustawa o notariacie zobowi¹zuje notariusza do odmowy
dokonania czynnoœci w sprawie, w której uprzednio reprezentowa³ stronê
lub udziela³ jej pomocy prawnej. Notariusz upowa¿niony jest do odmowy
dokonania czynnoœci notarialnej, je¿eli zaufanie pomiêdzy nim a stron¹
zosta³o zachwiane, a ponadto, je¿eli strona odmawia wymaganego wspó³dzia³ania wzglêdnie je¿eli strona bez istotnych powodów nie uiœci zaliczki
na koszty notariusza (to ostatnie samo przez siê stanowi równie¿ podstawê odmowy dokonania czynnoœci notarialnej).
Analogicznie w prawie s³owackim, notariusz mo¿e odmówiæ sporz¹dzenia czynnoœci notarialnej, je¿eli strona nie wp³aci zaliczki na koszty
notarialne.
W ka¿dym z omawianych pañstw przewidziana jest mo¿liwoœæ zaskar¿enia odmowy sporz¹dzenia czynnoœci notarialnych, przy czym
w S³owenii, w Czechach i na S³owacji o zasadnoœci zaskar¿enia rozstrzyga izba notarialna.

10. Wynagrodzenie notariusza
W prawie s³oweñskim obowi¹zuje taryfa uchwalona przez izbê notarialn¹ w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwoœci.
Na S³owacji, w Czechach i na Wêgrzech taryfy notarialne regulowane
s¹ rozporz¹dzeniami Ministrów Sprawiedliwoœci.
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Podobnie jak w Polsce, tak¿e na S³owacji ustalone s¹ maksymalne
stawki wynagrodzenia nale¿nego za dokonanie poszczególnych czynnoœci
notarialnych.
Wypada nadmieniæ, ¿e w prawie s³oweñskim wszelkie porozumienia
zawarte przez notariusza ze stron¹, a dotycz¹ce wysokoœci honorarium,
które stoj¹ w sprzecznoœci z taryf¹, s¹ niewa¿ne. Obowi¹zuj¹cy tam
kodeks etyki notarialnej zakazuje notariuszom konkurencji cenowej. Dopuszczalne jest jednak¿e obni¿enie b¹dŸ ca³kowita rezygnacja z honorarium w odniesieniu do stron, które nie posiadaj¹ œrodków na jego uiszczenie.
Prawo wêgierskie z kolei zakazuje notariuszom ustalania honorarium
poni¿ej taryfy, a ponadto zabronione jest to wyraŸn¹ dyrektyw¹ Wêgierskiej Izby Notarialnej.
Generalnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wed³ug ustawodawstw ka¿dego z przystêpuj¹cych do Unii pañstw œrodkowoeuropejskich, honorarium notariusza oparte jest na kryterium wartoœci przedmiotu dokumentowanej czynnoœci, a przy sporz¹dzaniu czynnoœci, w których wartoœci przedmiotu nie
da siê okreœliæ, przewidziana jest taryfa czasowa.

11.Nadzór nad notariuszami
W ustawodawstwach wszystkich omawianych pañstw obowi¹zuje
przymus przynale¿noœci do zrzeszeñ zawodowych notariuszy. Zrzeszenia
te funkcjonuj¹ na szczeblu centralnym oraz na szczeblach regionalnych.
Sposób rozdzia³u kompetencji i w³aœciwoœci pomiêdzy szczeble centralne
i regionalne jest w ka¿dym z nich uregulowany ustawowo.
Ogólnie rzecz ujmuj¹c, zadania izb notarialnych polegaj¹ na reprezentowaniu interesów notariuszy, nadzorze nad nimi i rozstrzyganiu spraw
dyscyplinarnych. W wykonywaniu swoich zadañ izby notarialne wspó³dzia³aj¹ w wiêkszym lub mniejszym zakresie z Ministrami Sprawiedliwoœci poszczególnych pañstw. Dotyczy to w szczególnoœci uchwalania
regulacji prawnych dotycz¹cych siedzib i funkcjonowania kancelarii
notarialnych, powo³ania na notariuszy oraz uchwalania przepisów prawnych istotnych dla œrodowiska.
Wed³ug Europejskiego Kodeksu Statusu Notariusza, notariusz wykonuje swój zawód wedle œcis³ych regu³ dyscyplinarno-prawnych i pod sta³¹
kontrol¹ w³adz publicznych.
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Na S³owacji, w S³owenii i w Czechach nadzór pañstwowy nad zgodnoœci¹ z prawem funkcjonowania notariuszy sprawowany jest przez
Ministra Sprawiedliwoœci. Realizuj¹c ten obowi¹zek, wed³ug prawa s³owackiego, Minister Sprawiedliwoœci mo¿e odwo³aæ notariusza z wa¿nych
przyczyn, a ponadto ¿¹daæ wszczêcia postêpowania dyscyplinarnego
przeciwko notariuszowi. Przys³uguje mu równie¿ prawo wgl¹du do akt
ka¿dego notariusza. W dalszej kolejnoœci jest on organem w³aœciwym do
rozstrzygania za¿aleñ na uchwa³y izb notarialnych. Bezpoœredni nadzór
nad dzia³alnoœci¹ notariuszy sprawowany jest przez izby notarialne.
W prawie s³oweñskim Minister Sprawiedliwoœci mo¿e zarz¹dziæ kontrolê
czynnoœci notariusza i jego zastêpcy oraz wszczynaæ postêpowanie dyscyplinarne przeciwko notariuszowi, a ponadto kontrolowaæ funkcjonowanie izb notarialnych, ich prezydiów oraz prezesów, mo¿e równie¿ kontrolowaæ funkcjonowanie archiwów notarialnych. Bezpoœrednia kontrola
nad czynnoœciami notariusza powierzona jest izbie notarialnej. W sprawach, w których notariusz wykonuje czynnoœci na zlecenie s¹dów lub
innych organów pañstwowych, nadzór taki sprawowany jest przez prezesa
s¹du, w którego okrêgu notariusz ma swoj¹ siedzibê.
Czeskie Prawo o notariacie upowa¿nia Ministra Sprawiedliwoœci do
sprawowania nadzoru pañstwowego nad notariatem. Nadzór nad dzia³aniem regionalnych izb notarialnych, czynnoœciami notariuszy i nad prowadzeniem przez nich kancelarii notarialnych sprawowany jest przez Izbê
Notarialn¹ Republiki Czeskiej. Tak¿e poszczególne regionalne izby notarialne powo³ane s¹ do sprawowania nadzoru nad czynnoœciami notarialnymi i prowadzeniem przez notariuszy kancelarii notarialnych w swoich
okrêgach.
Na Wêgrzech zgodnoœæ z prawem czynnoœci notarialnych nadzorowana jest przez prezesa s¹du w³aœciwego miejscowo dla siedziby notariusza. W ramach tego nadzoru mo¿e on ¿¹daæ od izby notarialnej przeprowadzenia kontroli dzia³alnoœci notariusza wzglêdnie wszczêcia wobec
niego postêpowania dyscyplinarnego. Zarz¹d izby notarialnej zobowi¹zany
jest do regularnego kontrolowania czynnoœci notarialnych oraz funkcjonowania kancelarii. Pierwsza kontrola powinna nast¹piæ w ci¹gu roku od
objêcia urzêdu, a nastêpne w odstêpach co najmniej czteroletnich. Prezes
s¹du oraz organ samorz¹du terytorialnego, na terenie którego notariusz
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ma siedzibê, mog¹ ponadto ¿¹daæ w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli jego czynnoœci.

12. Odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna
Wedle prawa s³owackiego, wniosek o wszczêcia postêpowania dyscyplinarnego przeciwko notariuszowi mo¿e zg³osiæ Minister Sprawiedliwoœci, prezes w³aœciwego s¹du wzglêdnie prezes rady izby notarialnej.
W pierwszej instancji sprawê rozstrzyga komisja dyscyplinarna z³o¿ona
z cz³onków wybranych przez notariuszy i sk³adaj¹ca siê z notariuszy.
Œrodki zaskar¿ania przeciwko orzeczeniom tej komisji kierowane s¹ do
s¹du pierwszej instancji.
W prawie s³oweñskim w sprawach dyscyplinarnych notariuszy rozstrzyga komisja dyscyplinarna, za wyj¹tkiem spraw, do rozstrzygniêcia
których w³aœciwy jest s¹d dyscyplinarny. Oba te organy wybierane s¹
na zgromadzeniu izby notarialnej spoœród notariuszy. W sprawach dyscyplinarnych dotycz¹cych wykroczeñ, które mog¹ skutkowaæ pozbawieniem stanowiska notariusza, rozstrzyga s¹d dyscyplinarny sk³adaj¹cy siê
z dwóch sêdziów S¹du Najwy¿szego i trzech notariuszy. Przewodnicz¹cym sk³adu jest sêdzia. Przeciw rozstrzygniêciu tego s¹du przys³uguje
za¿alenie, które rozstrzyga S¹d Najwy¿szy w sk³adzie piêciu sêdziów
zawodowych.
W prawie wêgierskim sprawy dyscyplinarne rozstrzygane s¹ przez
s¹dy dyscyplinarne z³o¿one z notariuszy, które funkcjonuj¹ przy s¹dach
rejonowych i przy S¹dzie Najwy¿szym. W pierwszej instancji sprawy
rozstrzyga s¹d dyscyplinarny w³aœciwy dla siedziby izby notarialnej zrzeszaj¹cej notariusza, którego sprawa stanowi przedmiot rozstrzygniêcia.
W drugiej instancji rozstrzyga s¹d dyscyplinarny przy S¹dzie Najwy¿szym. W sprawach dyscyplinarnych notariuszy bierze udzia³ przedstawiciel Ministra Sprawiedliwoœci, reprezentuj¹cy interes orzecznictwa.
W Czechach sprawy dyscyplinarne rozstrzyga Komisja Dyscyplinarna
Izby Notarialnej Republiki Czeskiej. Cz³onkami komisji s¹ notariusze wybrani
przez walne zgromadzenia regionalnych izb notarialnych. Wszczêcie
postêpowania nastêpuje na wniosek Ministra Sprawiedliwoœci, Prezesa
Izby Notarialnej Republiki Czeskiej, prezesów regionalnych izb notarialnych albo prezesów s¹dów rejonowych. Œrodki zaskar¿ania przeciwko
rozstrzygniêciom Komisji Dyscyplinarnej kierowane s¹ do prezydium Izby
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Notarialnej Republiki Czeskiej, a w przypadku orzeczenia kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu – do s¹du powszechnego.

13. Odpowiedzialnoœæ cywilna notariuszy
Wed³ug s³oweñskiego Prawa o notariacie, notariusz odpowiada wobec
stron za szkody bêd¹ce nastêpstwem niedope³nienia przypisanych mu
prawem obowi¹zków. Notariusz odpowiada tak¿e za szkody wyrz¹dzone
przez pracowników jego kancelarii.
Wed³ug ustaw s³owackiej i czeskiej, notariusz odpowiada za szkody,
które spowodowa³ on sam albo jego pracownik w zwi¹zku z czynnoœciami
notarialnymi (odpowiedzialnoœæ ta nie narusza przepisów o odpowiedzialnoœci pracowniczej).
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w ustawodawstwach wszystkich omawianych
pañstw notariusze zobowi¹zani s¹ do zawarcie umów ubezpieczenia
odpowiedzialnoœci cywilnej, co pozostaje w zgodzie z Europejskim Kodeksem Statusu Notariusza.

III. Czynnoœci notarialne
Zasadniczym przedmiotem dzia³ania notariuszy jest sporz¹dzanie
dokumentów publicznych ze szczególn¹ moc¹ dowodow¹. Wed³ug ustaw
obowi¹zuj¹cych w poszczególnych pañstwach, do czynnoœci notarialnych nale¿¹ miêdzy innymi:
1) na S³owacji: sporz¹dzanie dokumentów publicznych, depozyt,
sporz¹dzanie dokumentów prywatnych i umów pomiêdzy stronami oraz
czynnoœci wykonywane na zlecenie s¹dów;
2) w S³owenii: sporz¹dzanie dokumentów publicznych i protoko³ów,
poœwiadczenia, sporz¹dzanie dokumentów prywatnych i umów oraz
czynnoœci z natury swej s¹dowe;
3) w prawie czeskim: sporz¹dzanie dokumentów publicznych, depozyt, poœwiadczenia, doradztwo prawne, zastêpstwo stron, zarz¹d maj¹tkiem oraz czynnoœci w charakterze syndyka i czynnoœci s¹dowe;
4) w prawie wêgierskim: sporz¹dzanie dokumentów publicznych,
poœwiadczenia, depozyt dokumentów, pieniêdzy i papierów wartoœciowych oraz prowadzenie niektórych spraw niespornych.
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1. Sporz¹dzanie dokumentów publicznych
W ka¿dym z pañstw ustawodawcy przewiduj¹ zachowanie szczególnej formy zarówno przy dokonywaniu niektórych czynnoœci prawnych,
jak i przy rozporz¹dzeniach jednostronnych. Cel ochronny tych przepisów
polega na wyposa¿eniu w przymiot wa¿noœci niektórych czynnoœci prawnych, sporz¹dzanych w formie aktu notarialnego lub w innej formie
notarialnej, a jego realizacja polega na zabezpieczeniu interesów stron
przez notariusza jako osobê fachow¹ i niezale¿n¹.
W prawie s³owackim forma aktu notarialnego przewidziana jest miêdzy innymi do z³o¿enia oœwiadczenia przez stronê, która nie umie pisaæ
ani czytaæ, jak równie¿ do umów maj¹tkowych ma³¿eñskich, w których
ma³¿onkowie zmieniaj¹ przewidziany ustaw¹ zakres ustawowej wspólnoœci maj¹tkowej. W dziedzinie prawa spó³ek akt notarialny wymagany
jest przy tworzeniu spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ przez jednego za³o¿yciela oraz przy zmianie umowy spó³ki. Ta sama forma dotyczy
tworzenia spó³ki akcyjnej, podejmowania uchwa³ walnego zgromadzenia
wspólników, rozwi¹zania spó³ki akcyjnej, a w dalszej kolejnoœci forma
aktu notarialnego wymagana jest przy czynnoœciach zwi¹zanych z powstaniem i rozwi¹zaniem spó³dzielni.
W S³owenii obowi¹zek zachowania formy aktu notarialnego dotyczy
w szczególnoœci umów reguluj¹cych stosunki maj¹tkowe pomiêdzy ma³¿onkami, umów rozporz¹dzaj¹cych maj¹tkiem osób pozbawionych zdolnoœci do czynnoœci prawnych, umów dotycz¹cych gruntów niezabudowanych, z uwzglêdnieniem prawa pierwokupu pañstwa lub gminy, umów
dotycz¹cych przeniesienia prawa w³asnoœci gruntu zabudowanego przez
osobê trzeci¹, umów do¿ywocia, ustanowienia s³u¿ebnoœci, umów darowizny na wypadek œmierci i przyrzeczenia darowizny, jak równie¿ umów
o zrzeczenie siê dziedziczenia. Wspomnieæ dalej nale¿y o ustanowieniu
zastawu bez dzier¿enia na rzeczach ruchomych, jak równie¿ o jednostronnych czynnoœciach prawnych dotycz¹cych np. ustanowienia d³ugu gruntowego, które wed³ug przepisów prawa rzeczowego sporz¹dzane s¹
w formie aktu notarialnego. W dziedzinie prawa spó³ek do czynnoœci
notarialnych w prawie s³oweñskim nale¿y np. protokó³ notarialny z walnego
zgromadzeniu akcjonariuszy spó³ki akcyjnej. Uchwa³y spó³ki z ograni-
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czon¹ odpowiedzialnoœci¹, dotycz¹ce zmiany treœci umowy, tak¿e powinny byæ zaprotoko³owane notarialnie.
W prawie czeskim rola notariusza w odniesieniu do prawa spó³ek
znacz¹co wzros³a po 1 stycznia 2004 r., kiedy to wesz³a w ¿ycie nowela
do kodeksu handlowego. W przypadku tworzenia spó³ek wprowadzono
obowi¹zek sporz¹dzania protoko³u notarialnego w odniesieniu zarówno
do spó³ek akcyjnych, jak i do spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹,
tworzonych przez wiêksz¹ liczbê osób, podczas gdy wed³ug przepisów
dotychczasowych obowi¹zek taki dotyczy³ tylko zak³adania spó³ek jednoosobowych.

2. Notarialne tytu³y egzekucyjne
Wed³ug prawa obowi¹zuj¹cego w S³owenii, akt notarialny mo¿e stanowiæ tytu³ egzekucyjny, kiedy zawiera w swej treœci zobowi¹zanie d³u¿nika
do spe³nienia œwiadczenia. Zgodnie z § 20 prawa egzekucyjnego i zabezpieczaj¹cego, akt taki jest wykonalny, je¿eli d³u¿nik zgodzi³ siê na bezpoœredni¹ egzekucjê i kiedy œwiadczenie wynikaj¹ce z aktu notarialnego
staje siê wymagalne. Wymagalnoœæ œwiadczenia mo¿e byæ udowodniona
przez protokó³ ugody, inny akt notarialny, dokument publiczny albo
poœwiadczony dokument prywatny. Egzekucja nie jest jednak mo¿liwa,
w sytuacji gdy wymagalnoœæ roszczenia winna byæ udowodniona prawomocnym orzeczeniem wydanym w procesie.
Stosownie do § 171 kodeksu prawa rzeczowego Republiki S³owenii,
bezpoœrednio wykonalny akt notarialny wymagany jest do ustanowienia
zastawu bez dzier¿enia na rzeczach ruchomych. Je¿eli rzecz taka jest
zabezpieczona wpisem do rejestru zastawów, prawo zastawu powstaje
z chwil¹ wpisu do rejestru dokonanego na wniosek notariusza. Tak¿e
ustanowienie hipoteki mo¿e byæ uzgodnione przez strony w treœci bezpoœrednio wykonalnego aktu notarialnego. W tym ostatnim przypadku
ustanowienie hipoteki i wzmianka o egzekucji wpisywane s¹ na wniosek
notariusza. Bezpoœrednio wykonalny akt notarialny wymagany jest tak¿e
przy sporz¹dzaniu umowy przew³aszczenia na zabezpieczenie.
Zgodnie z prawem czeskim, reguluj¹cym bezpoœrednio wykonalne akty notarialne, porozumienie stron w tym zakresie powinno zawieraæ okreœlenie osoby d³u¿nika i wierzyciela, podstawê prawn¹ roszczenia, przedmiot i termin spe³nienia œwiadczenia, jak równie¿ wyra¿on¹ expressis verbis
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zgodê d³u¿nika na bezpoœredni¹ egzekucjê.Analogiczne rozwi¹zania znajduj¹
siê w prawie s³owackim.
W prawie wêgierskim dokumenty notarialne mog¹ stanowiæ tytu³ wykonawczy po opatrzeniu ich przez s¹d, po formalnym zbadaniu, w klauzulê wykonalnoœci. Taki dokument notarialny zawieraæ powinien jednostronne lub wzajemne zobowi¹zanie, oznaczenie strony uprawnionej
i zobowi¹zanej, przedmiot i wysokoœæ œwiadczenia, jak równie¿ sposób
i termin jego wykonania oraz tytu³ prawny zobowi¹zania.
Je¿eli zobowi¹zanie zale¿y od warunku lub terminu, spe³nienie tego
warunku lub nadejœcie terminu powinno byæ udowodnione dokumentami
urzêdowymi. Aby wszcz¹æ egzekucjê z takiego tytu³u, dokument notarialny musi byæ zaopatrzony w s¹dow¹ klauzulê wykonalnoœci, a ponadto
musi nadejœæ termin spe³nienia œwiadczenia. Nie jest przy tym wymagane
wyraŸne z³o¿enie przez zobowi¹zanego oœwiadczenia o poddaniu siê
egzekucji, jednak¿e notariusz powinien pouczyæ zobowi¹zanego o mo¿liwoœci przeprowadzenia egzekucji bezpoœredniej.

3. Czynnoœci notarialne wykonywane na zlecenie s¹du
Cech¹ charakterystyczn¹ notariatów œrodkowoeuropejskich s¹ czynnoœci notariusza wykonywane na zlecenie s¹du. W ustawodawstwach
wszystkich omawianych pañstw po reprywatyzacji notariatu przewidziano wykonywanie przez notariuszy czynnoœci na zlecenie s¹dów i przekazano im w tym zakresie niektóre kompetencje. Wed³ug W. Rechbergera,
przekazywanie notariuszom czynnoœci z natury swej s¹dowych stanowi
cechê charakterystyczn¹ notariatu ³aciñskiego. Czynnoœci te stanowi¹ bez
w¹tpienia przejaw wykonywania w³adzy publicznej sensu stricto.
W prawie S³owenii de lege lata jedyn¹ czynnoœci¹ s¹dow¹ przekazan¹
notariatowi jest wydawanie wyci¹gów z rejestrów firm.
W prawie s³owackim s¹d mo¿e zlecaæ notariuszowi przeprowadzenie
ka¿dego postêpowania spadkowego. W wiêkszoœci przypadków postêpowanie to koñczy siê sporz¹dzonym przez notariusza poœwiadczeniem
dziedziczenia. Jedynie w wyj¹tkowych przypadkach wymagane jest orzeczenie s¹dowe, które jest przygotowywane przez notariusza. Wprowadzenie w prawie s³owackim w 1995 r. mo¿liwoœci zlecania notariuszom
przeprowadzania postêpowania spadkowego doprowadzi³o w konsekwencji
do znacz¹cego zmniejszenia liczby oczekuj¹cych na za³atwienie spraw
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spadkowych. Podobnie w prawie czeskim, notariusze wystêpuj¹ w
sprawach spadkowych na zlecenie s¹dów.
W prawie wêgierskim, obok spraw spadkowych, przekazane zosta³y
notariuszom tak¿e inne sprawy w postêpowaniu nieprocesowym, jak na
przyk³ad postêpowanie dotycz¹ce rejestru zastawów oraz postêpowanie
w sprawie umarzania papierów wartoœciowych i innych dokumentów.
W sprawach tych wydane przez notariusza postanowienie wywo³uje takie
same skutki, jak postanowienie s¹dowe.

4. Zastêpstwo stron i sporz¹dzanie dokumentów prywatnych
W Prawie o notariacie Republiki S³owenii przewidziane jest sporz¹dzanie przez notariusza dokumentów prywatnych. Notariusz mo¿e tak¿e
wystêpowaæ jako zastêpca strony przed s¹dem i przed innymi organami
w postêpowaniu nieprocesowym, w sytuacji kiedy causa bezpoœrednio
wynika z dokumentowanej przez niego czynnoœci. W postêpowaniu notariusz ma takie same prawa i obowi¹zki jak adwokat.
S³owackie Prawo o notariacie zezwala notariuszowi na œwiadczenie
doradztwa prawnego w œcis³ym jednak¿e powi¹zaniu z jego czynnoœciami
notarialnymi. Ponadto notariusz mo¿e prowadziæ zarz¹d maj¹tkiem strony
i w zwi¹zku z tym mo¿e j¹ zastêpowaæ, co jest okreœlane mianem tzw.
innych czynnoœci notarialnych.
Czeskie Prawo o notariacie powierza notariuszowi, w zwi¹zku ze
sporz¹dzan¹ przez niego czynnoœci¹ notarialn¹, prowadzenie doradztwa
prawnego, sporz¹dzanie dokumentów oraz zastêpstwo prawne w okreœlonych sprawach. Czynnoœci te okreœlane s¹ jako pozosta³e czynnoœci
notarialne.

5. Depozyt notarialny
W ustawodawstwach ka¿dego z omawianych pañstw Europy Œrodkowowschodniej, wstêpuj¹cych do Unii Europejskiej, przyjmowanie
dokumentów do depozytu nale¿y do kompetencji notariusza. Z ka¿dego
przyjêcia sporz¹dzany jest protokó³. Poza dokumentami, do depozytu
notarialnego przyjmowane s¹ pieni¹dze, przedmioty i papiery wartoœciowe. Przyjmowane do depozytu pieni¹dze i papiery wartoœciowe notariusz
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powinien przechowywaæ oddzielnie od swoich œrodków i w tym celu obowi¹zany jest do za³o¿enia oddzielnego konta bankowego.
Wypada wspomnieæ, ¿e w ustawodawstwach ¿adnego z nich nie s¹
przewidziane szczególne formy odpowiedzialnoœci notariusza, zwi¹zane
z czynnoœciami depozytowymi.

6. Udzia³ notariuszy w rozstrzyganiu sporów
Uczestnictwo w rozstrzyganiu sporów jako czynnoœæ pozostaj¹ca
w kompetencji notariuszy regulowane jest w interesuj¹cych nas pañstwach
jedynie w prawie s³owackim. Od 1 lipca 2002 r. obowi¹zuje tam mianowicie nowa ustawa o postêpowaniu przed s¹dem polubownym, na mocy której zasadniczo rozszerzono katalog praw podlegaj¹cych temu s¹downictwu i wyraŸnie postanowiono, ¿e funkcjê sêdziego w s¹dzie
polubownym mog¹ sprawowaæ tak¿e notariusze. Ponadto na S³owacji
przygotowywana jest ustawa reguluj¹ca proces mediacji, w zwi¹zku z czym
liczyæ siê nale¿y z uczestnictwem notariuszy tak¿e w tej dziedzinie.
Dziedzina ta – jak siê wydaje – powinna stanowiæ pole potencjalnego
poszerzenia kompetencji notariuszy, co dotyczy ka¿dego z pañstw wstêpuj¹cych do Unii Europejskiej.
Poparcie dla takiego sposobu rozstrzygania sporów wyra¿one zosta³o
tak¿e w trakcie konferencji na temat Der Notar und die konsensuale
Streitbeilegung2 w Salzburgu.

2

Por. M. P a z d a n, O mediacji i projekcie jej unormowania w Polsce, Rejent 2004,
nr 2, s. 23.
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