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I. Artikel I van de Organieke Wet van het Notariaat beschrijft de 
Notaris als de openbare ambtenaar , ... bevoegd om aile akten en 
contracten op te maken waaraan partijen het authentiek karakter willen 
of moeten geven dat gehecht is aan de akten van de openbare overheid ... (I). 
De wet spreekt van , willen" en van ,moeten". In sommige gevallen 
zijn de partijen vrij van hun rechtshandeling hetzij bij onderhands 
geschrift hetzij bij notariele akte vast te stellen. In andere gevallen, 
hebben de partijen geen vrijheid van keuze : de rechtshandeling moet 
noodzakelijk notarieel vastgesteld worden. 

2. De rechtshandelingen waarvoor de wet de notariele akte verplicht 
stelt zijn talrijk. Zij kunnen ondergebracht worden in twee catego
rieen : de zogenaamd ,plechtige" of ,vormelijke" akten, en de akten 
die het voorwerp moeten zijn van een bekendmaking op het hypotheek
kantoor. 
Plechtige of vormelijke akten zijn akten waar het bestaan van het 
negotium afhangt van het naleven van een door de wet voorgeschreven 
vorm - in casu, een volwaardige notariele akte. De lijst van deze 
plechtige akten is uitgebreid. In het personen- en familierecht vinden 
wij o.m. als plechtige akten : erkenning van een natuurlijk kind (2), 
adoptie en wettiging door adoptie (3), toestemming tot huwelijk (4), 
akte van eerbied (5), inventaris en verdeling voorafgaand aan echt
scheiding door onderlinge toestemming (6); in andere sectoren van 

• Tekst van de inaugurale les gegeven op 14 december I973· 
(r) Wet van :45 Ventose jaar XI (16 maart r8o3), artikel r. 
(:4) Artikel 334 B.W. 
(3) Artikels 349, 369 B.W. 
(4) Artikel 148 B.W. 
(5) Artikel 154 B.W. 
(6) Art. 1:438 e.v. Ger. W. 

621 



het recht vinden wij o.m. als plechtige akten: schenkingen (1), open
bare en mystieke testamenten (2), huwelijkscontracten (3), akten van 
hypotheekvestiging (4), bepaalde akten inzake handelshuur (5) en 
landpacht (6), akten van vennootschappen (7) enz ... 
Benevens de vormelijke akten, moeten partijen ook beroep doen op 
een notaris voor de akten die, met het oog op de tegenstelbaarheid 
aan derden, het voorwerp moeten zijn van een bekendmaking op 
het hypotheekkantoor bv. akten tot overdracht of aanwijzing van 
onroerende zakelijke rechten, basisakten van appartementsgebouwen, 
zekere huurovereenkomsten (8) enz ... 

De verplichte tussenkomst van de notaris reikt dus zeer ver. 

3. De vraag wordt soms gesteld of dit alles zin heeft. 
Heeft het zin van de partijen te verplichten om in al die gevallen beroep 
te doen op de tussenkomst van een openbaar ambtenaar? Is een onder
hands geschrift, opgemaakt door partijen, eventueel met tussenkomst 
van een raadsman, niet even goed ? 
In Engeland en in de V erenigde Staten bestaat geen ins telling zoals 
ons notariaat, en toch heerst er nagenoeg dezelfde rechtszekerheid 
als bij ons. Men zegt soms dat ons notariaat er aanzien wordt als een 
complicerende en kosten veroorzakende inbreuk op de vrijheid van 
contracteren (9). 
De zin en het nut van de notariele functie in onze huidige maat
schappij wordt ook wel eens door onze eigen mensen in vraag gesteld. 

4· Het is onze bedoeling, dit probleem uit te diepen. 
Aan de hand van een geschiedkundig overzicht, willen wij aantonen, 
hoe het notariaat met ons recht vergroeid is, en door die vergroeiing 

(I) Artikel 93I B.W. 
(2) Artikels 97I, 976 B.W. 
(3) Artikel 1394 B.W. 
(4) Artikel 76 Wet van 16 december 185I. 
(5) B.v. overeenkomst betreffende het vroegtijdig beeindigen van lopende handelshuur 
(Art. 3 W. van 30 april 1951). 
(6) B.v. overeenkomst tot beeindigen van pacht (W. van 4 november 1969 tot Wijziging 
van de Pachtwetgeving en van de Wetgeving betreffende het Recht van Voorkoop, Art. 14); 
Verzaking aan het recht van voorkoop (Id., Art. 53). 
(7) Akten van stichting en van wijziging aan de standregelen van een naamloze vennoot
schap, een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een vennootschap bij 
wijze van geldschieting op aandelen (Art. 4 en I2, G.W. Handelsvenn.). 
(8) Artikel I Wet van 16 december 1851. 
(9) Zie KoK, G., Het Nederlandse Notariaat, 1971, biz. 135. 
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,onontbeerlijk" is geworden. De term ,onontbeerlijk" mag niet naar 
de letter begrepen worden : geen enkel persoon en geen enkele in
stelling is ,onontbeerlijk" in de stricte betekenis. Met ,onontbeerlijk" 
bedoelen wij dat de vervanging van de notariele functie door andere 
technieken, in de huidige stand van ons recht, geen verbetering kan 
brengen, en problemen oproept die duidelijker worden wanneer wij 
vergelijken met het Engels-Amerikaans recht. 

5· Wij spreken eerst over de notariele akte als instrument van bewijs; 
vervolgens, over de rol van de notaris i.v.m. het negotium. Dat het 
notariaat oak wel eens in gerechtelijke en administratieve aangelegen
heden betrokken wordt, zullen wij slechts tetloops aanstippen. 

§ I. De notariele akte als instrument van bewijs 

6. Wanneer een verbintenis aangegaan wordt, is het voor de partijen 
van belang dat de verbintenis kan bewezen worden. ledere partij moet 
voor de rechter het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert (r). 
Sinds de vroegste tijden heeft het recht zich bekommert om de mid
delen waarmee het bewijs kan geleverd worden. De meest voor de 
hand liggende bewijsmiddelen zijn, benevens de bekentenis, het 
bewijs door getuigen en het bewijs door geschrift. 
In Frankr~k, tijdens de vroege middeleeuwen, kon een verbintenis 
die mondeling aangegaan werd, slechts bewezen worden door ge
tuigen wanneer zij geheel of gedeeltelijk uitgevoerd was, of gepaard 
was gegaan met een uitwendig teken dat als symbool van uitvoering 
aanvaard werd (2). lngeval van verkoop bv. moest de koopsom ge
deeltelijk betaald zijn en moest de koper in het bezit gesteld zijn van 
bet goed of van een teken zoals de sleutel, een tak, enz ... Werden 
eveneens als uitwendige tekenen aanvaard : de godspenning en het 
slaan met de vlakke hand (3). 

(r) Artikel 870 Ger.W. 
(2) EsMEIN, A., Etudes sur les Contrats dans le tnls-ancien Droit Franfais, Parijs, r883, biz. 
20 e.v. 
(3) EsMEIN, A., o.c., blz. 24, 26. 
Het lijkt ons kunstmatig, een onderscheid te maken, tussen de vorm als grondvereiste en 
de vorm als bewijsmiddel : .,Sans doute, toutes ces prescriptions ... ne visent que Ia preuve 
m€me des actes, dont !'existence reste independante des moyens d'en justifier. Mais, en realite, 
I' existence juridique d'un fait depend tellement de sa preuve, que celle-ci en reste Ia premiere 
condition d' efficacite. No us savons, d' ailleurs, que les formes solennelles, el/es-m€mes ne de
meurent pas etrangeres, par leur but, d Ia preuve des actes qui les requierent. Et parfois, on 
peut se demander si tel/e exigence de Ia loi est une simple forme probatoire ou, plutot m€me 
uneforme solennelle ... il s'agit d'assurer, au moyen d'artifices empruntes d l'exteriorisation du 
droit, une justification, qui abandonnee d Ia Iiberti des constatations judiciaires, manquerait 
de certitude et de precision ... " (GENY, F., Science et Technique en Droit prive positif, dl. III, 
Parijs, 1921, biz. 1 10-112). 



Naarmate de maatschappij zich ontwikkelde, schonk dit formalisme 
minder voldoening. Het remde het sluiten van contracten die met de 
economische opgang veelvuldiger werden (1). Het formalisme was 
ook. minder geschikt voor eenzijdige contracten zoals borgtocht of 
schenking (2). Geleid door meer erudiete rechtsgeleerden, verliet 
men geleidelijk deze vormregelen en ging men aanvaarden dat. het 
gegeven woord op zichzelf bindend was (3). Een eerste stap was de 
belofte onder eed ; nadien kwam de mondelinge overeenkomst zonder 
meer. Het beginsel van het consensualisme heeft gelding in Frankrijk 
sinds het einde van de XIIIe eeuw (4). 
Wat men met het consensualisme aan soepelheid gewonnen had, 
verloor men aan recht.szekerheid. De rechter moest dikwijls beslissen 
op grond van getuigenbewijs zonder enig materieel houvast of sym
bool. Getuigen pro en contra maakten het moeilijk om de waarheid 
te achterhalen en maakten de afloop van het geding dikwijls on
zeker (s). 
Om de rechtszekerheid te herwinnen keerde men toen niet terug 
naar vroegere vormregelen maar nam men zijn toevlucht in het ge
schrift. 
Het geschrift was al die tijd en vroeger reeds gebruikt als een bij
zondere vorm van verbintenis ,obligation par lettres" genaamd (6). 
Het veralgemeent zich als bewijsmiddel. 

7· Een probleem voor die tijd was, iemand te vinden die kon schrijven. 
In de Xlle eeuw waren de mensen die konden schrijven zeldzaam. 
Om akten op te maken kon men beroep doen op geestelijken, klerken 
van hooggeplaatsten, schepenen (7), en ook op personen die iets te 
maken hadden met de rechtbanken nl. rechters of griffiers (8). In 
die tijd beschikten de rechtbanken in Frankrijk niet zelden reeds over 

(1) EsMEIN, A., o.c., biz. 33-34. 
(2) EsMEIN, E., o.c., blz. 30-33. 
(3) EsMErN, A., o.c., biz. 34· 
(4) EsMEIN, A., o.c., blz. 38 e.v.; LEPOINTE, G. en MoNIER, R., Les Obligations en Droit 
Romain et dans !'ancien Droit Fran9ais, Parijs, 1954, blz. 470-472; Volgens P. VroLLET 
was de leer van het consensualisme in de Xllle eeuw eerder in een beginstadium (V10LLET, 
P., Histoire du Droit civil Fran9ais, Parijs, 1905, nr. 6or). 
(s) EsMErN, A., o.c., blz. 6o e.v. 
(6) EsMEIN, A., o.c., blz. 43-45· 
(7) DE BouARD, A., Etudes de Diplomatique sur les Actes des Notaires du Chdtelet de Paris, 
1910, biz. 16 e.v. 
(8) O.m. ,lettres de baillie" (Louis Carolus-Barre, L'ordonnance de Philippe le Hardi sur 
la Juridiction Gracieuse et son Application en Champagne des 1280, Rev. H.st. Dr. Fr. et 
Etr., 1961, biz. 296. 
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personeel dat kon lezen en schrij\len (r). Dit is te verklaren o.m. 
door sommige aspecten van de rechtspleging die bij geschrift moesten 
geschieden (2). 
Het gebeurde in Frankrijk in de XIIIe eeuw dat partijen vaak beroep 
deden op rechters en griffiers om hun overeenkomsten op geschrift 
te brengen. Naast hun taak, gedingen te beslechten, maakten de rech
ters en griffiers akten op in der mine. Deze praktijk was verwant met 
de recognitio in jure uit het Romeins recht dat in les pays de droit ecrit 
invloed behield (3). Het was ook gesteund op praktische overwegin
gen : rechters en griffiers konden niet aileen schrijven, maar hadden 
ook begrippen over recht. En ook, wat door de rechter of zijn griffier 
geschreven was, kon voor hem of zijn gelijken moeilijk nog betwist 
worden. 
Om die praktijk te bevorderen, stichtte Lodewijk de Heilige bij het 
einde van de XIIIe eeuw een broederschap van notarissen bij het 
Chatelet te Parijs (4). Deze notarissen vormden een klasse van ge
rechtelijke ambtenaren belast met het opmaken van ,willige" akten 
d.w.z. overeenkomsten in der minne opgemaakt. 
Naar het model van de notarissen bij het Chatelet te Parijs werden 
gelijkaardige ambtenaren aangesteld bij de andere koninklijke recht
banken. Lokale gezaghebbers volgden in hun rechtsgebied dit systeem 
na (5). 
Dit notariaat van de XlVe eeuw had geen uniforme structuur in gans 
het land. Er bestonden verschillen tussen de gebieden van het ,ge
schreven recht" en de gebieden van het ,gewoonterecht" en er 
waren ook lokale varianten (6). Het essentiele vinden wij echter al
gemeen terug : het schrijven van akten wordt georganiseerd in het 
kader van de 1echterlijke macht : bepaalde ambtenaren worden voor
bestemd voor het opmaken van ,gedingbeslissende" documenten, 
andere voor het opmaken van akten van ,willige rechtsmacht". De 
akten van de willige rechtsmacht hadden de eigenschappen van de 

(I) DAWSON, J. P., A History of Lay Judges, Cambridge (Mass.), I960, biz. s6-6o, 67-68. 
(2) GLASSON, E., Histoire du Droit et des Institutions de Ia France, dl. VI, Parijs, I896, biz. 
460-467; VAN CAENEGEM, R., History of European Civil Procedure, International Encyclopedia 
of Comparative Law, dl. XVI; nr. 28. 
(3) DE BollARD, A., o.c., biz. 5 e.v., 38. Voor invioed van Itaiiaans notariaat id., biz. 5 e.v. 
(4) Vermoedelijk tussen I270 en I277 (DE BollARD, A., o.c., biz. 54). Het notariaat wordt 
een ,office" in I30I. (LoT,F,, en FAWTIER,R., Histoire des Institutions Franfaises au Moyen
age, dl. II, Parijs, I958, biz. I65, 380). 
(5) MICHOT, J., Origines du Notariat ou Histoire de Ia Forme des Conventions et Actes prives, 
di. II, Parijs, I 878, biz. 279. 
(6) DE BollARD, A., o.c., biz. I2-I3, 25. 



akten van de gedingbeslissende rechtsmacht (1). Het waren als von
nissen in der minne gewezen. Zij hadden o.m. de bewijskracht, de 
uitvoerbare kracht en de wettelijke hypotheek verbonden aan rechter
lijke uitspraken. 

8. Hoe doet zich het recht in Engeland voor in die tijd ? 
Verscheidene aspecten van het Engels recht vertonen belang voor 
onze materie - aspecten van het verbintenissenrecht, rechterlijke 
inrichting en de rechtspleging. 
De overgang van vormelijke naar consensuele overeenkomsten gebeur
de in Engeland veellater dan in Frankrijk; ze gebeurde ook op een 
meer beperkte wijze (2). In Engeland hield men zich, in de XIVe en 
XVe eeuw, zelfs later nog, aan de regel dat een mondeling gesloten 
overeenkomst slechts kon bewezen worden door getuigen indien zij 
reeds gedeeltelijk of op zijn minst op symbolische wijze uitgevoerd 
was (3). De Engelse rechter behield aldus een materieel houvast 
waarop later getuigenverhoor kon steunen - materieel houvast dat 
in Frankrijk verloren gegaan was. 
De rechterlijke inrichting in Engeland zou ook de mogelijkheid niet 
geboden hebben om een notariaat in te richten in de schoot van de 
bestaande rechtbanken. De lokale rechtbanken beschikten over een 
minder uitgebreid en een minder geschoold personeel dan in Frankrijk 
het geval was (4) o.m. omdat de rechtspleging, zoals wij later zullen 
zien, er minder geschreven was. De koninklijke rechtbanken bleven 
ook in grate mate gecentraliseerd in Londen. Het impuls tot ont
dubbeling van de klerikatuur der rechtbanken, kon aldus moeilijk 
uitgaan van het centraal gezag met vervolgens een algemene uit
straling zoals dit in Frankrijk gebeurde. 

(1) DE WuLF, C., De Notaris, Ambtenaar van de Willige Rechtsmacht en de Uitvoerbare 
Kracht van de Notariele Akte, T.P.R., 1967, biz. 44 e.v. 
(2) RABEL, E., The Statute of Frauds and Comparative legal History, 63, The Law Quarterly 
Rev. (1947), biz. 174, 176-177; zie voor belang van saisine m.b.t. land en de rol van de jury 
HoLDSWORTH, W., History of English Law, vol. III, biz. 95, 224. 
(3) Cfr. Statute of Frauds and Perjuries, 1676, infra; zie ook The Sale of Goods Act, 1893, 
§ 4 : ,.A contract for the sale of any goods of the value of ten pounds or upwards shall not be 
enforceable by action unless the buyer shall accept part of the goods so sold, and actually receive 
the same, or give something in earnest to bind the contract, or in part payment, or unless some 
note or memorandum in writing of the contract be made and signed by the party to be charged 
or his agent in that behalf". Deze beschikking werd opgeheven door de Law Reform Act, 
1954 (zie ScHMITTHOFF, C., The Sale of Goods, London, 1966, biz. 52-53). 
(4) DAwsoN, J. P., A History of Lay Judges, Cambridge, Mass. 1960, passim en o.m. biz. 
134· 142, 172. 
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Het overwegend verschil tussen het Engels recht en het Frans recht 
lag o.i. bij de jury. Sinds de XIIIe, XIVe eeuw, is de Engelse rechter 
ontlast van het beoordelen der feitenkwesties die zich kunnen stellen 
in een burgerlijk geding. Een groep van gezworenen oordeelt welke 
feiten juist zijn en welke feiten vals zijn. Zij schiften voor de rechter 
het kaf van het karen. Deze gezworenen beoordelen de feitenkwesties 
naar eigen kennis en overtuiging (1). Er bestaat geen reden voor hen, 
evenmin als voor de Engelse rechter, om een bijzondere voorkeur 
te geven aan geschriften. De juryleden zelf konden gewoonlijk noch 
lezen noch schrijven. 
De jury betekende een belangrijke ontlasting voor de Engelse rechter. 
De rechters waren bevrijd van de plicht om bewijsmateriaal bijeen 
te brengen en te beoordelen. Feitenkwesties werden afgewenteld op 
groepen van leken, wier eventuele onwetendheid schuil ging achter 
een groepsuitspraak en wier informatie de rechters weigerden te 
onderzoeken (2). 

9· In Frankrijk bestond geen jury-systeem. Het groepsenkwest -
voorloper van de jury - dat er vroeger bestond, was teloorgegaan (3). 
Men opteerde in Frankzijk voor het systeem van de enquete (4)- een 
proceduur die in grate mate steunde op het Romeins en Canoniek 
recht (s). 
In Frankrijk moest de rechter zelf de feiten onderzoeken, bewijs
materiaal afwegen, en feitenkwesties beslechten (6). De rechter zelf 

(1) De jury onderzocht de feiten en velde een verdict (veredictum). Zij was aanvankelijk 
geen feitenrechter maar als een groep getuigen. De overgang van jury-getuige naar jury
fcitenrechter situeert zich in de XVe-XVIe eeuw. ,.A partir du milieu du XVIIe siecle, le 
jury a entierement perdu son caractere de corps de temoins pouvant rendre un verdict d' apres 
leur propre connaissance des faits. Le jury est deja conSidere comme quelque chose de distinct 
des temoins. En 1650 il est dit que si le jury au un jureur a quelque chose d dire de sa propre 
connaissance, il doit en prevenir Ia Gaur, etre assermente specialement et interroge comme te
moin. C'est ce changement de caractere dujury qui rend Ia presence de veritables temoins neces
saire. Le verdict du jury est desormais base, non sur sa propre connaissance, mais sur !'Evidence 
qui lui est montree devant Ia Gaur. Le jury, qui a cesse d'etre compose de gens pouvant avoir 
connaissance des faits eux-memes, va devenir un veritable juge des faits connus par autrui". 
JoiioN DES LoNGRAIS, F., La Preuve en Angleterre depuis 1066, Rec. Societe Jean Bodin, 
dl. XVII, Brussel, 1965 (hierna geciteerd als La Preuve II), biz. 193, 271) zie ook GrussEN, 
J., La Preuve en Europe du XVIe au debut du XIXe siecle, Rec. Societe Jean Bodin, La Preuve, 
II, biz. 8oo-8or). 
(2) DAwsoN, J. P., o.c., biz. 126. 
(3) DAwsoN, J.P., o.c., biz. 44; ,., .. the land that had exported the jury abolished it at home, .. " 
(id., biz. 122). 
(4) DAwsoN, J. P., o.c., biz. 44 e.v. Deze procedure ontwikkelde zich in de loop van de 
XIVe eeuw en was bij het einde van de XIVe eeuw algemeen aanvaard (DAwsoN, J, P., 
o.c., biz. 53, 59). 
(s) VAN CAENEGEM, R., o.c., nr. 28. 
(6) DAWSON, J. P., o.c., biz. 58. 



had dikwijls geen contact met de getuigen. Het geding verliep ge
woonlijk in twee fasen : eerst een getuigenverhoor door de commi.ssaire
enqueteur, vervolgens de beoordeling door de rechter ten gronde. Het 
verhoor van de getuigen door de commissaire-enqueteur was geheim. 
De enqueteur maakte er een geschreven verslag van op, en maakte dit 
nadien over aan de rechter ten gronde, die, op basis van dit geschreven 
verslag, de waarheid moest uitziften en recht spreken (r). 
Deze procedure was weinig efficient. Het is voor de rechter minder 
gemakkelijk om de waarheid te achterhalen indien hij moet oordelen 
op grond van een geschreven verslagschrift, dan wanneer hij de 
getuigen zelf ziet en hun reacties kan nagaan zoals dit in Engeland 
het geval was. Het is begrijpelijk dat het in Frankrijk voor de rechter 
dikwijls moeilijk was om te oordelen en dat men naar betere oplossin
gen zocht. 
Zoals het Engels recht een oplossing gevonden had in de jury, zou 
het Frans recht hulp vinden in het hechten van een voorkeur aan het 
geschreven bewijs. De juryleden onderzoeken de feiten achteraf; 
de notarissen zouden, waar het mogelijk is, de feiten vooraf vaststellen. 

10. De ontwikkeling van het notariaat in Frankrijk is niet alleen te 
verklaren doordat het notariaat een ontlasting betekende voor de 
rechter, maar ook doordat het een hulp was voor partijen. 
Partijen hadden alle redenen om in de XIVe, XVe eeuw de lasten van 
een proces te vermijden en om v66raf hun overeenkomsten zo duide
lijk mogelijk te omschrijven. De inrichting en het gezag van de geding
beslissende rechtsmacht in F rankrijk waren toen gebrekkig. 
Een geding kon zeer lang duren : wanneer de hierarchie der lokale 
rechtbanken uitgeput was, hadden partijen recht op beroep voor de 
Koninklijke rechtbanken (2). In bepaalde omschrijvingen kon men 
zich acht achtereenvolgende malen in hoger beroep voorzien (3). 
Een geding voeren was tevens kostelijk want partijen betaalden voor 
rechtspraak (4). Ook de integriteit en de rechtskennis van de rechters 
was, vooral in de lagere rechtbanken, niet steeds gewaarborgd (5). 

11. Een belangrijk moment voor de ontwikkeling van het geschritt 
als bewijs en voor het Notariaat is artikel 54 van de Ordonnance de 

(1) DAwsoN, J. P., o.c., biz. 57 e.v. 
(2) DAwsoN, J. P., o.c., biz. 55· 
(3) DAwsoN, J. P., o.c., biz. 82. 
(4) DAwsoN, J. P., o.c., biz. 8o-8x. 
(5) Ibid. 



Moulins van rs66. Deze Ordonnance verplichtte partijen een geschrift 
op te stellen voor alle overeenkomsten van enig belang : , . .. a vans 
ordonne et ordonnons que dorenavant ,de toutes chases excedant la somme 
ou valeur de cent livres (r) pour une fois payer, seront passes contrats 
par-devant notaires et temoins, par lesquels contrats seulement sera faite 
et re9ue toute preuve desdites matieres, sans recevoir aucune preuve par 
temoins, outre le contenu audit contrat, ni sur ce qui seroit allegue avoir 
ete dit ou convenu avant ice lui, lors, et depuis; en quai n' en tendons exclure 
les conventions particulieres, et autres qui seroient faites par les parties, 
sous leur seings, sceaux et ecritures privees" (2). 
Deze ordonnantie die in de lijn lag van de reeds geldende praktijk, 
werd effectief toegepast. De termen vinden wij nog terug in artikel 
I34I van ons huidig B.W. (3). 
De toepassing van deze ordonnantie, op een ogenblik dat weinig 
mensen konden schrijven, was mogelijk dank zij de reeds gevestigde 
instelling van het notariaat. Zij heeft op haar beurt de uitbreiding van 
het notariaat in de hand gewerkt. 

(I) De waarde van .,cent livres" kan men benaderen door een vergelijking te maken met de 
prijs van goederen : een hectare landbouwgrond kostte in het midden van de XVIe eeuw 
gemiddeld 44I livres en bij het einde van de· XVIIIe eeuw 700 livres; een hectoliter graan 
kostte rand I6oo, Io livres; het loon van een dagloner zonder voordelen in natura bedroeg 
in het midden van de XVIe eeuw 75 centimes (zie DESPAUX, A., Les Devaluations Mone
taires dans l' Histoire, Parijs, I936, biz. 36I). 
(2) Artikel 54 van de Ordonnance de Moulins was niet de eerste wetgevende beschikking 
in die zin. In Aries bestond een gelijkaardige regel sinds het jaar I245; in Bordeaux in de 
XIIIe eeuw en in Champagne in de XIVe eeuw. Gelijkaardige beschikkingen golden in 
Italie: Verona (I2z8) en Venetie (I394). Boiceau en Danty beschouwden de verordeningen 
van Bologna (I45I) en van de Hertog Van Milaan (I498 en I552) als de onmiddellijke voor
lopers van artikel 54 der Ordonnance de Moulins. (RABEL, E., The statute of Frauds and 
Comparative legal History, 63 The Law Quarterly Rev. (I947), biz. I74• I76. 
Artikel 54 van de Ordonnance de Moulins werd hernomen in de Ordonnance sur Ia Refor
mation de Ia Justice van I667 (tit. xx, art. 2) en nadien in de Code Napoleon. De Ordonnance 
van I667 voegde aan het algemeen beg:insel bepaalde uitzonderingen toe : getuigenbewijs 
was a.m. geoorloofd bij verplichte bewaargeving, begin van bewijs door geschrift en daden 
van koophandel. 
De uitzondering voor daden van koophandel ging gepaard met de ontwikkeling van consulai
re rechtbanken die zich verspreidden in Frankrijk sinds het midden van deXVIeeeuw. Deze 
rechtbanken beslechtten geschillen tussen handelaars i.v.m. daden van koophandel. Voor 
daden van koophandel was de stricte regel van het geschreven bewijs weinig geschikt. Er 
stelden zich oak minder problemen dan in civiele zaken, omdat a.m. de juge-consul vrij 
was van inefficiente procedureregelen als de enquete. Dejuge-consul was een rechter verkozen 
door en onder de handelaars. Hij oordeelde naar billijkheid en zonder gebonden te zijn 
door een stricte procedure (zie a.m. LE FAs, A., De l'origine des ]uridictions Consulaires en 
France, Rev. Hist. Dr. Franc. et Etr. (I924), biz. 83, 87-88). De uitzondering m.b.t. daden 
van koophandel is een aanwijzing te meer van de gebondenheid bewijsvoering-rechts
pleging. 
(3) Artikel I 34I begint met .,II doit etre passe acte devant notaires ou sous signature privee, 
de toutes chases excedant Ia somme ou valeur de ... ". Artikel I34I B.W. vermeldt in de eerste 
plaats de notariele akte, daar waar men rneer algerneen een .,geschrift" bedoelt. 



12. In Engeland handhaafde zich de jury in burgerlijke zaken (1). 
De gezworenen, die aanvankelijk de feiten beoordeelden op grand 
van eigen overtuiging en een soort getuigen waren, ontwikkelden zich 
tot eigenlijke feitenrechters. Gezien de bijstand van twaalf beedigde 
eerbare mannen, voelde men dezelfde nood niet als in Frankrijk om 
bijzonder de nadruk te leggen op het geschrift als bewijsmiddel (2). 
Er was wel een wet, nl. de Statute of Frauds and Perjuries van 1676, 
die het geschrift in zekere mate verplicht stelde. Die Statute kwam 
in 1676 d.i. iets meer dan een eeuw later dan de Ordonnance de Moulins. 
De verplichting tot geschrift gold niet voor alle rechtshandelingen 
maar slechts voor bepaalde categorieen; a.m. rechtshandelingen i.v.m. 
onroerende goederen, testamenten en trusts. Opvallend is § I7 van 
de Statute die voor verkoopsovereenkomsten het geschrift op gelijke 
voet plaatst met het getuigenbewijs gepaard met gedeeltelijke uit
voering (3). Hier vinden wij opnieuw een spoor van de vormregel die 
in Frankrijk eeuwen vroeger verlaten werd. 

(r) In het hedendaags Engels-Amerikaanse recht is de rol van de jury in burgerlijke zaken 
van minder belang. Heden verkiezen de partijen dikwijls het oordeel van de rechter hoven 
dit van een groep oningewijde en soms bevooroordeelde juryleden. Het probleem van de 
waarde heden ten dage van de jury is onafhankelijk van de belangrijke rol die zij in het ver
leden vervuld heeft. 
(2) De vraag kan gesteld worden of het parallel tussenjury enerzijds, en enquete en geschre
ven bewijsvoering anderzijds, we! sluitend is. Inderdaad in Engeland in een der Koninkijke 
rechtbanken nl. de Court of Chancery bestond geen jury en werd tot het midden van de 
XIXe eeuw de procedure van de enquete gevolgd, zonder dat dit voor de Law of Equity 
aanleiding gaf tot een voorkeur voor geschreven bewijs. 
Het recht dat gesproken werd door de Lord Chancellor was bedoeld als een correctief voor 
de stricte regelen van de Common Law. Het is begrijpelijk dat op het gebied van de bewijs
voering de Lord Chancellor niet stricter verlangde te zijn dan het recht dat hij voor taak had 
billijker te maken. 
De plaats van de Court of Chancery in het geheel van de rechtsbedeling in Engeland is tot 
bij het begin van de XVIIe eeuw ook vrij beperkt. Tot r6oo werd kwantitatief het meeste 
recht gesproken in de lokale rechtbanken, (a.m. Manor Courts en Borough and Town 
Courts) en niet in de Koninklijke rechtbanken (DAwsoN, J., o.c., biz. 208, 232). Deze lokale 
rechtbanken gebruikten de jury (DAwsoN, J., o.c., biz. 200-zor, 207, 268). Toen na r6oo 
de invloed van de Koninklijke rechtbanken toenam was de basis voor de toekomst reeds 
gelegd. 
Het client oak vermeld dat de Court of Chancery zich wei bewust was van haar zwakke positie 
i.v.m. het beslechten van feitenkwesties. Indien er zich m.b.t. de feiten bijzondere moei!ijk
heden stelden, stuurde Chancery die kwesties naar de Court of Common Law met jury. 
Blackstone beschrijft uitvoerig de ficties die gevolgd werden om het geding van de ene 
rechtbank naar de andere te brengen en terug te trekken nadat de feiten beslecht werden 
(Blackstone, Commentaries, Book III, ch. 27, nr. 452; zie oak DEWuLF, C., The Trust and 
Corresponding In..~titutions in the Civil Law, Brussel, 1965, biz. 47-48). 
(3) ,No contract for the sale of any goods ... shall be allowed to be good, except the buyer shall 
accept part of the goods so sold, and actually receive the same, or give something in earnest to 
bind the bargain, or in part of payment, or that some note or memorandum in writing of the said 
bargain be made and signed by the parties to the charged by such contract, or their agents there 
unto lawfully autorised" tekst geciteerd door WIGMORE, J., A Treatise on the Anglo-American 
system of Evidence, dl. 9, Boston, 1940, § 2454, noot 6. 



De Statute of Frauds and Perjuries kende slechts een gebrekkige toe
passing (r). Hij lag niet in de lijn van de ontwikkeling van het Engels 
recht, dat op het gebied van het geschrift als bewijsmiddel maar een 
bescheiden traditie had. Sommigen vragen zich zelfs af of de statute 
niet van buiten uit kwam : was het geen navolging van analoge be
schikkingen uit de Ordonnance Civile pour Ia Reformation de Ia Justice 
van enkelejaren vroeger (2) ofuit het Eeuwig Edict van Vlaanderen (3) 
waarmede Engeland drukke handelsbetrekkingen onderhield (4). 
Er is ook de praktische overweging : hoewel de schrijfkunst geen 
zeldzaamheid meer was, was toch een belangrijk deel van de bevolking 
nog ongeletterd. Ongeletterden konden zich in Engeland minder 
gemakkelijk dan in Frankrijk tot beroepsschrijvers of notarissen wen
den (5). In Engeland, hebben zich wei beroepen ontwikkeld die akten 
schreven : vroeger de conveyancers; later, de solicitors. Deze waren 
minder verspreid dan de notarissen in Frankrijk en hun activiteit 
was niet hoofdzakelijk gericht op het opstellen van akten. De conveyan
cers waren voornamelijk bedreven in overdrachten van onroerende 
goederen en de vele combinaties die het ingewikkeld Engels zaken
recht toeliet; de solicitors waren, en zijn nog, in ruime mate bedreven 
in rechtspleging en aldus ten dele gericht op de gedingbeslissende 
rechtsmacht (6). 

13. Het Anglo-Amerikaans recht, dat zich minder heeft gehouden 
aan het geschrift als bewijsmiddel, heeft op andere gebieden een ont
wikkeling gekend die positiever is dan in Frankrijk. 

(r) CHESHIRE, G., The Law of Contract, London, 1969, biz. r66 e.v.; HoLDSWORTH, W., 
History of English Law, dl. VII, biz. 388. 
(2) Ordonnance civile pour Ia Reformation de Ia justice (r667), tit. XX, art. 2 e.v. 
(3) 12 juli r6rr, artikel 19. 
(4) Vragen gesteid door RABEL, E., The Statute of Frauds and Comparative legal History, 
63 The Law Qarterly Rev., (1947), biz. 174-177· 
(5) In Frankrijk kon men in die tijd zonder moeite beroep doen op een notaris zeifs voor 
het acteren van overeenkomsten op markten. Dit was a.m. de reden waarop J. Boiceau 
de Ordonnance de Moulins op dergelijke overeenkomsten toepasseiijk achtte : ,Et on ne 
peut alleguer Ia dijficulte de trouver des notaires, qui ne peut plus etre alleguee avec raison, 
parce que s'il y a un grand nombre de foires, il y a aussi d present un grand nombre de not aires 
dans les moindres bourgs et villages. C' est pourquoi ceux qui trafiquent dans les foires feront 
plus prudemment, (sur-tout quand ils veulent faire credit d quelqu'un), d'en passer un acte 
devant notaires; car autrement ils seront sujets d Ia prohibition de !'ordonnance, comme je l'ai 
vu pratiquer en plusieurs cas semblables" (J. Boiceau, door DANTY, Traite de Ia Preuve par 
Temoins en Matiere Civile, Parijs, 1769, ch. IX, nr. 6); zie oak Pothier door BuGNET, CEuvres, 
dl. II, Parijs, 1848, § 787. 
(6) HoLDSWORTH, W., History of English Law, dl. VI, biz. 452; dl. VII, biz. 184-389. 



Het verhoor van de getuigen in open court, met eventuele cro,s
examination (1), is doelmatiger dan de procedure van de enquete (2) 
waarvan wij nog sporen aantreffen in ons huidig recht. Het Frans 
recht hield zich ook aan het beginsel testis unus, testis nullus, tot aan 
de Franse omwenteling. William Holdsworth schrijft hieromtrent 
dat het , , . . . tended to preserve those primitive ideas which led men to 
count witnesses, rather than to weigh their testimony. The abandonment 
of this rule by the common Law ... helped Englisch Law to a far more 
rational treatment of the law of evidence than was possible in most 
continental states ... " (3). De lijst van personen die mochten getuigen 
bleef ook beperkter in Frankrijk dan in Engeland. 
Het Engels-Amerikaanse recht beschikt verder over een systeem van 
bewijsregelen, Law of Evidence genaamd, dat veel uitgebreider is en veel 
genuanceerder dan wat wij in ons recht kennen. De Engelse rechter, 
die niet zozeer ingesteld was op het geschrift als bewijs, heeft in de 
loop der eeuwen regelen en distincties uitgewerkt die de bewijsvoering 
beheersen (4). De Law of Evidence is een belangrijke tak van het recht. 
De omvang is o.m. te illustreren aan de hand van het standaardwerk 
van John Wigmore, wiens Treatise on the Anglo-American system of 
Evidence tien boekdelen omvat (5). 
In het licht van die eeuwenlange ervaring en de technische vervol
making die erbij hoort, is het begrijpelijk dat de Anglo-Amerikaanse 
rechter zich inlaat met geschillen waar geen geschrift als bewijs wordt 

(I) Zie GooDERSON, R., Some General Principles of the English Law of Evidence, Rec. 
Societe Jean Bodin, dl. XIX, Brussel, I963, biz. 125, 126 e.v. 
(2) WIGMORE, J. vermeldt volgende voordelen en nadelen van examinatio in open court 
en enquete : , . . . There can hardly be any doubt as to the superiority of the former over the 
latter method, and for two reasons :first of all, the latter method leads naturally to the taking 
of testimony out of the presence of the Tribunal of decision, and the whole benefit of the demea
nour of the witness as affecting his credibility is lost. Secondly, the tedious process of recording 
the words as uttered tends to disourage full and thorough questioning and almost emasculates 
cross-examination. The oral method has no doubt some disadvantages, particularly in the 
facilities which it affords for intimidation by cross-examination, as well as the dependence of 
the tribunal upon mere recollection for a deliberate survey of all the testimony in a complicated 
case; but in the latter respect the modern practice of reporting the testimony in shorthand has 
eliminated this drawback ... " (WIGMORE, J., A Treatise on the Anglo-American System of 
Evidence in Trials at Common Law, dl. III, Boston, I940, § 799, biz. 208). 
(3) HoLDSWORTH, W., History of English Law, dl. IX, biz. 2I0-2II; zie ook GILISSEN, J., 
La Preuve en Europe, La Preuve II, biz. 8or e.v. 
(4) B.v. priority rules waaronder de regelen die de verhouding bepalen tussen getuigen 
en geschriften : in hoever kan een geschrift tegengesproken worden of vervolledigd worden 
met getuigen ? Indien er geen geschrift bestaat : welke getuigenissen zijn toegelaten ? o.m. 
hearsay, De doctrine van Estoppel enz ... ; zie ook JotioN DES LoNGRAIS, F., La Preuve en 
Angleterre, l.c., biz. 225 e.v. 
(5) 3e Ed., Boston 1940. 



voorgebracht (1). De geschriften zelf zijn er oak minder forma
listisch. In het Engels recht b.v. moet een testament niet gedagtekend 
zijn en door de testator niet eigenhandig geschreven worden (2). De 
testator moet het oak niet noodzakelijk zelf ondertekenen : de er
kenning van het testament voor twee getuigen en de handtekening 
dezer getuigen volstaat (3). In uitzonderings~mstandigheden aanvaardt 
het Engels recht zelfs het eenvoudig mondeling testament (4). 
De verschillen die er op dit gebied bestaan tussen het recht van de 
Common Law en van de Civil Law zijn belangrijk doch worden oak 
getemperd. In de praktijk zal men gewoonlijk in Engeland en in de 
Verenigde Staten, zoals bij ons, voor contracten van enig belang een 
geschrift opstellen. Er bestaan oak vormregelen op andere gebieden : 
consideration, acts under seal enz ... 

14. De bedoeling van dit historisch overzicht is, aan te tonen dat 
ons notariaat met het recht vergroeid is. In landen waar geen no
tariaat bestaat, neemt men zijn toevlucht tot andere middelen. 
Dat het Anglo-Amerikaans rechts het kan stellen zonder een instelling 
als ons notariaat is aanvaardbaar omdat het elders het vereiste even
wicht gevonden heeft. Indien wij het zouden willen doen zonder 
notariaat, dan zou in ons recht een sinds eeuwen gegroeid evenwicht 
verloren gaan. 

15. De verplichting tot het geschreven bewijs in Frankrijk komt erop 
neer dat men de last op partijen legt om de rechter van feitenkwesties 
te ontlasten, en om zoveel mogelijk processen te voorkomen of te 

(1) De geest van het Engels-Arnerikaanse recht komt b.v. wei tot uiting in volgend citaat 
uit het hoek van AnYAH, P., ,Introduction to the Law of contract", Oxford, 1961 : ,As a 
general rule no formalities are required for the creation of a contract in English law. A contract 
may be created by writing, by word of mouth, by conduct, or by a combination of two or three 
of these methods. The exceptional cases where some formality is prescribed by statute are now 
relatively few and unimportant, and can be dealt with briefly. As a rule nonlawyers are surprised 
at the lack of fo·rmality of most legal actions these days, but insistence on form is a characteristic 
of primitive and less well-developed legal systems. It reflects lack of confidence in the ability 
of the Courts to discover the thruth about a case without the trappings of formalities, and perhaps 
other rituals. In most modern systems of law there is little emphasis on form and a much greater 
emphasis on substance. In England at least this is largely due to the fact that there is complete 
confidence in the ability of the Courts to discover the whole truth, even about the most complicated 
facts. Once this confidence exists, the requirement of formalities for legal actiors becomes less 
insistent and may well become a hindrance rather than a help to doing justice" (o.c. biz. 91). 
Voor het minder vormelijk karakter van het contractenrecht zie ook : CHESHIRE, G., The 
Law of Contract, London, 1969, biz. 102-103 ; ScHMITTHOFF, C., The sale of Goods, London, 
1966, biz. 52-53. 
(2) HALSBURY, The Laws of England, Tw, Wills, dl. 39, London, 1962, nr. 1324 e.v. 
(3) HALSBURY, o.c., nr. 1327. 
(4) HALSBURY, o.c., r. 1342, 1344· 



vereenboudigen (1). Van dit streven naar outlasting van de geding
beslissende rechtsmacht i.v.m. feitenkwesties bestaan in het Frans 
recht nog andere voorbeelden. 
Een illustratie uit het oud-Frans recht is bv. de verplichte bekend
making van schenkingen en erfstellingen over de hand (2). Zander 
bekendmaking was de schenking of de erfstelling niet tegenstelbaar 
aan derden. De regel was absoluut en het was niet toegelaten om te 
onderzoeken of, in feite, de derde geen kennis had van de schenking 
of erfstelling (3). Men wilde de feiten niet onderzoeken om discussies 
en processen te voorkomen. Zoals d' Aguesseau opmerkt : , ... Quelle 
source de proces pour etablir ou pour detruire le fait de la connaissance, 
et pour determiner quelle sorte de connaissance doit su.ffire" (4). Het 
Anglo-Amerikaans recht daarentegen heeft die processen en distinc
ties, die d' Aguesseau niet wilde, wel aanvaard en subtiele ,doctrines 
of notice" uitgewerkt (5). 
Een gelijkaardige geest komt heden in ons recht tot uiting in een reeks 
technische punten zoals : de onveranderlijkheid van het huwelijks
contract, het formalisme van de wederbelegging (6), de publiciteit 
op het hypotheekkantoor (waar m.b.t. inschrijvingen, derden niet eens 
te goeder trouw moeten handelen), het beginsel van de vaste datum (7), 
de onsplitsbaarheid van de betekenis enz ... Het zich niet inlaten met 
feitenkwesties vinden wij zelfs terug in de hoogste sferen van ons 
recht : ons hof van cassatie houdt zich in beginsel aileen bezig met 
het onderzoek in rechte, wijl de House of Lords en de U.S. Supreme 
Court de feiten evengoed als het recht beoordelen. 

16. Dit brengt ons uiteindelijk tot de kern van ons betoog nl. de bete
kenis van de notariele akte in ons huidig recht. 
Waarom partijen verplichten hun akten en contracten door een no
taris te laten opmaken ? De schrijfkunst is geen zeldzaamheid meer 
zoals in de XIIIe eeuw. 

(1) Zie a.m. Preambule van de Ordonnance de Moulins, Artikel54: ... Pour obvier ala multi
plication des faits que l' on a vu cidevant etre mis en avant en jugement, sujets a preuve de te
moins, et reproches d'iceux dont adviennent plusieurs inconvenients et involutions de proces ... "; 
zie oak : BoNNIER, E., Traite des Preuves, Parijs, 1843, blz. 96. 
(2) Artikel 57, Ordonnance de Moulins, 1566. 
(3) Zie DE WuLF, C., The Trust and Corresponding Institutions in the Civil Law, Brussel, 
1965, blz. 42-45. 
(4) D' AGuESSEAU, Questions concernant les Substitutions avec les Reponses de tous les Parle
ments et Cours Souveraines du Royaume, Toulouse, 1770, blz. 57· 
(5) Zie DE WuLF, o.c., biz. 38 e.v. 
(6) Art. 1434. 1435 B.W. 
(7) Zie DE WuLF, C., o.c., biz. 94-95· 



I7· Heden, is het meer dan het geschrift dat telt; het gaat om het 
authentiek karakter van de akte - het feit dat de akte opgemaakt 
wordt en bewaard wordt door een openbaar ambtenaar, vaste datum 
heeft, en een bijzondere bewijskracht. De notariele akte bezit daaren
boven uitvoerbare kracht (r). De eigenschap van uitvoerbaarheid is 
niet minder belangrijk dan de eigenschap van authenticiteit. Indien 
wij hierover niet uitweiden, is het omdat de tijd voor deze les beperkt 
lS. 

18. Wanneer ons recht voor een uitgebreide reeks van rechtshande
lingen, de notariele akte verplicht stelt, i~ dit opdat, door de tussen
komst van een openbaar ambtenaar, de rechtshandeling qua instru
mentum en negotium de meeste waarborgen voor rechtszekerheid zou 
biederi, en zo weinig mogelijk aanleiding zou geven tot betwisting. 
De rechtshandelingen waarvoor de wet de notariele akte verplicht 
stelt, zijn over het algemeen delikate rechtshandelingen waaromtrent 
dikwijls geschillen zouden kunnen rijzen m.b.t. vrijheid van wils
uiting, voorwerp van de akte enz ... 
Het voorkomen van geschillen kan men niet op dezelfde wijze hewer
ken met onderhandse akten. Men hoeft maar te zien naar de vele 
processen die gevoerd worden over eigenhandige testamenten (2). 
Indien de plechtige akten in de onderhandse vorm konden opgemaakt 
worden, zouden de rechtbanken zich dikwijls moeten inlaten met de
likate bewijs - en interpretatieproblemen. Belangrijke sectoren van 
het recht - zowel van het burgerlijk als van het handelsrecht die nu 
in grate mate vrij zijn van betwisting, zouden stof geven tot processen. 
De tussenkomst van de notaris voorkomt niet aileen geschillen tussen 
partijen onderling, maar voorkomt eveneens betwistingen die kunnen 
uitgaan van derden- derde verkrijgers of schuldeisers van partijen. 
Voor derden zijn a.m. van belang de juiste datum en de oorspronke
lijkheid van de akte. Bij voorbeeld : de juiste datum van een huwelijks
contract, de juiste datum van successieve schenkingen i.v.m. pro
blemen van inkorting enz ... De oorspronkelijkheid of onveranderlijk
heid van de akte is oak gewaarborgd : een onderhandse akte, zelfs met 
vaste datum, kan in gemeen akkoord tussen partijen gemakkelijker 
gewijzigd worden met het bedrieglijk inzicht om derden te banadelen, 
dan een door notaris bewaarde notariele akte. 

(1) DE WuLF, C., De Notaris, Ambtenaar van de willige Rechtsmacht, en de uitvoerbare 
kracht van de notarii!le akte, T.P.R., 1967, biz. 4Je.v. 
(2) Processen i.v.m. de geldigheid van de vorm, juiste dagtekening, interpretatie van de 
inhoud, soorten van legaten ... 



19. Het client benadrukt, dat de plechtige akten geen overblijfsel zijn 
uit de middeleeuwen (r), maar in grote mate dagtekenen van na de 
Franse omwenteling. 
In de XVIIe en XVIIIe eeuw was het Frans recht dikwijls inschikke
lijker t.o.v. de vorm dan ons huidig recht. Bij het einde van het Ancien 
Regime, werd in een belangrijk aantal provincies de geldigheid aan
vaard van het huwelijkscontract in de onderhandse vorm (2). Ook 
voor schenkingen onder de levenden werd het bindend karakter van 
een onderhands geschrift aanvaard (3). Hetzelfde, voor een akte van 
hypotheekvestiging : Basnage schrijft dat de hypotheek verbindend is 
bij onderhands geschrift, maar eerst rang neemt op het ogenblik dat 
zij vaste datum bekomt (4). 
Het formalisme der plechtige alden, dat in grote mate dagtekent van 
na de Franse omwenteling (5), is een jonge uiting van die geest in ons 
recht die streeft naar een outlasting van de gedingbeslissende rechts
macht. Sinds de XIIIe eeuw, toen de Klerikatuur van de rechtbanken 
ontdubbeld werd in ambtenaren van de gedingbeslissende en van de 
willige rechtsmacht, werkt de gedingbeslissende rechtsmacht als een 
pool van afstoting, en de willige rechtsmacht als een van aantrekking. 
De verplichting tot het geschreven bewijs, de publiciteitsregelen, het 
stationair karakter van de procedure waren tekenen hiervan uit vroe
gere tijden. De-plechtige akten-zijn een jonge uiting van diezdfde 
kracht die voortleeft. 

(I) In de Xlle en XIIIe eeuw, toen, benevens ambtenaren, bijna uitsluitend geestelijken 
of de klerken van hooggeplaatsten konden schrijven bestond er niet het scherp onderscheid 
dat wij nu kennen tussen openbare en onderhandse akten. Elk gezegeld geschrift had de 
bewijskracht die wij heden authentiek noemen, en had op zichzelf uitvoerbare kracht 
(BaNGERT, Y., Recherches sur les Cours laiques du xe au XfiJe Siecle, I948, blz. 279. 28I;
EsMAIN, A., Les Contrats dans le tres-Ancien Droit Franrais, Parijs, 1883, biz. 202, noot 2). 
(2) VIOLLET, P., Histoire du Droit Civil Fran<;:ais, Parijs, 1905, biz. 870; zie ook MERLIN, 
Repertoire de Jurisprudence, dl. VI, Tw. Contrat de mariage, biz. 233-234. 
(3) Zie o.m. RICARD, J., Traite des Donations entre Vifs et Testamentaires, Parijs, I734, 
dl. I, biz. 202. 
(4) BAsNAGE, H., CEuvres, Rauen, 1709, dl. II, Traite des hypotheques, XII, blz. 28. 
(s) Een dee! van de plechtige akten in ons huidig recht betreffen rechtshandelingen die 
v66r de Franse omwenteling onbekend waren: b.v. adoptie, echtscheiding door onderlinge 
toestemming, bepaalde vennootschappen; andere rechtshandelingen waren minder ge
reglementeerd b.v. handelshuur, landpacht. 
Ook de stricte regelen i.v.m. de publiciteit van zekere akten- een vorm van plechtigheid
dagtekenen in grate mate van na de Franse Revolutie (zie MoENECLAEY, P., De Ia Renais
sance du Formalisme dans les Contrats, Rijsel, 19I4, biz. 83; RouxEL, R., Recherche des 
Principes generaux regissant !'Evolution Contemporaine du Formalisme des Actes ]uridiques, 
Cherbourg, I934, blz. 88 e.v.). 



20. De taak en inspanningen van de rechter staan in omgekeerde ver
houding tot de taak en de inspanningen die men de contracterende 
partijen oplegt. Hoe minder vormelijk het recht is, hoe meer de rechter 
te verwerken krijgt en hoe moeilijker het voor hem is om de waarheid 
te achterhalen. 
Ons recht is formalistisch (r). Het stelt hoge eisen lastens partijen, 
om geschillen te voorkomen of te vereenvoudigen. Sommigen critise
ren het formalisme, omdat het kunstmatig is en de rechten miskent 
van degene die te goeder trouw is, en die niet vertrouwd is met de 
vorm (2). Deze kritiek is niet van toepassing op het formalisme dat 
wij kennen. In ons recht bestaan bijzondere ambtenaren die de akten 
moeten opmaken en de vorm verzorgen. Ons recht benadert aldus 
dicht het menselijk mogelijke ideaal van rechtszekerheid. 

21. Benevens zijn taak van opsteller van een authentieke akte, is de 
notaris ook belangrijk voor wat de inhoud der akte of de rechtshande
ling zelf betreft. 
Dit brengt ont tot het tweede deel van onze uiteenzetting nl. het nut 
van de notariele functie met betrekking tot het negotium. 

§ 2. De notaris en het negotium 

22. Wanneer de notaris, bij voorbeeld, een akte opmaakt van ver
vreemding van een onroerend goed, onderzoekt hij de bekwaamheid 
en het eigendomsrecht van de vervreemder. Hij gaat na, of de eigenaar 
het goed kan vervreemden (3), en welke zakelijke rechten het eigen
dom bezwaren in hoofde van de huidige en van vroegere eigenaars. 
De notaris, die verantwoordelijk is voor de geldigheid van het in
strumentum, staat er voor in dat 66k het negotium beantwoordt aan de 
verwachtingen van de partijen; bv. dat het verkochte goed onbelast 
is, vrij is van erfdienstbaarheden enz ... 
Bij het onderzoek naar de waarde van de titel, steunt de notaris 
hoofdzakelijk op de inlichtingen door hem ingewonnen bij de kan
toren van hypotheken, registratie en kadaster. De taak van de notaris 
is in grate mate een taak van controle en coi:irdinatie van de inlich
tingen door deze kantoren verstrekt. 

(1) FLouR, J., Quelques Remarques sur !'Evolution du Formalisme, Melanges Ripert, 
Parijs, 1950, dl. I, biz. 93 e.v.; - MoENECLAEY, P., De Ia Renaissance du Formalisme dans 
les Contrats, Rijsel, 1914, passim. 
(2) Voor onderzoek over voor- en nadelen van het formalisme, zie VON ]HERING, R., 
L'Esprit du Droit Romain, vertaald door 0. de Meulenaere, dl. III, Parijs, 1887, biz. 162 
e.v. 
(3) Onderzoekt de bekwaamheid van partijen, het huwelijksvermogensrecht enz ... 



Dit systeem werkt vlot en verschaft zekerheid aan de partijen. De 
degelijkheid van het systeem is niet aileen te danken aan het feit dat 
de controle en coordinatie door een notaris gebeuren, maar is even
zeer te danken aan het feit dat de inlichtingen die door de kantoren 
van hypotheken en registratie aan de notaris verstrekt worden, be
trouwbaar zijn. En hier opnieuw is het notariaat betekenisvol : de 
kantoren van hypotheken en registratie beschikken over een sluitende 
documentatie omdat zij die in grote mate putten uit vroegere notariele 
akten. Een grondboekensysteem kan slechts degelijk werken, indien 
de akten die moeten bekendgemaakt worden, gewaarmerkt worden 
door een openbaar ambtenaar. In Frankrijk bv. aanvaardde de wet 
van 23 maart 1855 de overschrijving van onderhandse akten (1). De 
rechtszekerheid was gebrekkig en de wet werd gewijzigd in 1935. 
Opdat onderhandse akten in aanmerking zouden komen voor publici
teit moeten zij, sinds 1935, eerst neergelegd worden onder de minuten 
van een notaris (2). 

23. In de Verenigde Staten, bestaan geen notarissen en is men er niet 
in geslaagd een degelijk systeem van openbaarmaking voor onroerende 
goederen uit te werken. De rechtshandelingen i.v.m. onroerende 
goederen genieten er minder rechtszekerheid en vergen complexe 
en tijdrovende opzoekingen (3). 
Voor de overdracht van onroerende goederen, gaat men in de Verenig
de Staten gewoonlijk (4) als volgt te werk. Partijen doen beroep op een 
private onderneming genaamd title company, die de waarde van de 
titel onderzoekt. Deze title company levert een getuigschrift af. Dit 
getuigschrift is wel een geruststelling voor de verkrijger, maar be
zorgt hem toch geen voldoende zekerheid : de title company kan haar 
opzoekingen onvolledig gedaan hebben of zich vergist hebben. Daar
om is het gebruikelijk dat de verkrijger van het eigendom de geldigheid 
van het getuigschrift laat verzekeren. Hij onderschrijft een owners 
policy of title insurance : ingeval van uitwinning zal de verzekerings
maatschappij, die de geldigheid van het getuigschrift verzekert, hem 

(1) BAUDRY-LACANTINERIE, Droit Civil, Des Obligations, 3 Ed., Parijs, 1906, dl. XII, nr. 391. 
(2) PLANIOL et RIPERT, Droit civil Franyais, Des Biens, dl. III; - PICARD, M., Les Biens, 
Parijs, 1952, nr. 663. 
(3) Zie o.m. CRIBBET, J., Principles of the Law of Property, Brooklyn, 1962, biz. 239-263. 
(4) Om de titel te vrijwaren worden in de Verenigde Staten verscheidene systemen aan
gewend o.m. : personal covenants for title, Lawyer's title opinion, title registration en title 
insurance. Het laatste systeem wordt voor het ogenblik het meest gebruikt. (CRIBBET, J., 
ibid.). 



vergoeden (1). Na dit voorbereidend werk zal de verkrijger nog dik
wijls beroep doen op een rechtsgeleerde om de akte zelf op te maken. 
Dit alles vergt meer tijd, meer geloop en minder zekerheid dan ons 
systeem. 
In Engeland zoekt men, voornamelijk sinds de Law of Property Act 
van 1925, zijn toevlucht in verplichte bekendmaking in land regis
ters (2). Het systeem werkt reeds in bepaalde gebieden en zal binnen 
afzienbare tijd algemeen verspreid worden (3). Het systeem werkt 
nominatief en de juistheid van de inlichtingen wordt gewaarborgd 
door de staat (4). Vooraleer gegevens in het land register opgenomen 
worden, worden zij onderzocht door de verantwoordelijke ambtenaar. 
Het wordt een systeem met formalisme zoals wij dat kennen. 

24. Door de tussenkomst van de notaris i.v.m. akten die betrekking 
hebben op onroerende goederen, bekomt men niet aileen een systeem 
dat zekerheid biedt, maar ook een systeem dat zich vlot kan aanpassen' 
aan nieuwe noden. In de laatste jaren is de stedebouwkundige toe
stand van onroerende goederen nl. de zoning waarin het eigendom 
gelegen is, het aantal verdiepingen dat men mag oprichten enz ... 
een even belangrijk probleem als mogelijke erfdienstbaarheden of 
andere zakelijke lasten. Door het optreden van de notaris worden 
derden beveiligd, zonder dat daartoe een nieuw orgaan in het leven 
moet geroepen worden. 

25. Een andere gelegenheid waar het optreden van de notaris belang
rijk is, is deze van de overgang van goederen na overlijden. De notaris 
levert onder zijn verantwoordelijkheid het document af waaruit blijkt 
dat bepaalde personen de rechthebbenden zijn van de de cujus. Op 
grand van dat document ,akte van bekendheid" genaamd, kunnen de 
rechthebbenden de nalatenschap likwideren. 
In het Anglo-Amerikaans recht geschiedt hetzelfde door een ge
rechtelijke procedure. De probate rechter beslist over de devolutie. 
Dit gebeurt gewoonlijk op verzoek van een advocaat aangesteld door 
de familie. In het Anglo-Amerikaans recht doen twee personen, nl. 
de rechter en de verzoekende advocaat, wat bij ons de notaris alleen 
doet. 

· (1) NussBAUM, L., Law for the Home Owner, Broker, and Real Estate Operator, Legal 
Almanac Series nr. 43, New York, 1956, biz. 36-so. 
(~) HALSBURY, Laws of England, London, 1958, vol. ~3. Tw. Land Registration, nr. ~69 e.v. 
(3) HALSBURY, o.c., nr. ~66. 
(4) HALSBURY, o.c., nr. ~8~. 



26. Bij de verdere afhandeling van de nalatenschap speelt de notaris 
in ons recht ook een rol waarvan wij het belang beter beseffen, wanneer 
wij nagaan hoe het verloopt in andere rechtssystemen. 
In Engeland en de Verenigde Staten, wordt de saisine en de afhande
ling van de nalatenschap toevertrouwd aan een door de rechtbank 
aangestelde administrator (I) of een bij testament aangeduide execu
tor (2). Dit kan een erfgenaam zijn, of een bank, of zelfs een openbare 
instelling zoals de Public Trustee. Deze administrator of executor
handelt op eigen gezag : hij verkoopt de erfelijke goederen, betaalt 
de schulden, keert de legaten uit enz ... zonder de tussenkomst van 
de erfgenamen. 
In ons recht gaan de goederen van de nalatenschap niet over op een 
tussenpersoon maar komt de saisine rechtstreeks toe aan bepaalde 
erfgenamen (3) of legatarissen (4). Deze duiden gewoonlijk een notaris 
aan die de nalatenschap tijdelijk beheert en vereffent. De aangestelde 
notaris moet, in tegenstelling met de Anglo-Amerikaanse administra
tor of executor, rekening houden met de verlangens van partijen. In
dien er verscheidene rechtsopvolgers zijn, en de notaris houdt met 
de verlangens van de ene of de andere onvoldoende rekening, kan deze 
laatste zijn eigen notaris aanstellen. 
Dank zij de tussenkomst van een gespecialiseerd openbaar ambtenaar, 
bereikt men-in-ons recht·een beter evenwichttussen_effi.cient beheer 
en medezeggenschap van de gei:nteresseerden, dan het geval is in het 
Anglo-Amerikaans recht. 
Dat de praktijk bij ons voldoening schenkt blijkt o.m. uit het feit dat 
in ons recht de figuur van de testamentuitvoerder niet tot ontwikkeling 
gekomen is. De testamentuitvoerder heeft in ons recht slechts beperkte 
machten (5). Hij is eerder een symbool. Het is de notaris die dena
latenschap afhandelt; hij is een deskundige en staat in een veel per
soonlijker verhouding tot de rechthebbenden dan een executeur (6). 

(1) BARBER, P., Succession Notebook, London, 1970, biz. 78 e.v. 
(2) BARBER, P., o.c., biz. 71 e.v. 
(3) Artikel 724 B.W. 
(4) Nl. Algemene legataris indien geen voorbehouden erfgenamen tot de nalatenschap 
geroepen worden (Art. 1004 B.W.). 
(5) Artikel 1025 e.v. B.W. 
(6) Engelse auteurs die rechtsvergelijkende onderzoekingen gedaan hebben op het gebied 
van de afhandeling van nalatenschappen, onderstrepen de waarde van de bij ons gangbare 
praktijk zie o.m. NEVILLE BROWN, L., The French Practice of Administration of Estates 
3 Intern. Comp. Law Quart (1954), biz. 624-641; BELL-MACDONALD, A. M., French Laws 
of Succession, 2 Int. Comp. Law Quart. (1953), biz. 415 e.v. 
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27. Benevens de aangehaalde voorbeelden, bestaan nag talrijke andere \ 
gelegenheden waar het optreden van de notaris-openbare ambtenaar, 
belangrijk is voor de regelmatigheid van het negotium, belangrijk is 
a.m. de inventaris, het afnemen van de eed, de openbare verkoping, 
verdelingen waar onbekwamen in gerechtigd zijn, de betekening van 
het recht van voorkoop, om er maar enkele te noemen. 

28. Wij gaan hierover niet uitweiden, maar in het kart enkele nieuwe 
en minder gekende opdrachten aanstippen. 
Een recente ontwikkeling toont aan dat de notaris meer en meer op
drachten krijgt buiten zijn traditionele werksfeer, nl. opdrachten die 
aansluiten bij de administratieve orde. Wetten en reglementen van 
administratieve aard schakelen de notaris in als orgaan van controle 
en uitvoering. Ter gelegenheid van het verlijden van de akte moet 
de notaris onderzoeken of de partijen aan bepaalde verplichtingen van 
administratieve of fiscale aard voldaan hebben, en, indien dit niet 
het geval is, moet de notaris erover waken dat aan die verplichtingen 
voldaan wordt ter gelegenheid van het verlijden van de akte. 
Het notariaat is goed geplaatst om deze taken waar te nemen : in de 
ogen var;t de particulier is de notaris de gemakkelijk te bereiken en 
onafhankelijke vertrouwensman; voor de Staat is hij de sterk-gedisci
plineerde en verantwoordelijke openbare ambtenaar. 

29. De notaris bv. zorgt voor de betaling van de registratierechten (1) 
en is oak in bepaalde gevallen verantwoordelijk voor het innen van 
ink()mstenbelastingen. De verborgen hypotheek van de schatkist tot 
waarborg van de inning van de inkomstenbelastingen zoals die vroeger 
hestand (2), was een gevaar voor de rechtszekerheid. Zij werd vervan
gen door een gewone hypotheek en aangevuld met verplichtingen 
opgelegd aan de notaris. V66r elke vervreemding of hypothecaire 
aanwending van een in Belgie gelegen onroerend goed, moet de 
notaris de diensten van de belastingen verwittigen (3). Deze kunnen 
aan de notaris de achterstallige belastingen notificeren. De notaris 
moet die belastingen, onder zijn verantwoordelijkheid, afhouden van 
de verhandelde gelden en aan de diensten van de belastingen over
maken (4). 

(1) Artikel 35Wb. Reg. Hyp. en Griffierechten. 
(2) GENIN, E., Traite des Hypotheques et de /a Transcription, Brussel, 1935, nr. 1933. 
(3) Artikel 324-333 gecoordineerde W.I., z6 februari 1964. 
(4) Ibid. 
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30. Een andere illustratie van de taak van controle opgelegd aan de 
notaris, vinden wij in de wet van 22 december 1970 op de Stedebouw 
Deze wet heeft o.m. tot doel, de koper van bouwgrond te beschermen 
opdat hij niet zou misleid worden m.b.t. de mogelijkheid om op de 
grand te bouwen. Dit wordt verwezenlijkt door de tussenkomst van 
de notaris die, wanneer hij de akte opmaakt, de nodige stedebouw
kundige opzoekingen moet doen en, onder zijn verantwoordelijkheid, 
de stedebouwkundige toestand in de akte moet vermelden (1). 
De toepassing van de wet op de Stedebouw draait in grote mate 
random de notaris. Dit uit zich niet aileen in de regelen m.b.t. de 
kwalificatie van bouwgrond, maar ook in de regelen m.b.t. de neer
legging en wijziging van stedebouwkundige voorschriften (2), splitsing 
van ongebouwde eigendommen (3) enz ... 

31. Een gelijkaardige regeling vinden wij in de wet van 9 juli 1971 
tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen en in 
aanbouw zijnde woningen. Deze wet beschermt de koper van een in 
aanbouw zijnde waning of appartement tegen de insolventie van de 
promotor of aannemer. Deze bescherming wordt verwezenlijkt door 
een uitgebreide reeks van verplichte vermeldingen in de akte op te 
nemen (4), en door een borgstelling die de notaris moet controleren 
bij het verlijden van de akte (5). 

32. De taak van toezicht vinden wij ook in andere sectoren van het 
recht bv. de wetten op de handelsvennootschappen. Ingeval van in
brengsten in natura moet de notaris erover waken dat een verslag van 
een bedrijfsrevisor aan de akte gehecht wordt (6). 
Sinds de wet van 6 maart 11. heeft de notaris ook een controle-opdracht 
i.v.m. inbrengen in geld. Ingeval van inbreng in geld te storten bij 
het verlijden van de akte, moeten de gelden v66r de oprichting van de 
vennootschap gedeponeerd worden op een bijzondere rekening op 
naam van de vennootschap. Een bewijs van die deponering wordt aan 

(1) Wet houdende Organisatie van de Ruimtelijke Ordening en van de Stedebouw (Ge
coordineerde tekst) Artikel 44, § 5 en Artikel 56, § 8. 
(2) Id., Artikel 56, § 6. 
(3) I d., Artikel 56, § 2. 

(4) Wet van 9 Juli 1971 tot Regeling van de Woningbouw en de Verkoop van de te bouwen 
of in aanbouw zijnde Woningen, artikel 7· 
(5) K.B. van 21 october 1971 houdende uitvoering van de artikelen 7, 8 en 12 van voor
noemde Wet, Artikel 4· 
(6) Artikel 29bis en 30 Gecoord. Wetten Handelsvennootschappen. 



de akte gehecht (1). Men kan over die rekening slechts beschikken 
nadat de Notaris aan de instelling die de gelden in deposito heeft 
genomen, bericht heeft gegeven van het verlijden van de akte (2). 

33. De controle uitgeoefend door de notaris wordt ook op interna
tionaal vlak aanvaard. Het voorontwerp van verdrag over de inter
nationale fusie van naamloze vennootschappen in de E.E.G. (3) stelt 
de authentieke (notariele) akte op dezelfde voet als een preventieve 
rechterlijke of administratieve controle (4). 

34· Sommige notarissen beklagen zich over deze nieuwe opdrachten 
van controle en coordinatie, die het werk vermoeilijken en de ver
antwoordelijkheid verzwaren. 
In de laatste decennien is de uitvoerende macht en de administratie 
een overwegende rol gaan spelen in het ordenen van onze samenleving ; 
daar waar, tot het eerste kwart van deze eeuw, de orde in grote mate 
door de rechterlijke macht verzekerd werd. Dat het notariaat buiten de 
traditionele rechtssfeer opdrachten krijgt van administratieven aard, 
is een teken dat het notariaat ingeschakeld is in de ontwikkeling van 
onze moderne staat. 
De taken van controle en coordinatie zullen toenemen met de wassende 
stroom van wetten en reglementen. Zij kunnen een van de kenmerken 
worden van het notariaat van de toekomst. 

BESLUIT 

35. Het karakter van de notaris ,openbaar ambtenaar" is belangrijk 
voor wat het instrumentum betreft en ook voor het negotium. 
Het is ongewenst om, zoals wei eens wordt voorgesteld (5), van het 
notariaat een vrij en open beroep te maken. 
Dit zou tot gevolg hebben dat de authentieke notariele akten gewone 
onderhandse akten worden - hervorming, die ons al even ongewenst 
lijkt als de afschaffing zou zijn van artikel 1341 B.W. Daarenboven, 

(I) Artikel I I Wet van 6 maart I973 tot Wijziging van de wetgeving betreffende de handeis
vennootschappen. 
(z) Ibid. 
(3) Artikei 23 en 24 van het Voorontwerp van Verdrag, over de Internationaie Fusie van 
Naamioze Vennootschappen, Tekst zoais deze door de regeringsdeskundigen werd op
gesteid, in toepassing van artikei 220, derde zinsnede van het Verdrag van Rome tot op
richting van de E.E.G. 
(4) Zie o.m. GoLDMAN, B., Rapport inzake het Voorontwerp van Verdrag betreffende de 
Internationale Fusie van Naamloze Vennootschappen, Doc. E.E.G., XIV/54/7z-N, biz. 66 e.v. 
(5) Zie o.m. Kou, G., Het Nederlandse Notariaat, Kiuwer, I97I, biz. I46-I47· 
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indien de notaris geen openbaar ambtenaar meer ware, zou men de 
taak van toezicht die wij hebben vermeld aan andere openbare amb
tenaren moeten toevertrouwen. 
Wijl de essentie van het notariaat moet bewaard blijven, vertonen 
sommige aspecten van deze instelling nood aan hervorming; d.i. 
voornamelijk het geval met de praktijk van de opvolging. De notarissen 
moeten er zelf ook over waken dat bepaalde bijbetrekkingen of bij
werk het openbaar ambt niet in de schaduw stellen (r). 

36. De hervorming van de studien in het notariaat is een stap in de 
richting van de consolidatie dezer instelling. Door een meer aangepast 
onderwijs zullen de notarissen beter voorbereid zijn om zich van hun 
taak te kwijten, en om in onze steeds complexer wordende samen
leving nieuwe taken op zich te nemen. 
Het nieuw studieprogramma van de Licentie Notariaat bevat o.m. 
een cursus getiteld ,Opstellen van Akten". Deze cursus heeft tot 
doel, de studenten te vormen in de redactie van rechtsteksten. Het 
opstellen van een notariele akte blijft immers niet beperkt tot het 
klakkeloos afschrijven van gebruikelijke formulieren uit formulier
boeken; aangepast aan de inhoud, zal de tekst meestal moeten ver
schillen van akte tot akte, en dikwijls ingewikkeld zijn. 

37. Ik dank de Faculteit van de Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniver
siteit te Gent, mij te hebben voorgesteld om deze cursus van ,Opstel
len van Akten" te onderwijzen. 
Ik zal rnij inspannen opdat in deze leergang zou weerspiegeld worden 
wat men noemt de traditie of de School van Gent. 
Mijn bijzonder dank gaat naar rnijn leermeester Professor Dr. Egied 
Spanoghe, die rnij sinds jaren in die richting geleid heeft. 
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NoTRE NOTARIAT INDISPENSABLE ET L' ABSENCE DU NOTARIAT DANS 

LE REGIME JURIDIQUE ANGLO-AMERICAIN 

L'intervention obligatoire du notaire englobe beaucoup d'actes juridiques. Les 
parties sont obligees de s'adresser a un notaire pour les actes ,solennels" et pour 
les actes qui doivent faire !'objet d'une publication au bureau des hypotheques. 

(1) B.v. dat het makelaarschap in onroerende goederen niet de afmetingen krijgt van de 
Notaris-bankier uit de verleden eeuw. Anderzijds, zouden de notarissen zich moeten in
spannen om het vertrouwen te herwinnen voor sectoren van het recht die hen ontvallen 
zijn b.v. het uitwerken van de standregelen van vennootschappen. 



Est-ce utile d'obliger les parties a faire appel a un notaire pour taus ces actes? 
Pourquoi ne pas se contenter d'un acte sous seing prive ? En Angleterre et aux 
Etats Unis, il n'existe pas de notariat, et la securite juridique n'y est pas fort 
differente de chez nous. 
Le notariat existe en France depuis le Xlllieme siecle. Cette institution a pour 
mission d'aider les parties a rediger leurs actes et contrats. Le droit fran<;ais 
montre depuis des siecles une preference marquee pour la preuve ecrite. 
L'Ordonnance de Moulins de 1566 obligeait les parties a rediger un ecrit pour 
toute convention excedent la valeur de cent livres. L'application de celle-ci a une 
epoque ou la science d' ecrire etait peu repandue, flit possible grace au notariat 
deja etabli. Cette Ordonnance a en meme temps favorise le developpement de 
cette institution. 
Imposer aux parties de faire un ecrit pour toute obligation excedant un certain 
montant, a pour but de decharger le juge de questions de fait et de simplifier 
ou de prevenir des proces en justice. Cette attitude du droit fran<;ais est illustree 
par d'autres exemples. 
Le droit anglais est mains formaliste et emploie mains la preuve ecrite que le 
droit fran<;ais. 
Depuis des siecles le juge anglais ne connait pas les memes problemes de l'examen 
des faits. En Angleterre le juge est assiste d'un jury pour decider des faits et dis
pose d'une procedure efficace, tandis que le juge fran<;ais doit les trancher lui
meme et pour cela ne dispose que d'une procedure peu efficace nommee ,en
quete". 
Le droit anglo-americain, qui se base peu sur la preuve par ecrit, a connu dans 
d'autres domaines une evolution plus positive que le droit fran<;ais. L'examen 
des temoins in open court, avec eventuellement la cross examination, est mieux 
adapte que la procedure d'enquete, qui survit encore dans notre droit. Le droit 
anglo-americain dispose aussi d'un droit de la preuve nomme law of evidence 
plus nuance et plus complet que les regles de preuve en droit fran<;ais. 
A part son role de redacteur d'actes authentiques, le notaire a un devoir a remplir 
vis-a-vis du negotium. 
Le notaire qui redige par exemple l'acte de vente d'un immeuble, examine le 
titre de propriete du vendeur. En droit anglo-americain, les transferts d'immeu
bles ne jouissent pas de la meme securite et celerite, malgre les efforts qu'on y a 
fait pour pallier l'absence des notaires. 
Une autre instance ou la mission du notaire est importante, est celle de la trans
mission de biens apres deces. Le notaire examine et certifie sous sa responsabi
Iite la devolution de la succession. En droit anglo-saxon ceci est fait par une pro
cedure de probate. 
Le notaire joue un role important lors de la liquidation de la succession. Ce role 
on peut l'apprecier d'autant plus en le comparant aux procedures employees dans 
les pays anglo-saxons. 
L'evolution recente demontre que le notaire re<;oit de plus en plus de missions 
hors de son champ de travail traditionnel. Les lois et reglements font appel au 
notaire pour des taches de controle et d'execution d'ordre administratif. Par 
exemple le notaire doit veiller au paiement des droit d'enregistrement et est res
ponsable dans certains cas aussi pour le paiement des impots directs. 
La loi du 25 decembre 1970 sur l'urbanisme et la loi du 9 juillet 1971 reglementant 
la vente d'habitations a contruire ou en voie de construction nous fournissent 
d'autres exemples. 



Les lois coordonnees sur les societes commerciales font confiance aux notaires 
pour le controle des apports en especes et en nature. Cette tache de controle est 
de meme acceptee a un niveau international, notamment dans le projet de Con
vention de la C.E.E. sur Ia fusion internationale des societes anonymes. 
En confiant au notaire, officier public, ces taches d'ordre administratif, on par
vient a proteger les parties et la societe, de fac;:on efficace, et sans que l'on ne doive 
avoir recours a de nouvelles institutions. 

ZUSAMMENFASSUNG 

UNsERES UNENTBEHRLICHES NoTARIAT UND DIE ABWESENHEIT DEs 

AMTES DES NoTARS IM ANGLO-AMERIKANISCHEN RECHTSSYSTEM 

Die Rechtshandlungen fur welche das Gesetz die notarielle Urkunde obliga
torisch macht sind zahlreich. Fur die sogenannten formellen Urkunden und fiir 
die Urkunden die auf dem Hypothekenamt bekannt gemacht werden miissen, 
sollen die Parteien vor dem Notar eine Urkunde errichten. 
Das obligatorische Einschreiten des Notars reicht sehr weit. 
Die Frage wird manchmal gestellt ob es Sinn hat die Parteien zu verpflichten in 
allen diesen Fallen an den Notar zu appellieren. 1st eine Privaturkunde nicht 
ebenso gut ? In England und in den Vereinigten Staaten besteht keine Einrichtung 
wie unseres Notariat und doch gibt es nahezu dieselbe Rechtssicherheit wie in 
unserem System. · 
Das Notariat besteht in Frankreich seit dem dreizehnten Jahrhundert. Es wurde 
eingerichtet urn die Parteien bei der Aufsetzung von Vereinbarungen zu helfen. 
Das franzosische Recht zieht seit vielen Jahrhunderten den Urkundenbeweis vor. 
Die ,Ordonnance von Moulins" von r 566 verpflichtete selbst Parteien fiir alle 
Vereinbarungen tiber roo ,livres" ein Schriftstiick aufzustellen. Die Anwendung 
dieser ,Ordonnance", in einer Zeit worin wenige Leute schreiben konnten, war 
moglich dank der bereits festen Einrichtung des Notariats. Sie hat die Ausdeh
nung des Notariats gefordert. 
Die Verpflichtung des Urkundenbeweises in Frankreich hat zu Folge daB man 
die Biirde auf die Parteien liegt urn also den Richter von Tatfragen zu entlasten, 
und urn moglichst viele Prozesse zu vorkommen oder zu vereinfachen. Von diesem 
Bestreben nach Entlassung der streitigen Gerichtsbarkeit bestanden im franzo
sischen Recht noch andere Beispiele. 
Das englische Recht halt sich weniger an die Schrift als Beweismittel und ist 
weniger formalistisch. 
Der englische Richter hat seit dem Mittelalter weniger Probleme zur Schlichtung 
der Tatfragen als der franzosische Richter. Der franzosische Richter muf3te 
die Tatsachen selbst untersuchen und abwagen, und verfiigte dafi.ir tiber das 
weniger zweckmaf3ige Verfahren der ,enquete", weil der englische Richter die 
Tatfragen auf eine Geschworenenbank abwalzen konnte. 
Das anglo-amerikanische Recht das sich weniger an die Schrift als Beweismittel 
gehalten hat, hat auf anderen Gebieten eine Entwicklung gekannt die positiver 
ist als in Frankreich. Das Zeugenverhor ,in open court" mit eventueller ,cross
examination" ist zweckmaf3iger als das Verfahren der ,enquete" wovon wir noch 



Spuren in unserem heutigen Recht antreffen. Das anglo-amerikanische Recht 
verfiigt weiter tiber ein System Beweisregeln ,law of evidence" genannt, das vie! 
ausgedehnter ist und viel mehr Nuancen enthalt als was wir in unserem Recht 
kennen. 
Nebst seiner Aufgabe als Verfasser einer offentlichen Urkunde, ist der Notar auch 
wichtig fUr was den Inhalt der Urkunde oder die Rechtshandlung selbst betrifft. 
Wann, z.B., der Notar eine Urkunde der Dbertragung eines Grundstticks er
richtet, untersucht er die Fahigkeit unci das Eigentumsrecht des Dbertragers. 
Im anglo-amerikanischen Recht, woes keine Notare gibt, genieBen die Rechts
handlungen im Zusammenhang mit Grundstticken weniger Rechtssicherheit und 
fordern komplizierte und zeitraubende Aufsuchungen. Eine andere Gelegenheit 
wobei das Einschreiten des Notars wichtig ist, ist diese des Dberganges von 
Gtitern im Todesfall. Der Notar handigt unter seiner Verantwortlichkeit das 
Dokument aus woraus hervorgeht daB bestimmte Persono.en die Benefizianten 
sind des ,de cujus". Im anglo-amerikanischen Recht gescheht dasselbe mittels 
eines verfahren - ,probate"-, welches nicht so einfach ist als das Auftreten 
eines Notars. 
Bei der weiteren Abhandlung der Erbschaft spielt der Notar in unserem Recht 
auch eine Rolle deren Wichtigkeit wir besser verstehen, wenn wir nachprtifen 
wie es in anderen Rechtssystemen verlauft. 
Eine rezente Entwicklung zeigt daB der Notar mehr und mehr Auftrage bekommt 
auBerhalb seiner traditionellen Arbeitssphare, namentlich Auftrage die anschlie-
13en bei der Verwaltungsordnung. Gesetze unci Verordnungen administrativer 
Art gliedern den Notar als Organ der Kontrolle und der Ausfiihrung ein. Der 
Notar sorgt z.B. fiir die Bezahlung der Registraturgebtihren und ist in bestimm
ten Fallen auch verantwortlich fUr die Einziehung der Einkommensteuern. 
Eine andere Illustration der Kontrollaufgabe am Notar auferlegt, finden wir im 
Gesetz vom 22. Dezember 1970 betreffend den Stadtebau und im Gesetz vom 
9· Juli 1971 zur Regulierung des Wohnungsbaus und des Verkaufs von Wohnun
gen die zu bauen oder bereits im Bau sind. 
Die Aufsichtsaufgabe finden wir ebenso in den Gesetzen betreffend die Handels
gesellschaften, namentlich im Zusammenhang mit Sach- und Geldeinlagen. Die 
Kontrolle vom Notar ausgetibt wird auch auf internationaler Ebene akzeptiert, 
namentlich in dem Vorentwurf des Vertrages tiber die internationale Fusion von 
Aktiengesellschaften im E. W. G.-bereich. 
Durch die Anvertrauung dieser besonderen Aufgaben einem instrumentierenden 
offentlichen Beamter werden die Parteien und die Gesellschaft zweckmal3ig 
geschtitzt ohne daB neue Organe ins Leben gerufen werden mtiBen. 

SUMMARY 

OuR INDISPENSABLE OFFICE OF A NOTARY AND THE ABSENCE IN THE 

ANGLO AMERICAN LEGAL SYSTEM OF THIS OFFICE. 

In France the parties to a legal act often resort to the office of a notaire. Indeed, 
many acts have little or no value if they are not made under a notarial seal. 
Is the intervention of a notaire necessary ? Does not an act under private signature 
made by the parties themselves, eventually with the assistence of legal counsel, 



offer similar advantages whilst being less expensive and less formal ? The Anglo
American legal system offers as much security as the French legal system, without 
the notarial profession. 
The notarial profession has existed in France since the Xlllth century. This 
office was created in order to assist persons in the drafting of legal documents. 
French law shows since the middle ages a remarkable preference for documentary 
evidence. 
The Ordonnance de Moulins of 1566 obliged contracting parties to make a con
tract - in writing - for all agreements exceeding the value of I oo livres. The 
enforcement of this Ordonnance at a time when few people were able to write was 
possible because of the notarial profession which was then already established. 
The Ordonnance promoted the further development of this institution. 
By obliging the contracting parties to draft a document for all transactions of any 
value, French law tends to forecome actions in court or at least to simplify them. 
English law is less attached to documentary evidence and is less formal. 
Since the middle ages the English judge has been helped by a jury to decide on 
the facts of a case. He also has the benefit of a better adapted fact-finding proce
dure than his French counterpart. 
Anglo-American justice, not being principally bound by documentary evidence, 
shows in certain areas a better development than French law. The examination 
of witnesses in open court and cross-examination is better adapted for finding 
out the truth than the procedure used in France. In England also, there exists 
a body of law called ,.Law of Evidence" which has no equivalent in French law. 
The notaire is not only responsible for the drafting of a deed and its formal as
pects, but also for the corectness of the negotium. 
When the notaire drafts an act of conveyance of real property, he must examine the 
validity of the title. Conveyancing without a notaire, as is operated in Englana 
and the U.S.A., causes burdensome investigations and is less secure. 
Another occasion where the intervention of the notaire is important, is the devo
lution of decedent's estates. The notaire delivers under his responsibility the list 
of heirs and legatees, as is done in Anglo-American law by the Court of Probate. 
The notaire also plays a prominent role in the liquidation and partition of estates. 
In France the seizin is vonferred upon certain heirs and does not vest in an ad
ministrator or executor. 
A recent development shows that more and more duties of an administrative 
character are imposed upon the notaire. 
The notaire e.g. pays the registration taxes and is sometimes responsible for the 
inning of income taxes. 
The Statute of December 22th. 1970 on environment and urbanism, and the 
Statute regulating the sale of houses or appartments under construction, provide 
us with another illustration. 
Company law also relies on the notaire for verifying the apports made in goods 
or money. The same role is also accepted in international relations as e.g. in the 
project of convention on the international merger of limited companies in the 
E.E.C. 
The role of control imposed upon the notaire on the continent offers a great help 
for protecting the individual and society. Without this public officer our law 
would be more technocratic and less secure. 


