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НОТАРСКА КОМОРА НА  
Република Северна Македонија  

                
 

Во согласност со член 121 став (1) точка а) од Законот за нотаријатот (Сл. весник на РМ бр. 
72/16, 142/16 и 233/18) и член 23 став (1) точка б) од Статутот на Нотарската комора на Република 
Северна Македонија (пречистен текст од 11.7.2020 година), Собранието на Нотарската комора на 
Република Северна Македонија на редовната седница одржана во Скопје на ден 16 април 2022 
година, донесе 

 
 

 

КОДЕКС НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА НА НОТАРИТЕ 
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IV.Однос спрема државата, судовите и другите државни органи, 
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ПРЕАМБУЛА 
  
Ние, нотарите на Нотарска комора на Република Северна Македонија,   
 

- Со цел да го унапредиме владеењето на правото, правната сигурност, правниот живот 
во државата, како и одговорноста и угледот на нотаријатот, 

- Убедени дека моралните и етичките норми на однесување на нотарите ќе придонесат 
за унапредување и развој на нотарската служба, во интерес на граѓаните и правните 
субјекти, 

- Посветени на почитување на законите, одговорно, професионално и ефикасно 
работење, 

- Поаѓајќи од потребата во правилата за вршење на нотарската дејност (нотарската 
служба), да се вградат принципите утврдени во Универзалната декларација на човекови 
права, Европската конвенција за заштита на човековите права (ЕКЧП) и темелните 
вредности на Уставот на Република Северна Македонија, како и Законот за 
нотаријатот, а со цел за почитување и унапредување на човековите права и основни 
слободи, 

- Имајќи предвид дека начелото на законитост бара нотаријатот како јавна служба, како и 
секој нотар поединечно, да ја вршат нотарската дејност со висок степен на 
професионална одговорност, а тоа значи слободно, независно, самостојно, стручно, 
непристрасно, совесно и чесно во согласност со Уставот и законите на Република 
Северна Македонија,  

- Со оглед дека вршењето на нотарската дејност обезбедува правна сигурност на 
правниот промет и пред се превентивна правда за граѓаните и правните лица, 

- Убедени дека почитувањето на човековите права и човековото достоинство, 
произлегуваат од правните и етичките должности на нотарот, кои се темелат врз 
дадената јавна доверба потврдена од граѓаните и другите правни субјекти, 

- Потврдувајќи дека нотаријатот е составен дел од правосудниот систем на државата, 
вршејќи доверени јавни овластувања со кои на граѓаните и правните субјекти им се 
обезбедува ефикасно и поедноставно остварување на своите права во правниот живот, 

- Имајќи ги во предвид европските стандарди и најдобрите практики во вршењето на 
професијата, која нотаријатот ја препорачува како начин на унапредување на 
ефикасноста на правосудството, како и Препораката бр. Р86 (12) на Комитетот на 
министри на Советот на Европа која се однесува на мерките за спречување и 
намалување на оптовареноста на судовите; 

- Свесни дека од начинот на работа и однесување на секој нотар индивидуално, зависи 
значењето и угледот на нотаријатот како целина, од исклучителна важност е 
востановувањето, почитувањето и унапредувањето на стандардите на 
професионалната етика на нотарите; 

- Поаѓајќи од основните цели и принципи на нотарската деонтологија и правилата на 
нотарското работење усвоени на општата седница МУНЛ во Лима, 8 октомври 2013 
година, а врз основа на членот 50 од Уставот на РСМ и Законот за нотаријатот, 
Собранието на Нотарската комора на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на ден 16 април 2022 година, во Скопје донесуваме:  
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КОДЕКС НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА НА НОТАРИТЕ  
 
 

Предмет на уредување 
1.Кодексот на професионална етика на нотарите (во натамошниот текст: Кодекс) ги утврдува 
начелата и правилата на морално и етичко однесување на нотарите во вршењето на нотарската 
служба и надвор од неа, со цел унапредување на достоинството на нотарите и зацврстување и 
одржување на угледот на нотаријатот како јавна служба. 
 

I.ОСНОВНИ НАЧЕЛА 
 
2.Основни начела на Кодексот на професионална етика на нотарите се: стручност, законитост и 
совесност, независност и непристрасност, самостојност, неспојливост, достојност, доверливост, 
одговорност и почитување на човековите права. 
3.Составен дел на овој Кодекс се и начелата на нотарска етика на Меѓународната унија на латински 
нотаријати, доколку не се во спротивност со позитивните прописи на Република Северна 
Македонија.  

 
Стручност 
4.Нотарот својата нотарска дејност, односно своите службени овластувања и должности ги врши 
стручно, обезбедувајќи законитост и полноважност на нотарските исправи, заверките и другите 
нотарски услуги и со својата работа, знаење и однесување да ја оправда и зацврсти довербата на 
странките кон нотаријатот. 
4.1.Нотарот врши претходна соодветна подготовка од аспект на примената и толкувањето на 
правото при преземање на секое конкретно службено дејство, почитувајќи ги стандардите на 
нотарската служба. 
4.2.Нотарот постојано стручно се усовршува и го надоградува своето знаење со редовна едукација 
што му ја обезбедува Нотарската комора, со следење на прописите од областите на нотарската и 
судската практика. 
4.3.Проширувањето на своето правно и општо образование е посебно важно за почитување и 
негување на професионално етичките вредности во вршењето на службата, и со своето однесување 
нотарот треба да служи за пример на хуманиот однос и почитување и заштита на човековите права 
и слободи и човечкото достоинство. 
4.4.Со високото професионално вршење на нотарската служба и учество во активностите на 
правничките домашни и меѓународни здруженија, нотарите треба да даваат придонес во 
унапредување на правниот и правосудниот систем, посебно во развојот и унапредувањето на 
нотаријатот како современа и угледна правосудна јавна служба. 
 
Законитост и совесност во постапувањето 
5.Основно законско и етичко начело и должност на нотарот е нотарската служба да ја врши во 
согласност со Уставот, законите и другите прописи, добрите обичаи, моралот и начелото на 
совесност и чесност. 
5.1.Начелото на законитост се изразува во доследното почитување на формата и содржината на 
нотарските исправи, пропишана со законите и соодветните пропишани правила при преземање на 
секое службено дејствие. 
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5.2.Совесноста на нотарот се изразува преку грижливо, внимателно и навремено постапување при 
преземањето на потребните дејствија со кое се стекнува довербата кај странките. 
5.3.Нотарот ги штити интересите на странките кои се во согласност со законите и другите прописи, 
однесувајќи се непристрасно, совесно и чесно во утврдувањето на нивната вистинска волја. 
5.4.Нотарот може да одбие преземање на службено дејствие само ако за тоа има причини утврдени 
со законот. 
 
Независност и непристрасност 
6.Нотарот е независен и непристрасен во вршењето на својата нотарска работа. 
6.1.Нотарот постапува независно и непристрасно при преземањето на секое службено дејствие, 
имајќи ги  во предвид барањата и волјата на странките и позитивното право, Статутот на Нотарската 
комора и Кодексот.  
6.2.Нотарот е неутрален во вршењето на службените дејствија и избегнува било какви субјективни 
влијанија, водејќи сметка за обезбедување на законитоста и почитување на волјата на странките. 
6.3.Нотарот води сметка да не дојде под сомнение неговата непристасност, не нарушувајќи го 
достоинството и угледот на нотарот и нотарската служба. 

 
Самостојност 
7.Нотарот е самостоен во вршењето на нотарската дејност во рамките на ограничувањата 
предвидени со закон и актите на Нотарската комора. 
7.1.Нотарот самостојно одлучува за: 

- организацијата на работата во нотарската канцеларија, 
- ангажирање на заменик-нотар и вработување на помошник, соработници, приправници и 

административни лица, 
- начинот на работата, едукацијата и работните задачи на вработените, 
- располагање со средствата остварени од својата работа. 

7.2.Нотарот самостојно одлучува за учество во јавни расправи за работата на правосудните 
институции и за правни прашања од општо значење. 
7.3.Нотарот по свое наоѓање членува во стручни и професионални здруженија. 
 
Неспојливост 
8.Нотарот се придржува кон утврдените законски забрани за вршење друга дејност или функција.  
8.1.Нотарот може да врши функции и должности во Комората и Меѓународни нотарски здруженија. 
8.2.Нотарот може да врши научни, уметнички и хуманитарни дејности или настава од таков 
карактер, да учествува во арбитражи или да врши функции во непрофитни и неполитички 
ораганизации. 
 
Достојност 
9. Нотарот постапува совесно и чесно во вршењето на нотарските работи придонесувајќи за угледот 
и довербата во нотаријатот.  
9.1.Нотарот достоинствено ја врши нотарската служба во нотарската канцеларија и надвор од неа.  
9.2.Нотарот во вршењето на својата служба во нотарската канцеларија, во јавните настапи и во 
приватниот живот достапен на јавноста, го чува сопствениот углед и угледот на Нотаријатат како 
јавна служба. 
9.3.Со професионалното вршење на нотарската служба, нотарот придонесува и го потврдува 
значењето на Нотаријатот во правниот систем. 
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Доверливост 
10.Нотарската дејност треба да води кон стекнување и одржување на довербата на странките. 
10.1.Нотарот ја чува нотарска тајна без оглед дали е добиена од странката или на друг начин. 
10.2.Нотарот не коментира податоци сознаени во вршењето на службата, кои преставуваат 
нотарска тајна. 
10.3.Обврската на чување на нотарската тајна е трајна, освен ако странките не го ослободат од таа 
обрврска или ако тоа ослободување е пропишано со закон. 
10.4.Нотарот се грижи за чување на нотарската тајна  и приватноста на странките. 
 
Одговорност 
11.Нотарот лично одговара согласно начелата на независност и самостојност, за своите одлуки и 
постапувања во вршење на нотарската служба.    
11.1.Нотарот во преземањето на службените дејствија треба да биде свесен за својата одговорност 
и во согласност со тоа да ја усогласува работата во нотарската канцеларија и на своите 
постапувања во работењето. 
11.2.Нотарот со своето примерно однесување се грижи за одржување на редот и мирот во 
нотарската канцеларија. 
11.3.Нотарот со внимание и во разумен рок ги разгледува барањата на странките, и постапува во 
согласност со закон, давајќи потребни објаснувања за правните последици од преземените правни 
работи. 
 
Почитување на човековите права и слободи 
12.Со своето однесување и постапување во вршењето на нотарската служба и преземањето на 
службените дејствија, нотарот треба да ги почитува основите човековите права и слободи. 
12.1.Нотарот ја почитува еднаквоста на граѓаните во остварувањето на граѓанските слободи и 
права, независно од полот, расата, бојата на кожата, национално и социјално потекло, политичко и 
верско уверување, имотната и општествена положба. 
12.2.Во работата на нотарот забранета е дискриминацијата во било кој облик и по било кој основ.   
12.3.Нотарот не смее да учествува на било кој начин во коруптивни дејствија и активности кои 
доведуваат до негова подреденост, зависност и злоупотреба на правото. 
 
 

II. ОДНОС КОН СТРАНКИТЕ И ЈАВНОСТА 
  

Лојална конкуренција  
13.Нотарите се еднакви и рамноправни помеѓу себе во вршење на нотарските работи, со доследно и 
целосно почитување на начелото на слободен избор на нотарот.  
13.1.Угледот и довербата на нотарот се заснова на неговата професионална стручност и 
способност, која ја стекнува со работа, посветеност и чесно и совесно однесување. 
13.2.Странките врз основа на слободно изразена волја, спогодбено го избираат нотарот. 
 
Забрана на нелојална конкуренција  
14.Нотарот не смее да ги врши нотарските работи, ниту да привлекува странки на нечесен, 
неморален и недозволен начин, кои се во спротивност со забраната за нелојална конкуренција.  
14.1.Нотарот не смее да привлекува странки по пат на понуда, посредници, реклами, директни и 
индиректни притисоци, повикување на добри врски, политички конекции, симпатизерства и сл.   
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14.2.Нотарот не смее да ја истакнува својата поранешна професија или јавна фукција заради 
привлекување на странки. 
14.3.Нотарот не смее да договара и наплатува за извршените нотарски услуги спротивно на 
Нотарската тарифа, да ветува и дава провизија на трети лица за привлекување на странки, ниту да 
дава и врши други погодности и привилегии со цел придобивање на странки. 
14.4.Нотарот не смее да дава понуди за вршење службени работи во земјата или во странство во 
средствата за информирање или по пат на интернет страна, циркуларен допис или леток. 
14.5.Нотарот не смее да омаловажува други нотари или да изјавува пред странките во било кој 
облик критика поврзана за работата или однесувањето на друг нотар. 
14.6.Нотарот не смее да ги врши службените работи надвор од канцеларијата, освен во законски 
предвидените случаи.   
14.7.Нотарот не смее да ја означува нотарската канцеларија со ставање обележја во нападен облик 
и/или содржина спротивно на законските и подзаконските акти.  
14.8.Нотарот не смее да организира или користи услуги на посредници, агенти или трети лица кои го 
рекламирааат. 
14.9.Нотарот не смее да поседува сопствена веб страница, без оглед на содржината што се 
објавува на неа.  
 
 
Дозволени начини на претставување 
15.Дозволени се начините на претставување со кои се почитува начелото на еднаквост и 
рамноправност меѓу нотарите, како и колективно промовирање на нотаријатот како јавна служба. 
15.1.Не се смета за рекламирање изнесувањето на основни податоци за нотарот, доколку овие 
податоци се претставуваат преку интернет страницата на Нотарската комора и изнесувањето на 
основни податоци за името, местото и подрачјето на судот за кој нотарот е именуван, број на 
телефон и маил адреса, школување, стручна подготовка, ако овие податоци се претставени на 
одмерен начин, вистинито и без самопофалба, во објавени стручни трудови или публикации.  
15.2.Не се смета за рекламирање истакнување на документи, признанија и сертификати во 
нотарската канцеларија со научно звање и други признати титули и својства. 
 
 
Настапување во јавност 
16.При јавно настапување, на стручни собири, учество во работни тела и во средствата за јавно 
информирање, нотарот води особено сметка за својот углед и угледот на нотаријатот.   
16.1.Нотарот за кој во средствата за јавно информирање се пишува и зборува на начин со кој се 
нанесува штета на личниот углед на тој нотар или на нотаријатот, може да побара од Нотарската 
комора јавно да се огради од таквото известување и да побара исправка на неточните, невистинити 
и непотполни информации. Ако Нотарската комора тоа не го направи во разумен рок, нотарот може 
самиот јавно да се огради од таквото известување.  
16.2.Нотарот може да учествува во средствата за јавно информирање по лично наоѓање, 
почитувајќи ги ставовите и мислењата на Нотарската комора.  
16.3.Нотарот може да ја извести јавноста за отворање канцеларија или промената на седиштето на 
канцеларијата.  
16.4.Во интерес на нотаријатот, освен Нотарската комора, и секој нотар поединечно, може да 
презема активности  за известување на јавноста за принципите и придобивките од нотаријатот.  
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III.РАБОТЕЊЕ И ОДНЕСУВАЊЕ ВО НОТАРСКАТА КАНЦЕЛАРИЈА И 
 ОДНОС СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ 

 
17.Нотарот ги почитува утврдените стандарди за просторните услови за работа и опременост, и се 
грижи нотарската канцеларија секогаш да е уредна.  
17.1.Нотарот не може да ги врши службените работи надвор од нотарската канцеларија и надвор од 
определеното работно време, освен во случаи определени со законот и подзаконските акти. 
17.2.Нотарот и вработените во нотарската канцеларија се однесуваат коректно, професионално и со 
должно внимание кон барањата на странките. 
17.3.Нотарот службата ја извршува во облека (дрес код), која е соодветна за достоинството на 
нотарската служба.  
17.4.Во случаи кога во постапката пред нотарот во својство на странка учествуваат повеќе лица, тој 
е должен да ги штити нивните интереси подеднакво, без оглед на тоа кој го поднел барањето за 
преземање на службени дејствија и без оглед на тоа кој ги сноси трошоците на постапката и 
нотарската награда. 
17.5.Нотарот и вработените во нотарската канцеларија при извршувањето на нотарските службени 
должности, не смеат да примаaт подароци, награди и друг вид нематеријални бенифиции што може 
да влијае врз преземените нотарски дејствија и составените нотарски исправи. 
17.6.Нотарот уредно и ажурно да ги води предметите и архивата, по редоследот како се примени во 
нотарската канцеларија, како и евиденција за роковите во кои треба да презема службените 
дејствија, на кој начин, во секое време,  може да се утврди состојбата на предметот. 
17.7.Нотарот ја почитува личноста и достоинството на вработените, обезбедувајќи нормални услови 
за непречено исполнување на нивните обврски.  
17.8.Нотарот дава потребни упатства за работа и ги пренесува своите стручни знаења на 
вработените во нотарската канцеларија. 
17.9.Нотарот им укажува на вработените на обврската за чување на нотарската тајна, за односот кон 
странките и меѓусебниот однос на вработените.  
17.10.Нотарот ги запознава вработените со Кодексот на професионална етика на нотарите во 
интерес на довербата во нотарската служба. 
17.11.Нотарот посветува особено внимание во работата со нотарските приправници, заради нивно 
стручно оспособување.   

 
 

IV.ОДНОС СПРЕМА ДРЖАВАТА, СУДОВИТЕ И ДРУГИТЕ ДРЖАВНИ ОРГАНИ 
 
18.Нотарот како вршител на јавни овластувања својот однос кон државата го изразува со тоа што 
нотарската служба ја врши слободно, независно, самостојно и стручно врз основа на Уставот и 
законите.  
18.1.Нотарот професионално и коректно се однесува кон судовите и другите државни органи и 
истите соработуваат, воспоставувајќи меѓусебна доверба во работата во функција на заштита на 
правата на граѓаните и правните лица. 
18.2.Нотарот соработува во давањето податоци на судот или државните органи согласно со закон.  
18.3.Нотарот професионално и на општо културно ниво се обраќа во писмените обраќања и барања 
кои ги доставува до судовите и другите државни органи и јавни служби. 
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V.ОДНОС СПРЕМА НОТАРСКАТА КОМОРА 
 

19.Нотарот со особено внимание, навремено и совесно ги исполнува своите обврски кои 
произлегуваат од членувањето во Нотарската комора (во натамошниот текст: Koмората), го 
почитува и чува нејзиниот углед и преку учество во нејзините активности придонесува за успешна 
работа. 
19.1.Нотарот не треба без оправдани причини да одбие учество во органите и телата на Комората и 
да не присуствува на состаноците на Комората и други службени состаноци (седници, семинари, 
советувања и друго). 
19.2.Нотарот го усогласува своето постапување според одлуките на органите на управување на  
Комората. 
19.3.Нотарот уредно ги извршува своите финансиски обврски спрема Комората, а особено 
навременото плаќање на месечната членарина.  
19.4.Нотарот ги известува надлежните органи на Комората за сите факти кои би можеле да ги  
загрозат интересите на професијата, како и интегритетот и самостојноста на Комората.  

 

VI.МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 
 
20.Нотарот преку Комората одржува постојана соработка со Меѓународната унија на латински 
нотаријати и со нотаријати во други држави, со цел унапредување на Нотаријатот преку размена на 
искуствата, стручните мислења и знаења.   
20.1.При учествотото во работата на органите и телата на Меѓународната унија на латински 
нотаријати или на меѓународните средби, кога настапува во свое лично име, нотарот води сметка 
своето однесување и со неговите професионални и стручни настапи да придонесува за афирмација 
на Нотаријатот на Република Северна Македонија. 
20.2.Нотарот како претставник на Комората, кога учествува и работи во органите и телата на 
Меѓународната унија на латински нотаријати и на конференции, семинари и стручни советувања на 
нотаријати, настапува во име на Комората раководејќи се и почитувајќи ги насоките дадени од 
нејзина страна. 
20.3.За своето учество и работа во органите на Меѓународната унија на латински нотаријати или на 
меѓународните средби, нотарот навремено ја известува Комората и доставува писмен извештај.  

 

VII. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ 
 
21.Нотарите развиваат меѓусебни колегијални односи, негуваат стручна и професионална 
солидарност во работата.  
20.1.Нотарот не смее да омаловажува и потценува друг нотар или вработен во нотарска 
канцеларија. 
21.2.Однесувањето на нотарот кон колегата треба да е засновано на принципите на професионална 
етика, совесност и чесност.  
21.3.Во вршењето на нотарската служба нотарите треба еден на друг да се помагаат со давање на  
стручни совети, мислења или на друг практичен начин. 
21.4.Евентуалните несогласувања и недоразбирања помеѓу нотарите се разрешуваат на 
достоинствен и културен начин по мирен пат во рамките на надлежностите на Комората.  
21.5.Претседателот на Комората врз основа на својата функција ќе настојува по мирен пат и 
конструктивно да се надминат несогласувањата и недоразбирањата помеѓу нотарите. 
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VIII.ПОВРЕДА НА КОДЕКСОТ 
  
22.Нотарот доследно го почитува Кодексот на професионална етика на нотарите.  
22.1.Непознавањето не одредбите од Кодексот на професионална етика не го оправдува нотарот. 
22.2.За доследна примена на начелата на Кодексот на професионалната етика на нотарите, 
Комората избира Комисија за етички прашања, која утврдува мислење за прашања поврзани со 
етичкото однесување на нотарот.  
22.3.Утврденото мислење на Комисијата за етички прашања, ги содржи фактите и околностите врз 
кои истото е засновано, со соодветно анонимизирање на лицето, местото и други податоци што би 
можеле да доведат до идентификување.  
22.4.Утврдените мислења на Комисијата за етички прашања се објавуваат на веб страницата на 
Комората и се достапни до сите нотари, со цел да обезбедат насоки на другите нотари што се 
соочуваат со слични прашања.  
22.5.Секој нотар и претседателот на Комората може да поднесе писмено барање до Комисијата за 
етички прашања, заради утврдување на мислење, дали одредено однесување на нотар претставува 
повреда на Кодексот. 
22.6.Комисијата за етички прашања е должна да утврди мислење најдоцна во рок од 30 дена од 
денот на приемот на барањето. 
22.7.Доколку Комисијата за етички прашања при утврдување на мислењето, констатира дека постои 
конкретна повреда на Кодексот, во рок од 15 дена од денот на утврденото мислење поднесува 
иницијатива до претседателот на Комората, заради оценка за постоење услови за поведување на 
дисциплинска постапка согласно закон.  
22.8.Составот, мандатот, надлежностите и начинот на избор на Комисијата за етички прашања се 
уредува со Статутот на Нотарската комора.  
 
 

IX.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

23.Овој Кодекс влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување на огласната табла и 
на веб страницата на Нотарската комора.  
24.Одредбите за Комисијата за етички прашања ќе се применуваат од денот на стапување во сила 
на Статутот на Нотарската комора.  
25.Со стапување во сила на овој Кодекс престанува да важи Кодексот на професионалната етика на 
нотарите од 20.2.1999 година. 
 
 
СОБРАНИЕ НА НОТАРСКА КОМОРА НА РСМ 
Претседател  
Методија Ристоски 
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ПРИНЦИПИ НА НОТАРСКАТА ЕТИКА НА  
МЕЃУНАРОДНАТА УНИЈА НА ЛАТИНСКИ НОТАРИJAТИ 

 (преведено од англиски) 
 

 
1.Професионална подготовка 
Нотарите мора да ја вршат својата служба професионално и со соодветно ниво на подготвеност, да 
ја вршат основната задача за советување, толкување и примена на правото, да стекнуваат посебни 
знаења од областа на нотаријатот и да ги почитуваат стандардите на службата. 

 
Нотарите особено треба да се грижат постојано да ги надоградуваат своите знаења и да бидат во 
реално време со сите прашања поврзани со службата, стекнувајќи личен интерес од иницијативите 
што им ги наметнуваат професионалните организации. 

 
2.Нотарски канцеларии 
Нотарите мора да обезбедат услови за добар и ефикасен канцелариски простор, опремен со 
соодветна технологија, секаде каде што се ставени во функција од локални организации. 
 
Нотарите мора да дејствуваат во рамките на нивните службени можности, на начин што ќе 
обезбедат ефективна достапност на својата служба, лично присуство и работно време во 
согласност со потребите на странките.  
 
3.Однос кон колегите и професионалните организации 
Нотарите мора да се однесуваат кон своите колеги во дух на меѓусебно почитување, соработка и 
солидарност, со што ќе доведе до меѓусебна размена на идеи, услуги и совети. 
 
Нотарите не смеат да и наштетат на угледот на службата или на угледот на нивните колеги, со тоа 
што ќе зборуваат негативно за нивните вештини или способности или за услугите што ги дава друг 
нотар. 
 
Нотарите мора да учествуваат колку што е можно повеќе во корист на службата, преку размена на 
знаења и искуства со колегите и вработените секаде каде што е потребно, и со учество во програми 
и семинари за стручна обука.  
 
Нотарите мора да ја прошират соработката со професионалните организации, да им овозможат 
ефективно да ги извршуваат своите должности; тие исто така мора да бидат подготвени да 
преземат одговорности во рамките на службата и да ги извршуваат доверените задачи. 
 
Како членови на стручни тела, нотарите се должни да ги даваат своите услуги со добра волја и 
објективност, постојано и ефективно да работат на својата продуктивност и одговорност, како и да ја 
промовираат идејата за единство меѓу нотарите. 
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4.Конкуренција  
Со прифаќањето на функцијата, нотарите ја прифаќаат обврската да се однесуваат правилно; 
почитување на принципот на слободен избор на странките и фер конкуренција меѓу нотарите. 
 
Нотарите не смеат да привлекуваат странки користејќи средства кои се несоодветни за службата, 
особено тие никогаш не смеат да прибегнуваат кон намалување на наградата за нивните услуги, да 
ги користат услугите на надворешни посредници за да ги агитираат странките или да користат какви 
било активности за да ја намалат честа и угледот на службата. 
 
5.Јавност 
Освен ако не е потребно со закон, на нотарите им е забрането какво било истакнување на 
сопствените ставови или професионални способности или каква било индиректна самопромоција 
што би го имала истиот конечен ефект. 
 
Дозволени се само форми на групно огласување и прикажување, исклучиво од информативен 
карактер, кои можат да бидат основани од професионални тела или тие тела ги регулираат, а 
заради остварување на принципот на еднаквост меѓу нотарите. 
 
6.Избор на нотар  
Освен во случаите таксативно наведени во законот, постои апсолутна слобода на избор на 
нотарите. 
 
Во извршувањето на нивната должност за непристрасност, нотарите мора да се воздржат од 
секакви дејствија што можат директно или индиректно да влијаат на слободата на избор на 
нотарите. 
 
7.Личен аспект на нотарската служба 
Професионалниот однос на нотарот при извршување на нотарските работи, нужно резултира со 
лична поврзаност со странките во смисла на појава на однос на доверба. Нотарите можат да 
вработуваат помошници и соработници, внимавајќи тие на никаков начин да не влијаат на личниот 
карактер на нотарската служба. 
 
Нотарите мора секогаш да го утврдат идентитетот на странките и нивната способност за 
постапување. Тие исто така мора да ја утврдат и изразат нивната волја. 
 
8.Професионална должност на доверба  
 Нотарите мора да се придржуваат до професионалните должности на доверба, во рамките на 
службата и надвор од неа. Тие имаат и обврска на ист начин да обезбедат почитување на овој 
принцип од страна на нивните вработени и соработници. 
 
Нотарите не се обврзани со професионална должност на доверба која произлегува единствено од 
нивната обврска да постапуваат со согласност на кој било јавен орган со кој се во контакт, врз 
основа на посебен пропис или наредба на суд или административен орган, а посебно вклучувајќи ги 
и органите на власта кои ја надгледуваат валидноста на трговските трансакции.  
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9.Непристрасност и независност 
Во својата професионална служба, нотарите мора да постапуваат непристрасно и независно, 
избегнувајќи секакво лично влијание и избегнувајќи каква било форма на дискриминација на 
странките. 
 
Кога дејствуваат во рамките на нивните професионални овластувања, нотарите мора да ги 
балансираат индивидуалните интереси на страните што им пристапуваат и да бараат решение со 
единствена цел да ги заштитат двете страни. 
 
10.Посветеност и одговорност  
Нотарите во извршувањето на своите должности мора да постапуваат соодветно и конструктивно; 
тие мора да ги запознаат и да ги советуваат странките за можните последици од нивните постапки, 
земајќи ги предвид сите аспекти на редовните правни постапки за кои се одговорни; тие мора да ја 
изберат правната форма која најдобро одговара на намерите на странките и да ја осигураат 
законитоста и точноста на таа форма; тие мора да им ги дадат на странките сите потребни 
појаснувања за да ги запознаат странките за можните правни санкции за преземените дејствија. 
 
Нотарите мора на соодветен начин да можат да одговораат за ризиците кои можат да настанат при 
извршувањето на службата, на пример со склучување на договори за професионално осгирување. 
 
ЗАВРШНИ ЗАКЛУЧОЦИ 
Нотарските комори, членки на Меѓународната унија на нотари, ќе направат се што е во нивна моќ да 
ги применат и имплементираат горенаведените Принципи на нотарска етика, а сето тоа во 
согласност со нивното национално право и соодветните санкции предвидени со тој закон. 
 
Исто така, Комората на секоја членка ќе формира „ad hoc“ комисија, чија одговорност е да обезбеди 
почитување на тие принципи. 

 
 
 

 


