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Відповідальність нотаріуса за достовірність гарантій комерційних банків у Індонезії
У статті представлено огляд законів та статутів про відповідальність нотаріуса за достовірність гарантій комерційних
банків у Індонезії, а також її порівняння з іншими країнами, включаючи США та Німеччину. Під час дослідження
використано первинні та вторинні джерела для оцінки сучасної ситуації з відповідальністю нотаріуса за банки та
фінансове кредитування в цілому, а також нормативний чи концептуальний підхід, який розглядає закони як систему
норм. Функції нотаріусів у Індонезії відрізняються від їх функцій у інших країнах, нотаріуси грають різні ролі та
беруть участь у багатьох офіційних процедурах:
а) відповідальність за прив’язку до гарантій комерційних банків, що не лише дозволяє клієнтам почуватися комфортно
при здійсненні операцій, а і підвищує довіру громадян до банківської системи в цілому;
б) особисті та матеріальні гарантії. При здійсненні будь-яких операцій, включаючи гарантії комерційних банків,
нотаріус несе відповідальність за достовірність фізичних, формальних та матеріальних аспектів операції;
в) прив’язка до предмету гарантії;
г) прив’язка до гарантій комерційних банків.
Також для нотаріусів існує ризик незаконного здійснення операцій з гарантіями комерційних банків. В порівнянні з іншими
країнами, включаючи США та Німеччину, нотаріуси в Індонезії грають різні ролі. Нотаріуси грають важливу роль у
підвищенні темпів економічного розвитку, особливо через відповідальність за достовірність операцій з гарантіями
комерційних банків, та роблять внесок у загальний об’єм знань.
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Ответственность нотариуса за достоверность гарантий коммерческих банков в Индонезии
В статье представлен обзор законов и уставов об ответственности нотариуса за достоверность гарантий коммерческих
банков в Индонезии, а также её сравнение с другими странами, включая США и Германию. Во время исследования
использованы первичные и вторичные источники для оценки современной ситуации с ответственностью нотариуса за
банки и финансовое кредитование в целом, а также нормативный или концептуальный подход, рассматривающий
законы как систему норм. Функции нотариусов в Индонезии отличаются от их функций в других странах, нотариусы
играют различные роли и принимают участие в многих официальных процедурах:
а) ответственность за привязку к гарантиям коммерческих банков, что не только позволяет клиентам чувствовать себя
комфортно при осуществлении операций, но и повышает доверие граждан к банковской системе в целом;
б) личные и материальные гарантии. При осуществлении любых операций, включая гарантии коммерческих банков,
нотариус несет ответственность за достоверность физических, формальных и материальных аспектов операции;
в) привязка к предмету гарантии;
г) привязка к гарантиям коммерческих банков.
Также для нотариусов существует риск незаконного осуществления операций с гарантиями коммерческих банков. По
сравнению с другими странами, включая США и Германию, нотариусы в Индонезии играют различные роли.
Нотариусы играют важную роль в повышении темпов экономического развития, особенно через ответственность за
достоверность операций с гарантиями коммерческих банков, и делают вклад в общий объем знаний.
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