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Z praktyki notarialnej

S³ów kilka o sporz¹dzaniu aktów notarialnych
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e w ostatnim piêtnastoleciu na temat aktów
notarialnych jako dokumentów urzêdowych, i to zarówno ich historii, jak
i samej treœci, napisano bardzo du¿o. Jednak¿e im d³u¿ej zajmujemy siê
jak¹œ dziedzin¹, im wiêksze mamy doœwiadczenie, tym bardziej intryguj¹
nas sprawy z pozoru zdawa³oby siê ma³o istotne, jak chocia¿by art. 80
§ 1 pr. o not.
G³ównie z myœl¹ o m³odych adeptach sztuki notarialnej postanowi³am
zaj¹æ siê tym przepisem. W mojej bowiem opinii ma on kapitalne znaczenie
dla funkcjonowania aktu notarialnego w obiegu prawnym.
Nale¿y przypomnieæ, ¿e z racji statusu notariusza dokumentom przez
niego sporz¹dzanym przys³uguje wiara publiczna. Ju¿ z samego faktu,
¿e za notariuszem stoi autorytet w³adzy pañstwowej (o czym, co z przykroœci¹ konstatujê, nie zawsze siê pamiêta) akty notarialne korzystaj¹
z dwóch rodzajów domniemañ:
1) autentycznoœci – tzn., ¿e dokument pochodzi od organu, który go
wyda³,
2) zgodnoœci z prawd¹ zawartych w nim oœwiadczeñ tzn., ¿e te
oœwiadczenia s¹ zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.
Akt notarialny jest jednak dokumentem urzêdowym szczególnego
rodzaju, albowiem jego orygina³ podpisuj¹ zarówno osoby do aktu przystêpuj¹ce (strony czynnoœci prawnej), jak i sam notariusz. Aby jednak
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móg³ byæ podpisany nale¿y go przygotowaæ, tj. uj¹æ w treœci te wszystkie
uzgodnienia ustne, które strony miêdzy sob¹ w obecnoœci notariusza
ustali³y.
Artyku³ 80 § 1 pr. o not. stanowi, ¿e akty i dokumenty notarialne
powinny byæ sporz¹dzane w sposób zrozumia³y i przejrzysty. Przepis ten
kierowany jest do notariusza, który dokument tworzy i tym samym kreuje
miêdzy stronami czynnoœci nowy stosunek prawny, a jego skutki mog¹
byæ odczuwalne przez wiele lat. Redakcja aktu notarialnego winna zatem
sprowadzaæ siê do dwóch podstawowych elementów, jakimi s¹: jêzyk
aktu i uk³ad aktu.
Mówi¹c o jêzyku aktu notarialnego, mam oczywiœcie na myœli jêzyk
polski jako zasadê wyra¿on¹ w art. 2 § 3 pr. o not. Poniewa¿, jak wspomniano wy¿ej, akt jest dla stron swoistym prawem, musi byæ tak zredagowany, aby strony same bêd¹ mog³y siêgaæ do jego treœci i rozwa¿aæ
nurtuj¹ce je w¹tpliwoœci. Klientami notariuszy bywaj¹ zarówno ludzie
inteligentni, jak i proœci, bardziej lub mniej wykszta³ceni, ale dla wszystkich akt notarialny musi pe³niæ ten sam cel: strony czynnoœci musz¹
dok³adnie rozumieæ treœæ i znaczenie aktu, który ma urzeczywistniaæ ich
wolê. ¯eby tak siê sta³o, jêzyk winien byæ prosty, zwiêz³y, prawid³owy
i dok³adny. Jako dokument redagowany przez prawnika zawieraæ bêdzie
terminologiê prawnicz¹, byæ mo¿e niejednokrotnie dla stron niezrozumia³¹.
Wyjaœnienie wszystkich w¹tpliwoœci, zwi¹zanych tak¿e z terminami prawniczymi u¿ytymi w akcie, jest obowi¹zkiem notariusza.
Zdarzaj¹ siê sytuacje, kiedy akty notarialne obejmuj¹ czynnoœæ lub
szereg czynnoœci bardzo skomplikowanych, powi¹zanych ze sob¹ i wywo³uj¹cych zawi³e konsekwencje podatkowe. W takich przypadkach, aby
nie popaœæ w zbytni¹ retorykê, nale¿y unikaæ wszelkich d³u¿yzn i zbêdnych powtórzeñ. Zdania nale¿y budowaæ krótkie i zwarte, w myœl zasady:
podmiot, orzeczenie, dope³nienie. Nie zaszkodzi równie¿, a wrêcz godne
jest zalecenia, pos³u¿yæ siê w treœci aktu notarialnego tekstem ustawy.
Mamy wtedy pewnoœæ, ¿e istotê rzeczy ujêliœmy w³aœciwie.
Przechodz¹c do uk³adu aktu notarialnego trzeba zwróciæ uwagê na
podstawowe sk³adniki ka¿dego dokumentu notarialnego, a wiêc w tym
i aktu. Do nich nale¿¹:
1) data podana w nastêpuj¹cej kolejnoœci: dzieñ, miesi¹c i rok. Ma ona
charakter daty pewnej,
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2) miejsce sporz¹dzenia dokumentu. Najczêœciej jest nim kancelaria
notarialna, której adres musi byæ podany dok³adnie poprzez oznaczenie
miejscowoœci, nazwy ulicy, numeru domu i lokalu,
3) oznaczenie notariusza dokonuj¹cego czynnoœæ poprzez wymienienie jego imienia i nazwiska,
4) podpis notariusza,
5) pieczêæ notariusza,
6) numer repertorium, pod którym czynnoœæ zosta³a wpisana.
S¹ to warunki sine qua non istnienia dokumentu notarialnego.
W tym miejscu nale¿y z ca³¹ moc¹ podkreœliæ, ¿e akty notarialne
posiadaj¹ najwy¿szy stopieñ sformalizowania spoœród wszystkich dokumentów notarialnych. I w³aœnie dziêki tej w³aœciwoœci wykazuj¹ najwy¿sz¹
wiarygodnoœæ. Prawo o notariacie w art. 92 § 1 okreœla precyzyjnie
sk³adniki aktu notarialnego i z formalnego punktu widzenia uchybienie
temu przepisowi powoduje, ¿e dokument nawet podpisany przez notariusza mo¿e nie byæ aktem notarialnym. Taka sytuacja mo¿e powodowaæ
bardzo dotkliwe skutki prawne.
Sk³adniki aktu notarialnego okreœla³y wszystkie polskie ustawy prawa
o notariacie, jednak ¿adna z nich nie przewidywa³a, ¿e do wymogu
formalnego aktu nale¿y tytu³ dokumentu „Akt notarialny”. W mojej ocenie,
dokument, który tytu³u tego nie zawiera, nie jest aktem notarialnym,
z wszelkimi tego konsekwencjami.
Na podstawie art. 92 § 2 pr. o not. mo¿na stwierdziæ, ¿e ju¿ przepis
ten przes¹dza o uk³adzie ca³ego aktu notarialnego, stanowi bowiem, co
taki dokument ma zawieraæ i w jakiej kolejnoœci. Jednak¿e to od inwencji
samego notariusza zale¿eæ bêdzie, czy oœwiadczenia stron, jak i powo³ane
w razie potrzeby dokumenty u³o¿one bêd¹ wed³ug takiego systemu i porz¹dku, który umo¿liwia³by sprawne zorientowanie siê w treœci aktu
i uwypukla³ istotne jego sk³adniki. Nie pozbawia go przejrzystoœci fakt,
¿e wolne miejsca powinny byæ przekreœlone. Ta okolicznoœæ czyni
dokument bardziej czytelnym, czego ju¿ nie mo¿na powiedzieæ o s³ownym wyra¿aniu liczb, numerów i terminów po raz pierwszy przytoczonych. Jakkolwiek obecna ustawa o notariacie nie zawiera wymogu s³ownego przytaczania liczb, tak ukszta³towana praktyka ma swoje walory
i nale¿y j¹ kontynuowaæ, choæ z umiarem id¹cym w parze z przejrzystoœci¹ aktu.
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Wa¿n¹ kwesti¹ jest poprawianie b³êdów, jakie pojawi³y siê w akcie
i zosta³y dostrze¿one przez notariusza podczas jego czytania. W dobie
techniki komputerowej najproœciej jest oczywiœcie poprawiæ b³¹d w komputerze, stronê wydrukowaæ i podpisaæ akt przez strony i notariusza.
Je¿eli jednak, co nie powinno siê zdarzyæ, nale¿y dokonaæ poprawki
w tekœcie aktu, to zgodnie z art. 94 § 2 pr. o not. poprawkê umieszcza
siê na koñcu aktu przed podpisami stron. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e
w wypisach takiego aktu nie zamieszcza siê poprawek i przekreœleñ, czyli
wydaje siê go w takiej formie, jakby ¿adnych b³êdów nie pope³niono.
Akty notarialne to przede wszystkim ich zawartoœæ merytoryczna,
której celem jest niejednokrotnie przeciwdzia³anie sporom. Dokumenty te
maj¹ równie¿ (jak ka¿dy zreszt¹ dokument) swoj¹ szatê graficzn¹, która
jest dostrzegalna ju¿ na pierwszy rzut oka. Sporz¹dzaj¹c akt notarialny,
nale¿y o tym wszystkim pamiêtaæ.
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