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Notariat w Republice S³owackiej

Œlubujê (…)  ¿e przy wykonywaniu dzia³alnoœci notariusza i czynnoœci
komisarza s¹dowego bêdê postêpowaæ bezstronnie, niezawiœle i sprawie-
dliwie oraz bêdê dotrzymywaæ obowi¹zku zachowania tajemnicy o wszyst-
kich faktach, o których siê dowiem w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ notarialn¹1

W dobie postêpuj¹cej globalizacji i pog³êbiaj¹cej siê integracji europej-
skiej coraz czêœciej dokonuje siê porównañ danej instytucji z jej podob-
nymi w krajach s¹siednich czy te¿ nale¿¹cych do danego obszaru histo-
ryczno-geograficznego. Jednym z s¹siadów Polski jest Republika
S³owacka. Kraj, który wci¹¿ z punktu widzenia zarówno prawnego, jak
i komparatystycznego nie do koñca jest dla polskiego czytelnika odkryty.
Obejmuje ten problem równie¿ kwestiê porównywania zawodów praw-
niczych. A przecie¿ mimo krótkiego istnienia niepodleg³ej S³owacji, tra-
dycja tamtejszego notariatu siêga okresu Czechos³owacji a nawet Austro-
Wêgier2. Z tego powodu pragnê poni¿ej nieco przybli¿yæ pozycjê notariusza
na S³owacji. Dziêki temu mo¿na bli¿ej poznaæ zarówno problem definicji
notariusza na S³owacji, jak i zakres jego dzia³alnoœci, ewentualnej odpo-
wiedzialnoœci oraz system centralnych rejestrów notarialnych. Takie

1 Fragment przysiêgi sk³adanej przez notariusza Republiki S³owackiej wobec Ministra
Sprawiedliwoœci.

2 Wiêcej na temat historii notariatu na S³owacji miêdzy innymi na: http://www.no-
tar.sk/DotNetNuke/Inform%C3%A1cieoNKSR/V%C3%BDvojin%C5%A1tit%C3%BAcie-
not%C3%A1rstva/tabid/104/Default.aspx.
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przedstawienie zagadnienia pozwala na dokonanie w³asnego porównania
rozwi¹zañ s³owackich z polskimi.

*
Zarówno Konstytucja Republiki S³owackiej, jak i ustawy konstytucyj-

ne nie reguluj¹ kwestii notariatu3. W zwi¹zku z tym podstawê dzia³ania
notariuszy na S³owacji stanowi ustawa z dnia 6 maja 1992 r. o notariu-
szach i czynnoœciach notarialnych (kodeks postêpowania notariuszy)4.
Uzupe³nienie do niej stanowi rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci
z dnia 28 stycznia 1993 r. o wynagrodzeniach i rekompensatach regu-
luj¹ce sprawy naliczania op³at notarialnych. Dodatkowym aktem obowi¹-
zuj¹cym notariuszy jest przyjêty przez Konferencjê Notariuszy Izby No-
tarialnej dnia 5 paŸdziernika 2000 r. Kodeks etyczny notariusza5 oraz inne
akty przyjête przez notariuszy.

Sama ustawa o notariacie nie precyzuje zbyt dok³adnie definicji no-
tariusza. Zgodnie z jej § 2 notariuszem jest osoba, która wykonuje dzia-
³alnoœæ notarialn¹ wskazan¹ przez pañstwo i przez nie upowa¿nion¹ oraz
podejmuj¹ca inn¹ dzia³alnoœæ. Takie rozumienie notariusza potwierdzono
w artykule pierwszym w czêœci pierwszej kodeksu etycznego notariusza.
Zaznaczono jednoczeœnie, ¿e jego zadaniem jest „tworzyæ dokumenty
notarialne i wykonywaæ czynnoœci notariusza, którym strony (klienci,
uczestnicy) chc¹ daæ autentycznoœæ publicznego dokumentu”. W kodek-
sie tym podkreœlono tak¿e, ¿e notariusz jest bezstronnym arbitrem po-

3 W przeciwieñstwie do np. Polski, w Republice S³owackiej podstawê istnienia pañstwa
stanowi¹ obok Konstytucji tak¿e ustawy konstytucyjne, które maj¹ moc prawn¹ równ¹
Konstytucji, lecz nie s¹ one to¿same z ustawami zmieniaj¹cymi Konstytucjê.

4 Zákon Slovenskej národnej rady zo 6. mája 1992 o notároch a notárskej èinnosti
(Notársky poriadok), 323/1992 Zb. [Sb. i Zb. lub Z. z. to skróty oznaczaj¹ce dziennik
ustaw: czechos³owacki lub s³owacki]. Nazwa podana w nawiasie jest alternatywn¹ nazw¹
podan¹ przez ustawodawcê w tytule tego aktu prawnego.

5 Jego tekst dostêpny jest w jêzyku s³owackim na stronie: http://www.notar.sk/dotnet-
nuke/Legislat%C3%ADva/CIntern%C3%A9predpisypri jat%C3%A9KN/
Etick%C3%BDk%C3%B3dexnot%C3%A1ra/tabid/176/Default.aspx.

Niektóre postanowienia kodeksu s¹ doœæ interesuj¹ce, jak np. obowi¹zek uczestnictwa
ka¿dego s³owackiego notariusza w Konferencji Notariuszy (czyli walnego zebrania nota-
riuszy z ca³ego kraju), uregulowany w jego czêœci czwartej, w art. 4 (ka¿da z czêœci ma
odrêbnie numerowane artyku³y).
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rozumieñ, które przed nim strony zawieraj¹, prawnym doradc¹ stron,
„gwarantem nale¿ytoœci i pewnoœci stosunków umownych”. W § 1
Organizacyjnego Porz¹dku Izby Notarialnej Republiki S³owackiej uchwa-
lonego dnia 6 stycznia 1993 r. ustanowiono, ¿e „notariusz jest niezale¿nym
przedstawicielem urzêdu publicznego, ustanowiony przez pañstwo, aby
wykonywa³ dzia³alnoœæ w zakresie ustanowionym ustaw¹”6.

Moim zdaniem powy¿sze definicje maj¹ zbyt ogólny charakter. Co
wiêcej, trudno do dziœ znaleŸæ w literaturze s³owackiej próby bli¿szego
doprecyzowania specyfiki dzia³alnoœci notariusza, jak i dookreœlenia samej
istoty jego zawodu poprzez bardziej szczegó³ow¹ definicjê notariatu lub
notariusza. Na S³owacji wszelkie s³owniki dotycz¹ce wiedzy prawnej,
podrêczniki akademickie, a nawet prawnicze i nieprawnicze strony in-
ternetowe unikaj¹ definicji notariatu b¹dŸ notariusza7, a jeœli ju¿, to przy-
taczaj¹ tê, która zawarta jest w ustawie lub krótko wskazuj¹ cechy
charakterystyczne dla notariusza8. Dlatego tym wiêksze uznanie nale¿y
wyraziæ dla tych, którzy jednak podejmuj¹ siê zadania stworzenia definicji
notariatu. Pragnê przytoczyæ tê, która zosta³a stworzona przez jedn¹ z tych
nielicznych osób, a w dodatku praktyka, Máriana Mikla. Otó¿ w jednej
ze swych publikacji uzna³, ¿e „notariat mo¿na rozumieæ jako specyficzn¹
prawn¹ dzia³alnoœæ wykonywan¹ jako wolny zawód, przez osoby wska-
zane i upowa¿nione przez pañstwo w oparciu o kompetencje, które im
powierzy³, przy czym ich przedmiotem jest udzielanie prawnych s³u¿b
w okreœlonej formie, we wskazanych ustaw¹ obszarach stosunków
prawnych i za wynagrodzeniem”9. Zosta³o równie¿ zauwa¿one, ¿e no-
tariusz jest zwi¹zany z pojêciem zaufania publicznego (fides publica).
Analizuj¹c powy¿sz¹ próbê definicji, warto zwróciæ uwagê fakt, ¿e jest

6 Tekst w jêzyku s³owackim dostêpny na: http://www.notar.sk/dotnetnuke/Legi-
s l a t%C3%ADva/CIn te rn%C3%A9predp i sypr i j a t%C3%A9KN/Organ i -
za%C4%8Dn%C3%BDporiadokNot%C3%A1rskejkomorySR/tabid/172/Default.aspx

7 Na przyk³ad J. S v o b o d a, Slovník slovenského práva, red. J. Svoboda, Bratislava
2000; J. C h o v a n e c, I. P a l ú š, Lexikón ústavného práva, Bratislava 2004; czy nawet
popularna Wikipedia w wersji jêzyka s³owackiego.

8 Przyk³adem tego jest definicja umieszczona w „Centralnym portalu administracji
publicznej” prowadzonym przez s³owackie Ministerstwo Finansów na: http://portal.gov.sk/
Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&aid=708.

9 M. M i k l, Èo to je notárstvo?, Ars Notaria 2008, nr 2, s. 23.
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ona oparta na wyra¿eniu „wolny zawód”. Tymczasem jest to tak¿e wyra¿enie
prawnie niedookreœlone. ¯adna ze s³owackich ustaw jej nie wskazuje,
a tylko w kilku siê pojawia samo wyra¿enie bez wyjaœnienia, np. w ustawie
o adwokaturze10. Natomiast w s³owackim porz¹dku prawnym notariat
³¹czy siê z pojêciem wolnego zawodu wy³¹cznie w prawie podatkowym
i w przepisach dotycz¹cych statystyki11. Autor definicji w³¹czy³ do niej
tak¿e kwestie wynagrodzenia. Nie wiadomo jednak, jaki by³ zamiar twórcy,
czy wy³¹cza³ on mo¿liwoœæ dzia³ania notariusza pro publico bono jako
osoby udzielaj¹cej porady prawnej, czy tylko chcia³ podkreœliæ nieroz³¹cz-
noœæ ustawy z rozporz¹dzeniem Ministra Sprawiedliwoœci dotycz¹cym
op³at notarialnych.

Osobnego wyjaœnienia wymaga § 4 ust. 1 wy¿ej wymienionej ustawy.
Zgodnie z nim dzia³alnoœæ notarialn¹ mo¿e wykonywaæ tylko notariusz.
Nie oznacza to jednak, ¿e nie mo¿e on zatrudniaæ pracowników do swojej
kancelarii. Wrêcz przeciwnie, na podstawie § 7 ust. 1 i 2 ustawy mo¿e
notariusz zatrudniaæ pracowników i na warunkach okreœlonych w usta-
wie o notariuszach i czynnoœciach notarialnych, a w szczególnoœci na
podstawie pisemnego upowa¿nienia, mo¿e im powierzaæ poszczególne
czynnoœci z zakresu notariatu. Natomiast niew¹tpliwe intencj¹ ustawo-
dawcy jest uwypuklenie wyj¹tkowego charakteru dzia³alnoœci notariusza,
która nie mo¿e byæ wykonywana przez kogokolwiek innego ni¿ notariusza
(np. przez adwokata).

W przeciwieñstwie do adwokatów notariusze w Republice S³owackiej
powo³ywani s¹ przez Ministra Sprawiedliwoœci i na swoich pieczêciach
u¿ywaj¹ god³a (pieczêæ urzêdowa), co stanowi wyraz tego, ¿e notariat
jest wykonywaniem funkcji publicznej12. Dodatkowo nale¿y wskazaæ w tym
miejscu orzeczenie S¹du Konstytucyjnego Republiki S³owackiej, który
definiowa³ konstytucyjn¹ pozycjê notariusza w sposób nastêpuj¹cy: „Udzia³
notariusza we w³adzy s¹downiczej w zakresie czynnoœci s¹dowego
komisarza przy postêpowaniu w sprawach spadkowych (prejednavánie

10 Szerzej na temat pojêcia wolnego zawodu na S³owacji np.: A. F o l t í n o v á, Slo-
bodné povolania, Bratislava 2000; tekst dostêpny te¿ na: http://www.nadsme.proxia.sk/
mediafiles//Publikacie/slobodne_povolania.pdf.

11 Tam¿e, s. 7.
12 M. P o l s u c h, ¼. C i b u l k a, Štátne právo Slovenskej republiky, Šamorín 2006,

s. 120.
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dedièstva) jest wed³ug opinii S¹du Konstytucyjnego podstawowym punktem
wyjœcia dla regulacji pozycji prawnej notariusza, która nie ma swojej
podstawy w Konstytucji, lecz tylko w kodeksie postêpowania notariuszy.
Pozycja prawna notariusza jest pozycj¹ organu administracji publicznej,
do którego siê stosuj¹ inne kryteria ni¿ do prawnej pozycji podmiotów,
które nie wykonuj¹ w³adzy pañstwowej (w³adzy s¹dowej). Notariusz jest
w systemie organów w³adzy publicznej uwa¿any za organ pañstwowy.
Wynika z tego, ¿e jego pozycja prawna, prawa i obowi¹zki oraz ogra-
niczenia wskazuje siê w ustawie w œcis³ym zwi¹zku z tym, ¿e notariusz
wykonuje pañstwow¹ (s¹dow¹) w³adzê. Prawna pozycja notariusza jest
bezpoœrednio wskazana tak, ¿e w ramach podzia³u w³adzy pañstwowej
bierze udzia³ w wype³nianiu pozytywnego zwi¹zku pañstwa z realizacj¹
podstawowego prawa do s¹du i innej ochrony prawnej zgodnie z art. 46
ust. 1 Konstytucji w zakresie wskazanym ustaw¹”13.

Ustawa o notariuszach i czynnoœciach notarialnych gwarantuje s³o-
wackim notariuszom bezstronnoœæ i niezawis³oœæ. Zgodnie z § 4 ust. 2
tej ustawy przy wykonywaniu swoich czynnoœci notariusz postêpuje
bezstronnie i niezawiœle, przy czym w swoim dzia³aniu zwi¹zany jest
wy³¹cznie Konstytucj¹, ustawami i innymi powszechnie obowi¹zuj¹cymi
przepisami wykonawczymi. Czy zatem notariusz w Republice S³owackiej
mo¿e wystêpowaæ jako osoba prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹
(przedsiêbiorca)? Na pewno notariusz wykonuje swoj¹ czynnoœæ samo-
dzielnie jako osoba fizyczna we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowie-
dzialnoœæ14. Ale jednoznacznej odpowiedzi udziela sam ustawodawca w § 6
ustawy. Otó¿ wykonywanie dzia³alnoœci notarialnej jest niepo³¹czalne
z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ ani z inn¹ dzia³alnoœci¹ zarobkow¹ oprócz
administrowania swoim maj¹tkiem i maj¹tkiem jego ma³oletnich dzieci.
Wyj¹tkiem od tej zasady jest dzia³alnoœæ naukowa, pedagogiczna, arty-
styczna, t³umaczenia oraz pisanie publikacji naukowych. Notariusz w Re-
publice S³owackiej nie mo¿e byæ cz³onkiem izby zrzeszaj¹cej cz³onków

13 Orzeczenie S¹du Konstytucyjnego Republiki S³owackiej z dnia 25 lutego 2005 r.,
PL. ÚS 1/04 za: J. S v á k, ¼. C i b u l k a, Ústavné právo Slovenskej republiky, Bratislava
2006, s. 445-446. Tekst orzeczenia dostêpny tak¿e w jêzyku s³owackim na stronie: http:/
/www.concourt.sk/rozhod.do?urlpage=dokument&id_spisu=17951.

14 Na te aspekty zwracaj¹ uwagê m.in. J. S v á k, ¼. C i b u l k a, Ústavné právo..., s. 460.
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innego zawodu15. Jedynym organem, do jakiego przynale¿y notariusz, jest
Izba Notarialna Republiki S³owackiej. Cz³onkiem Izby notariusz staje siê
– z mocy prawa – z dniem powo³ania go do tej funkcji.

Próbuj¹c zatem zebraæ powy¿sze informacje razem, uwa¿am, ¿e s³o-
wacki notariusz korzysta z ochrony przys³uguj¹cej funkcjonariuszom
publicznym i w zakresie swoich uprawnieñ dzia³a jako osoba zaufania
publicznego. Pozycja jego zatem jest podobna do pozycji polskiego no-
tariusza, z zastrze¿eniem odstêpstw dotycz¹cych szczegó³owej regulacji
zakresu jego dzia³ania.

Twórcy ustawy na kilka ró¿nych sposobów wskazali zakres dzia³al-
noœci notariusza. Najpierw, przedstawiaj¹c ogólny zakres jego dzia³alno-
œci, wskazuj¹, co nale¿y rozumieæ przez dzia³alnoœæ notarialn¹. Nieco dalej
podano, co mo¿e notariusz uczyniæ oprócz tego, a nastêpnie, w czêœci
czwartej ustawy, szczegó³owo scharakteryzowano wszystkie typowe
czynnoœci notarialne. Na podstawie § 3 ust. 1 ustawy o notariuszach
dzia³alnoœci¹ notarialn¹ jest: sporz¹dzanie i wydawanie dokumentów
dotycz¹cych czynnoœci prawnych, prawne poœwiadczanie istotnych
faktów, przechowywanie rzeczy oraz zadania zwi¹zane z notarialnymi
centralnymi rejestrami. Notariusz wykonuje tak¿e dalsze czynnoœci prze-
widziane prawem, przede wszystkim na podstawie s³owackiego kodeksu
postêpowania cywilnego (Obèiansky súdny poriadok16). Dotyczy to
g³ównie wystêpowania przez niego jako komisarz s¹dowy w sprawach
dotycz¹cych postêpowania spadkowego.

Chcia³bym natomiast zwróciæ uwagê na fakt, ¿e wedle § 3 ust. 3
ustawy o notariuszach oraz ustawy o mediacji notariusz mo¿e byæ
mediatorem17. Jedynym warunkiem jest nienaruszanie przepisów ustawy
o notariacie. Istotny z punktu widzenia pozycji notariusza jest § 4 ust. 1
ustawy o mediacji, który wskazuje, ¿e wykonywanie dzia³alnoœci media-
tora jest dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. W przypadku notariusza mo¿e on
podejmowaæ siê mediacji, lecz nie mo¿e uczyniæ z tego sta³ego Ÿród³a
dochodów. Taka interpretacja wynika ze wskazanego wczeœniej zakazu

15 Por. M. Va l u š o v á, Nestrannost’ notára, Ars Notaria 2004, nr 4, s. 34.
16 Ustawa z dnia 4 grudnia 1963 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (99/1963 Zb.).
17 Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2004 r. o mediacji i uzupe³nieniu innych

ustaw (420/2004 Z. z.).
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prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez notariusza. Brak takiego zakazu
móg³by spowodowaæ, ¿e notariusz nie dba³by w³aœciwie o swoje obo-
wi¹zki, a mediacja stanowi³aby dla niego alternatywne lub wrêcz g³ówne
Ÿród³o dochodów. Pragnê zauwa¿yæ, ¿e dopóki notariusz wykonuje inn¹
czynnoœæ (np. mediacjê lub arbitra¿) na podstawie odrêbnej ustawy,
czynnoœæ ta nie musi byæ wykonywana w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ notarialn¹.
Jeœli natomiast notariusz wykonuje inn¹ czynnoœæ, która jest wskazana
w § 5 ustawy o notariuszach i czynnoœciach notarialnych, czynnoœæ tê
mo¿e wykonywaæ wy³¹cznie w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ notarialn¹18.

Tymczasem wspomniany § 5 kodeksu postêpowania notariuszy sta-
nowi, ¿e w zwi¹zku z wykonywaniem dzia³alnoœci notarialnej notariusz
mo¿e osobom fizycznym i osobom prawnym: udzielaæ porad prawnych,
sporz¹dzaæ dokumenty inne ni¿ wymienione w § 3 ustawy, a tak¿e
wykonywaæ administracjê maj¹tku i zastêpowaæ ich w zwi¹zku z admi-
nistracj¹ ich maj¹tku, jeœli ustawa nie stanowi inaczej. Niestety, ustawo-
dawca nie rozwija w dalszej czêœci tego zagadnienia. W przypadku porad
prawnych praktyka wskazuje, ¿e notariusz mo¿e udzielaæ ich analogicznie
jak adwokat. Nale¿y jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e pomoc prawna zostaje
zawê¿ona do udzielenia porady. Notariusz jednak nie ma prawa do
wystêpowania przed s¹dami i organami administracyjnymi, reprezentuj¹c
jak¹œ osobê, czy do sporz¹dzania pism procesowych w imieniu innej
osoby.

Zanim przedstawiê kolejne zadania nale¿¹ce do notariusza, pragnê jeszcze
krótko wskazaæ, kiedy mo¿e on odmówiæ wykonania swoich czynnoœci,
oraz omówiæ kwestiê tak zwanego zastêpowania notariusza. W posta-
nowieniach ogólnych zawartych w czêœci czwartej ustawy o notariu-
szach uregulowano dopuszczalnoœæ odmowy wykonania czynnoœci
notarialnej notariusza oraz zakazu wykonywania przez niego zadañ
wyp³ywaj¹cych z zajmowanej funkcji. Odmowa notariusza wykonania
za¿¹danego dzia³ania jest mo¿liwa tylko wtedy, gdy ¿¹danie takie przeczy
postanowieniom ustawy lub innym powszechnie obowi¹zuj¹cym prze-
pisom. Kodeks postêpowania notariuszy dopuszcza tak¹ odmowê jeszcze

18 Tak np. K. Va l o v á, Notár vykonávajúci funkciu rozhodcu, Ars Notaria 2002, nr 3,
s. 28. Wiêcej na temat arbitra¿u i mediacji na S³owacji równie¿ w powy¿szej publikacji
na stronach 21-31.
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w jednym przypadku. Dotyczy to uchybienia przez zleceniodawcê obo-
wi¹zkowi zap³aty odpowiedniej zaliczki wynagrodzenia notariusza, jak
i zwrotu poniesionych przez niego wydatków.

Godny zauwa¿enia jest fakt, ¿e ustawodawca zakaza³ ka¿demu no-
tariuszowi s³owackiemu sporz¹dzaæ oraz wydawaæ dokumenty publicz-
ne19, z których wynika, ¿e to on jest uczestnikiem danej sprawy (lub
dotyczy to jego interesu) czy te¿ jest nim bliska mu osoba. Analogicznie
postêpuje siê w przypadku, gdy dzia³anie notariusza przynios³oby korzyœæ
jemu samemu lub bliskiej osobie. Uzupe³niaj¹c niniejsze zastrze¿enie
ustawodawcy, nale¿y odpowiedzieæ, kto jest uznawany za osobê blisk¹.
Rozwi¹zania nale¿y szukaæ w § 116 s³owackiego k.c. (Obèiansky
zákonník)20. Blisk¹ osob¹ jest krewny pierwszego stopnia, rodzeñstwo
i ma³¿onek.

Je¿eli natomiast notariusz nie wykonuje swoich czynnoœci albo nie
mo¿e „sprawowaæ urzêdu notariusza”21 z powodu urlopu, choroby lub
innego wa¿nego powodu w czasie d³u¿szym ni¿ 30 dni i nie jest zastê-
powany wspólnikiem albo przez asesora notarialnego22, Izba Notarialna
mo¿e na jego wniosek ustanowiæ zastêpcê do wykonywania notarialnego
urzêdu. Jednak¿e zastêpcê tego powo³uje równie¿ Izba wtedy, gdy no-
tariusz sam nie wskaza³ swojego zastêpcy oraz gdy zostaje on zawieszony
w wykonywaniu sprawowania funkcji notariusza. Zastêpc¹ notariusza
zgodnie z § 17 ust. 2 ustawy o notariuszach mo¿e byæ asesor zatrudniony
przez niego w kancelarii, a jego braku inny notariusz lub asesor, który
prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ na obszarze tego samego s¹du. We wszyst-
kich tych przypadkach Izba jednoczeœnie wskazuje wysokoœæ wynagro-
dzenia dla zastêpcy. Zgodnie z § 16 ust. 1 ustawy o notariuszach zastêpca

19 Na marginesie chcia³bym jedynie zauwa¿yæ, ¿e w s³owackim ustawodawstwie nie
istnieje do dziœ regulacja wyra¿enia „dokument publiczny”. Por. P. K i s s, Pýtate sa právni-
ka, [w:] Korzár z dnia 19 stycznia 2001 r., dostêpny tak¿e na: http://korzar.sme.sk/c/
4709723/pytate-sa-pravnika.html

20 Ustawa z dnia 26 lutego 1964 r. – Kodeks cywilny (40/1964 Zb.).
21 Wyra¿enie wprost z § 17 ust. 1 ustawy o notariuszach i czynnoœciach notarialnych.
22 Asesorem notarialnym jest osoba, która spe³nia warunki okreœlone w § 24 ustawy

o notariuszach (m.in. trzyletnia praktyka oraz zdanie egzaminu notarialnego) wpisana na
listê kandydatów do sprawowania funkcji notariusza. Mo¿e on zastêpowaæ notariusza,
z tym zastrze¿eniem, ¿e odpowiedzialnoœæ za jego dzia³ania ponosi nie wykonuj¹cy czyn-
noœci, lecz notariusz.
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notariusza wykonuje zadania, które nie mog¹ byæ od³o¿one do póŸniej-
szego rozpatrzenia, a zatem sprawy niecierpi¹ce zw³oki. Podczas spo-
rz¹dzania dokumentów zastêpca podpisuje siê swoim imieniem i nazwi-
skiem, a obok umieszcza imiê i nazwisko notariusza, którego zastêpuje.

W dziale drugim i nastêpnych czêœci czwartej ustawy o notariuszach
i czynnoœciach notarialnych ustawodawca szczegó³owo okreœli³ zakres
przedmiotowy dzia³alnoœci notariusza. Do notariusza nale¿y przygotowa-
nie umów, testamentów i innych dokumentów. Wszelkie kwestie doty-
cz¹ce sporz¹dzenia testamentu przed notariuszem s¹ uregulowane szcze-
gó³owo w tej ustawie, a nie w s³owackim kodeksie cywilnym. Ponadto
w przypadku dokonania spisania testamentu notarialnie poœwiadczonego,
aktu wydziedziczenia lub odwo³ania tych postanowieñ, niezw³ocznie po
wykonaniu tej czynnoœci przekazuje siê informacjê do centralnego rejestru
notarialnego testamentów. Na ¿¹danie osoby zainteresowanej poœwiadcza
siê przez notariusza zdarzenia, które mog¹ staæ siê podstaw¹ do korzy-
stania z danego prawa lub za pomoc¹ których mog¹ wywo³ywaæ skutki
prawne. Poœwiadczenia takie wydaje siê zw³aszcza w sprawach doty-
cz¹cych:

1) potwierdzenia prawdziwoœci odpisu lub fotokopii dokumentu (czyn-
noœæ ta na S³owacji okreœlana jest s³owem vidimácia23) – notariusz mo¿e
poœwiadczyæ autentycznoœæ odpisu dokumentu, jeœli mo¿e on bez pro-
blemu zapoznaæ siê z treœci¹ tego dokumentu i go oceniæ w zakresie jego
prawdziwoœci;

2) potwierdzenia prawdziwoœci podpisu na dokumencie (tzw. lega-
lizacja) – notariusz poœwiadcza, ¿e osoba, której podpis ma byæ poœwiad-
czony w jego obecnoœci, dokument podpisa³a w³asnorêcznie albo podpis
na dokumencie uzna³a przed nim za w³asny;

3) potwierdzenia miejsca i czasu przed³o¿enia dokumentu – do przed-
stawionego dokumentu zostaje do³¹czony za³¹cznik, w którym wskazuje
siê datê dzienn¹ oraz godzinê przed³o¿enia tego dokumentu;

4) protestu weksla (na podstawie ustawy wekslowej i czekowej24;

23 Odpowiada ona ³¹cznemu znaczeniu staropolskiego s³owa „widymacja” (widymacja–
1. daw. „podpis urzêdowy stwierdzaj¹cy przejrzenie dokumentu” 2. daw. „poœwiadczenie
zgodnoœci kopii z orygina³em” za: http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2579815).

24 Ustawa z 20 grudnia 1950 r. – Ustawa wekslowa i czekowa (191/1950 Sb.).
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5) potwierdzenia przebiegu walnego zgromadzenia i obrad osób praw-
nych – sporz¹dza siê je w postaci protoko³u zawieraj¹cego okreœlenie
czasu posiedzenia, szczegó³owe wskazanie przyjêtych uchwa³ i wszystkie
kwestie istotne, które w jego obecnoœci zosta³y przyjête i by³y przedmio-
tem obrad. Dokument taki podpisuje obok notariusza tak¿e przewodni-
cz¹cy walnego zgromadzenia lub innego posiedzenia (ewentualnie dwaj
cz³onkowie walnego zgromadzenia);

6) potwierdzenia o tym, ¿e ktoœ jest przy ¿yciu – notariusz wydaje
takie poœwiadczenie tylko wtedy, gdy tak¹ osobê zna osobiœcie lub ustali
jej to¿samoœæ na podstawie przedstawionego dowodu osobistego lub
potwierdzenia to¿samoœci przez dwóch œwiadków;

7) potwierdzenia o og³oszeniu zasiedzenia nieruchomoœci lub s³u¿eb-
noœci;

8) potwierdzenia o spe³nieniu warunków ustanowionych w innej ustawie
(np. spe³nienie warunków wymaganych na podstawie ustawy o spó³ce
europejskiej25);

9) potwierdzenia o innych faktach (np. poœwiadczenie prawid³owoœci
przebiegu losowania lub innej czynnoœci maj¹cej prawne znaczenie) –
wskazuje siê miejsce, czas oraz opis zdarzenia, które mia³o miejsce
w obecnoœci notariusza, oraz dane osobowe wnioskodawcy takiego po-
twierdzenia, ewentualnie uczestników zdarzenia.

W tym miejscu chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e sporz¹dzane przez notariusza
dokumenty oraz poœwiadczane wpisy i odpisy maj¹ charakter dokumentu
publicznego. Decyduj¹ o tym zarówno podpis notariusza, który przygo-
towuje dany dokument, jak i urzêdowa pieczêæ umieszczana na ka¿dym
z dokumentów wydawanych przez niego.

Oprócz tego notariusz mo¿e na ¿¹danie wnioskodawcy przyj¹æ do
przechowywania:

– dokumenty (a zw³aszcza testamenty) z wyj¹tkiem tych dokumen-
tów, których treœci nie mo¿e oceniæ z ró¿nych wzglêdów, np. przed³o¿ony
dokument sporz¹dzony jest w obcym jêzyku bez przedstawionego t³u-
maczenia czy tekst jest nieczytelny;

– pieni¹dze i papiery wartoœciowe, jeœli by³y mu wrêczone celem
przekazania wskazanemu odbiorcy;

25 Ustawa z dnia 9 wrzeœnia 2004 r. o spó³ce europejskiej i o zmianie i uzupe³nieniu
innych ustaw (562/2004 Z. z.).
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– pieni¹dze, które zosta³y mu przekazane wraz z ¿¹daniem, aby je
odpowiednio wydawa³ na podstawie wczeœniej zawartej umowy lub na
podstawie regulacji § 151 ma ust. 5 s³owackiego kodeksu cywilnego26.
Oczywiœcie w przypadku pieniêdzy notariusz w tym celu tworzy rachu-
nek bankowy pod nazw¹ „przechowywanie notarialne” i tam s¹ sk³adane
pieni¹dze. W przypadku przekazywania pieniêdzy wskazanym osobom
mo¿e to nast¹piæ tylko i wy³¹cznie na inny rachunek bankowy.

Jak ju¿ wczeœniej wspomnia³em, dla wykonywania swych zadañ
ustawowych notariusz mo¿e zatrudniaæ pracowników. S¹ to przede
wszystkim aplikanci notarialni i asesorzy notarialni27. Mog¹ byæ równie¿
zatrudniane inne osoby w oparciu o stosunek pracy. W zwi¹zku z § 27
ust. 2 ustawy o notariuszach notariusz mo¿e pisemnie powierzyæ pra-
cownikom wykonywanie poszczególnych zadañ, które s¹ przedmiotem
dzia³alnoœci notarialnej, Dotyczy to przede wszystkim poœwiadczania
prawdziwoœci podpisów, potwierdzenia prawdziwoœci odpisów i kopii
dokumentów. Czêœciowo mog¹ oni te¿ uczestniczyæ w sporz¹dzaniu
dokumentów. Czynnoœci wykonywane na podstawie upowa¿nienia no-
tariusza podpisuje pracownik swoim imieniem i nazwiskiem oraz opatruje
je pieczêci¹ urzêdow¹ notariusza.

Charakterystycznym rozwi¹zaniem dla s³owackiego systemu notarial-
nego jest wprowadzenie systemu wielu centralnych rejestrów notarial-
nych. Zgodnie z § 73a ust. 1 kodeksu postêpowania notariuszy notarialne
centralne rejestry s¹ publicznymi wykazami prowadzonymi przez Izbê
Notarialn¹ w formie elektronicznej, do których wprowadza siê okreœlone
dane przewidziane ustaw¹. Dane zapisane w tych rejestrach s¹ prawo-
mocne wobec ka¿dego od dnia, w którym wpis zosta³ dokonany. Na
podstawie danych zapisanych w centralnych rejestrach notariusz wydaje
potwierdzenia i wypisy, które maj¹ charakter dokumentów publicznych
(§ 73a ust. 3 ustawy). Notariusz mo¿e na ¿¹danie zainteresowanego

26 Regulacja ta nakazuje, aby w przypadku sprzeda¿y przedmiotu zastawu na poczet
sp³aty wierzytelnoœci przez g³ównego wierzyciela przekaza³ on dalsz¹ kwotê (jaka pozo-
sta³¹ po jego zaspokojeniu) do notariusza. W takim przypadku notariusz odda przekazane
pieni¹dze pozosta³ym wierzycielom.

27 Zob. przypis 22. Szerzej na temat kszta³cenia osoby, która chce zostaæ notariuszem
na S³owacji miêdzy innymi: P. D a n c z i, Ako s¹ z právnika stáva notár?, Ars Notaria
2007, nr 4, s. 36-39.
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wydawaæ odpisy danych umieszczonych w rejestrze i poœwiadczaæ ich
prawdziwoœæ.

Ustawodawca wskazuje nastêpuj¹ce centralne rejestry notarialne: rejestr
testamentów, rejestr zastawów, rejestr licytacji oraz rejestr dokumentów.
Centralny rejestr notarialny testamentów jest prowadzony przez Izbê
Notarialn¹ Republiki S³owackiej. Zawiera on ewidencjê testamentów
spisywanych przez notariusza, aktów  o wydziedziczeniu, odwo³ania tych
albo innych czynnoœci na wypadek œmierci albo tych, które nie zosta³y
zapisane w formie notarialnej, lecz zosta³y notariuszom przekazane do
przechowania. W rejestrze zastawów notariusz dokonuje wpisu o zasta-
wie na podstawie wniosku przedstawionego przez osobê zainteresowan¹
wraz z dokumentem stanowi¹cym podstawê takiego zapisu (np. umowa
podzia³u spadku z zastrze¿eniem zastawu na maj¹tku pochodz¹cym ze
spadku na zabezpieczenie roszczeñ jednego z nich, orzeczenie s¹dowe
lub decyzja administracyjna)28. Wszelkie zmiany z tym prawem zwi¹zane
powinny byæ niezw³ocznie dokonywane równie¿ w rejestrze. Centralny
rejestr notarialny dokumentów obejmuje protoko³y notarialne sporz¹dzone
przez notariusza i inne dokumenty wpisywane do rejestru na ¿¹danie
osoby fizycznej lub osoby prawnej29. Co siê tyczy centralnego rejestru
notarialnego licytacji zawiera on wykaz og³oszonych licytacji30. Dodatko-

28 Formularz elektroniczny jest dostêpny na stronie internetowej: http://www.no-
tar.sk/DotNetNuke/Registre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1vo/tabid/264/
Default.aspx

Wpisuj¹c na przyk³ad odpowiedni numer wpisu oraz rok mo¿na zobaczyæ nastêpuj¹ce
informacje: dane notariusza, który dokona³ wpisu do rejestru, wskazanie zastawnika,
wskazanie wierzyciela, maksymalna wartoœæ przedmiotu zastawu, opis przedmiotu zastawu
oraz podstawa dokonania wpisu o zastawie na danej rzeczy

29 Formularz elektroniczny jest dostêpny na stronie internetowej: (http://www.no-
tar.sk/DotNetNuke/Registre/Vyh%C4%BEad%C3%A1vanievNCRnz/tabid/342/De-
fault.aspx). Po uzupe³nieniu odpowiednich danych mo¿na jedynie sprawdziæ, przed jakim
notariuszem zosta³ dany dokument porz¹dzony, bez ukazania jego treœci.

30 Formularz elektroniczny jest dostêpny na stronie internetowej: http://www.no-
tar.sk/DotNetNuke/Registre/Vyh%C4%BEad%C3%A1vanievNCRdr/tabid/340/De-
fault.aspx.

Wpisuj¹c na przyk³ad odpowiedni numer licytacji oraz rok, mo¿na zobaczyæ nastê-
puj¹ce dane: podmiot licytuj¹cy, wnioskodawcê licytacji, miejsce licytacji, przedmiot li-
cytacji oraz jego wartoœæ (czasem wrêcz ze szczegó³owym opisem), kolejnoœæ licytacji,
czy te¿ kaucjê dla osób, które chcia³yby przyst¹piæ do licytacji.
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wo w ka¿dym z rejestrów mo¿na znaleŸæ wzmiankê o tym, który no-
tariusz dokona³ wpisu do rejestru wraz z danymi adresowymi i nie tylko31.

Zdarza siê, ¿e dany urz¹d notarialny wygasa lub zostaje przeniesiony
do obwodu innego s¹du. Wówczas w s¹dzie pierwszego stopnia, na
terenie którego dzia³a³ notariusz, tworzy siê archiwum notarialne. Zgodnie
z § 86 ust. 1 kodeksu postêpowania notariuszy w notarialnym archiwum
przechowuje siê spisy, rejestry oraz piecz¹tki urzêdowe notariusza.
W przypadku potrzeby uzyskania odpisu, wypisu lub potwierdzenia z do-
kumentów notarialnych z³o¿onych do notarialnego archiwum wydaje je
na ¿¹danie zainteresowanego w³aœciwy s¹d.

Nadzór nad notariuszami sprawuje Izba Notarialna poprzez jej w³a-
œciwe organy. Natomiast nadzór nad dzia³alnoœci¹ Izby i notariuszy sprawuje
Minister Sprawiedliwoœci. To on powo³uje i odwo³uje notariuszy, ustala
liczbê notariuszy w kraju i jej zmianê oraz przeniesienie notariuszy do
rejonu innego s¹du, przy czym liczba notariuszy na S³owacji jest okreœlana
na podstawie § 9 ust. 2 lit. b ustawy o notariuszach i czynnoœciach
notarialnych poprzez wskazanie iloœci notariuszy przy danym s¹dzie. Nadzór
wykonywany jest zw³aszcza poprzez rozpatrywanie skarg na Izbê (przez
Ministra Sprawiedliwoœci) lub notariuszy (przez Izbê)32. W przypadku
notariusza, który narusza obowi¹zki wynikaj¹ce ze sprawowania swego
urzêdu albo postêpowania uchybiaj¹cego jego powadze, mo¿na na³o¿yæ
kary porz¹dkowe, jakimi s¹ ustne lub pisemne upomnienie. Jeœli natomiast
notariusz w sposób ra¿¹cy lub po raz kolejny naruszy³ swoje obowi¹zki
czy te¿ powa¿nie naruszy³ powagê swego zawodu, mo¿e zostaæ ukarany
karami dyscyplinarnymi: pisemne skarcenie (písomne pokarhanie), grzywna
pieniê¿na do wysokoœci 3.300 euro, zawieszenie sprawowania funkcji
notariusza, a nawet pozbawienie funkcji notariusza.

*
Historycznie najstarszym zawodem prawniczym jest notariusz. Wzmian-

ki o czynnoœciach notariuszy s¹ znane z przeró¿nych dokumentów siê-
gaj¹cych czasów staro¿ytnych. Spoœród wielu spraw zastrze¿onych dla

31 Niektórzy notariusze za³¹czaj¹ plik z opisem kancelarii, podaj¹ liczbê pracowników
czy te¿ godziny przyjêæ.

32 Rozpatrywanie tych skarg nastêpuje na podstawie odrêbnego aktu prawnego –
ustawy z dnia 14 maja 1998 roku o skargach (152/1998 Z. z.).
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notariuszy do najwa¿niejszych nale¿¹: spisywanie dokumentów publicz-
nych, testamentów, poœwiadczanie faktów prawnie donios³ych, przecho-
wywanie rzeczy i dokumentów oraz inne czynnoœci. Jednak¿e okazuje
siê, ¿e w niektórych krajach nie tylko do tego ogranicza siê dzia³alnoœæ
notarialna. Na S³owacji notariusze mog¹ tak¿e w ramach swego urzêdu
podejmowaæ czynnoœci, do których s¹ uprawnione inne zawody, jak np.
udzielanie porad prawnych (co jest zwykle przecie¿ g³ównym zajêciem
adwokatów33). Z drugiej strony mo¿na wskazaæ, ¿e notariusze maj¹ czasami
do wype³nienia takie zadania, które mog¹ byæ wykonywane przez inne
organy pañstwowe (dobry przyk³ad stanowi potwierdzanie podpisów
dokonywane tak¿e przez organy samorz¹dowe lub organy administracji
pañstwowej). Notariusz – podobnie jak adwokat – nie jest na S³owacji
organem pañstwowym, jednak¿e pañstwo powierza mu wykonywanie
niektórych zadañ, których nie mo¿e wykonywaæ nikt inny. Przekazanie
to wynika z ustawy reguluj¹cej dzia³ania notariusza albo ustawy w³aœciwej
dla danego przedmiotu czynnoœci. Niew¹tpliwie pragnê te¿ podkreœliæ, ¿e
chocia¿ notarialna dzia³alnoœæ na S³owacji nie jest wykonywana przez
organy pañstwowe, to posiada przyznane prawem okreœlone skutki
opieraj¹ce siê na za³o¿eniu ich prawid³owoœci i zgodnoœci z prawem.

33 Z punktu widzenia pozycji prawnej w Republice S³owackiej nie istnieje od 2007 roku
rozró¿nienie adwokatów i radców prawnych, gdy¿ tworz¹ oni jedn¹ izbê. Szerzej na ten
temat G. C h m i e l e w s k i, Po³¹czenie? Nie takie straszne, Kancelaria 2010, nr 3, s. 36.


