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Notarialne po�wiadczenie dziedziczenia
� uwagi de lege ferenda

I. Wprowadzenie

Ustaw¹ z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy�Prawoonotariacie
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1287)
wprowadzono do polskiego porz¹dku prawnego instytucjê notarialnego
po�wiadczenia dziedziczenia. Idea wprowadzenia alternatywnej do s¹do-
wego stwierdzenia nabycia spadku drogi uzyskania dokumentu po�wiad-
czaj¹cego prawo do spadku jest jak najbardziej s³uszna. Odpowiada
oczekiwaniom spo³ecznym, daj¹c mo¿liwo�æ szybszego za³atwienia
wszelkich formalno�ci zwi¹zanych z uregulowaniem spraw spadkowych
i uzyskaniem dokumentu potwierdzaj¹cego prawa do spadku. Korzystnie
wp³ywa tak¿e na funkcjonowanie s¹dów, odci¹¿aj¹c je od spraw, które
� jak w przypadku niespornych postêpowañ spadkowych � z definicji
nie nale¿¹ do szeroko nawet pojmowanego s¹dowego wymiaru sprawie-
dliwo�ci, lecz stanowi¹ jeden z instrumentów ochrony prawnej. Wpro-
wadzenie szybszej mo¿liwo�ci uzyskania potwierdzenia prawa do spadku
wp³ywa tak¿e korzystnie na inne tocz¹ce siê postêpowania s¹dowe i ad-
ministracyjne, których kontynuowanie jest uzale¿nione odwykazania praw
spadkowych po danej osobie. Oprócz mo¿liwo�ci szybszego ni¿ w przy-
padku drogi s¹dowej � gdzie konieczne jest wyznaczenie rozprawy, co
wi¹¿e siê z oczekiwaniem na jej termin � sposobu za³atwienia spraw
spadkowych, dotychczasowi uczestnicy postêpowania s¹dowego uzy-
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skali tak¿e mo¿liwo�æ przeprowadzenia postêpowania spadkowego na
terenie ca³ego kraju u dowolnego notariusza, a nie tylko � jak dotychczas
� w miejscu ostatniego zamieszkania spadkodawcy. Ma to kapitalne
znaczenie w sytuacji, gdy spo³eczeñstwo staje siê coraz bardziej mobilne
i konieczno�æ osobistego stawiennictwa w s¹dzie oddalonym setki kilo-
metrów i w terminie, na który osoba zainteresowana nie ma wp³ywu,
jest czêsto problemem nie do pokonania. W powy¿szej sytuacji mo¿na
za³o¿yæ, ¿e nowa instytucja � z biegiem czasu i jej utrwaleniem siê
w �wiadomo�ci spo³ecznej � bêdzie mia³a coraz szersze zastosowanie
w praktyce. To za� powoduje, ¿e wszelkie niedoci¹gniêcia w przepisach
j¹ reguluj¹cych bêd¹ mia³y szerokie skutki. Lektura wskazanej powy¿ej
ustawy prowadzi do wniosku, ¿e regulacje normuj¹ce notarialne po�wiad-
czenie dziedziczeniawymagaj¹ poprawy. Pomimowprowadzenia s³usznej
i oczekiwanej regulacji normuj¹cej, jak mog³oby siê wydawaæ komplek-
sowo ca³o�æ zagadnieñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem w obrocie praw-
nym notarialnego po�wiadczenia dziedziczenia, ustawa w kilku miejscach
zawiera b³êdy, niepotrzebnie i wbrew ogólnym za³o¿eniom ograniczaj¹c
kr¹g osób mog¹cych skorzystaæ z nowej instytucji. Nie reguluje tak¿e
obowi¹zków notariusza zwi¹zanych z potwierdzeniem praw do spadku
ju¿ po zarejestrowaniu aktu po�wiadczenia dziedziczenia, co ma du¿e
znaczenie dla pewno�ci obrotu prawnego w sytuacjach, gdy w sk³ad
spadku wchodzi nieruchomo�æ.

II. Ograniczenia stosowania notarialnego po�wiadczenia
dziedziczenia

Wprowadzaj¹c do obrotu prawnego instytucjê notarialnego po�wiad-
czenia dziedziczenia, ustawodawca ograniczy³ zakres jej stosowania za-
równo podmiotowo, jak i pod wzglêdem czasowym. Zgodnie z art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. notariusz nie mo¿e stwierdziæ
praw do dziedziczenia, je¿eli spadek otwar³ siê przed 1 lipca 1984 r. Jest
to data wej�cia w ¿ycie rozporz¹dzenia RadyMinistrów z dnia 19 czerwca
1984 r. w sprawie dokumentów stwierdzaj¹cych to¿samo�æ (Dz.U. Nr
32, poz. 175), które w § 9 ust. 1 regulowa³o zamieszczanie nr. PESEL
w dowodach osobistych. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. przewiduje
obligatoryjnezamieszczaniewakciepo�wiadczeniadziedziczenianr.PESEL
spadkodawcy. Ustawodawca uzna³ ten wymóg za konieczny �jako za-
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pewniaj¹cy niepowtarzalno�æ danych wprowadzanych do elektroniczne-
go rejestru (...) i maj¹cy kapitalne znaczenie dla bezpieczeñstwa obrotu
prawnego�1.O ile argumentyprzedstawionewuzasadnieniuprojektuustawy
s¹ zrozumia³e, o tyle konieczno�æ wprowadzenia takiego ograniczenia jest
dyskusyjna. Oczywistym jest, ¿e nr PESEL jest jednostk¹ jednoznacznie
identyfikuj¹c¹ osobê fizyczn¹2. Ze wszech miar s³uszna jest konieczno�æ
umieszczania w akcie po�wiadczenia dziedziczenia nr. PESEL spadko-
dawcy, w sytuacji gdy ten taki numer posiada³. Ustawodawca, wpro-
wadzaj¹c instytucjê notarialnego po�wiadczenia dziedziczenia, dokona³
tak¿e zmiany niektórych przepisów kodeksu postêpowania cywilnego.
Dokonuj¹c zmianwprocedurze cywilnej, nie przewidzia³ jednak obowi¹z-
ku zamieszczania nr PESELw s¹dowych postanowieniach o stwierdzeniu
nabycia spadku w s¹dzie. W przypadku mo¿liwo�ci uzyskiwania potwier-
dzenia praw do spadku u¿yte przez ustawodawcê argumenty dotycz¹ce
bezpieczeñstwa obrotu prawnego i zapewnienia niepowtarzalno�ci da-
nych s¹ tak samo aktualne jak i w przypadku potwierdzenia praw do
spadku przez notariusza. Ewentualny argument w postaci istnienia pro-
wadzonego przez Krajow¹ Radê Notarialn¹ systemu informatycznego nie
mia³by ¿adnego znaczenia. Dobrym wydaje siê porównanie do innego
systemu danych publicznych prowadzonego w systemie informatycznym
� elektronicznej ksiêgi wieczystej. Ustawodawca nie uzale¿ni³ migracji
ksiêgi wieczystej prowadzonej w formie papierowej do systemu elektro-
nicznej ksiêgi wieczystej (by³oby to zreszt¹ niezrozumia³e) od posiadania
przez w³a�ciciela nieruchomo�ci nr. PESEL. Wydaje siê wiêc, ¿e usta-
wodawca, wprowadzaj¹c bezwarunkowy wymóg posiadania nr PESEL
przez spadkodawcê, przy jednoczesnym pozostawieniu dotychczasowe-
go stanu rzeczy w s¹dowym stwierdzeniu praw do spadku, niepotrzebnie
zamkn¹³ drogê notarialnego uzyskania potwierdzenia praw do spadku
w tych przypadkach, gdy osoba zmar³a takiego numeru nie mia³a. Skoro
bowiem ustawodawca w dalszym ci¹gu nie zobligowa³ s¹dów spadku
do pos³ugiwania siê takim numerem, to sztywna regulacja notarialnego
po�wiadczenia dziedziczenia w tym zakresie wydaje siê zbytnim rygo-

1 Z uzasadnienia projektu ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r.
2 Porównaj art. 31a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludno�ci i dowodach

osobistych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).
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ryzmem. Oczywiste jest, ¿e docelowo wszelkie rejestry publiczne powin-
ny zawieraæ numery PESEL osób w nich umieszczonych, ale za³o¿enie
takie, sk¹din¹d s³uszne, nie powinno ograniczaæ obywateli w mo¿liwo�ci
korzystania przez nich z wygodnej i szybkiej �cie¿ki potwierdzania praw
do spadku. Wydaje siê wiêc, ¿e celowym by³oby, na zasadzie wyj¹tku,
dopuszczenie notarialnego po�wiadczenia dziedziczenia w tych przypad-
kach, gdy spadkodawca, z ró¿nych uzasadnionych sytuacjami ¿yciowymi
wzglêdów, takiego numeru nie posiada³.
Kwestia numeru PESEL spadkodawcy, z uwagi na jego powszechne

niemal¿e u¿ycie, wydaje siê nie byæ jednak wielkim mankamentem
omawianej ustawy. Nie mo¿na tego samego powiedzieæ o innym ogra-
niczeniu stosowania notarialnego po�wiadczenia dziedziczenia, jakim jest
art. 95e § 2 pkt 4 pr. o not. W my�l tego przepisu notariusz odmówi
sporz¹dzenia aktu po�wiadczenia dziedziczenia miêdzy innymi w przy-
padku, gdy w sk³ad spadku wchodzi posiadanie nieruchomo�ci po³o¿onej
za granic¹. Uzasadnione jest wy³¹czenie mo¿liwo�ci stwierdzenia prawa
do spadku w sytuacji, gdy spadkodawca by³ cudzoziemcem lub w sk³ad
spadkuwchodz¹ prawa rzeczowedonieruchomo�ci po³o¿onych za granic¹.
Uregulowanie takie (zawarte w innej czê�ci art. 95e § 2 pkt 4 pr. o not.)
zgodne jest z zasad¹ suwerennego zwierzchnictwa terytorialnego pañ-
stwa. W¹tpliwym jednak jest wy³¹czenie mo¿liwo�ci uzyskania notarial-
nego po�wiadczenia dziedziczeniaw sytuacji, gdyw sk³ad spadkuwchodzi
posiadanie nieruchomo�ci po³o¿onej za granic¹. Zgodnie z art. 1108 k.p.c.
do jurysdykcji krajowej nale¿¹ sprawy spadkowe, je¿eli spadkodawca
w chwili �mierci mia³ obywatelstwo polskie lub, nie posiadaj¹c ¿adnego
obywatelstwa, zamieszkiwa³ w Polsce (§ 1). Jurysdykcja krajowa jest
wy³¹czna, je¿eli �mieræ obywatela polskiego nast¹pi³a w Polsce (§ 2).
Z przytoczonego art. 1108 § 2 k.p.c. wynika, ¿e tylko polskie organy
mog¹ stwierdziæ prawa do spadku po obywatelu polskim zamieszka³ym
w Polsce. Niezrozumia³e jest wiêc wy³¹czenie mo¿liwo�ci przeprowadze-
nia praw spadkowych przed notariuszem w sytuacjach, o których mowa
w art. 95e § 2 pkt 4 pr. o not., tj. gdy w sk³ad spadku wchodzi posiadanie
nieruchomo�ci po³o¿onej za granic¹, zw³aszcza ¿e spraw z elementem
zagranicznym, który w ¿aden sposób nie ma wp³ywu na postêpowanie
spadkowe przeprowadzanewkraju, bêdzie przybywa³o z uwagi nawej�cie
Polski do Unii Europejskiej i stopniow¹ likwidacjê barier w obrocie trans-
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granicznym. Sytuacjê najlepiej zobrazuje nastêpuj¹cy przyk³ad. Do nota-
riusza stawiaj¹ siê zainteresowani, chc¹c przeprowadziæ postêpowanie
spadkowe. Sprawa spe³nia wszelkie wymogi (poza omawianym posia-
daniem nieruchomo�ci za granic¹), by notariusz móg³ sporz¹dziæ akt po-
�wiadczenia dziedziczenia. Spadkodawcaurodzi³ siêwPolsce,mia³ polskie
obywatelstwo, tutaj ca³y czas stale mieszka³ i zmar³3. W Polsce jest tak¿e
po³o¿ony ca³y jegomaj¹tek spadkowy. Spadek otwar³ siê po 1 lipca 1984 r.
Notariusz nie mo¿e jednak sporz¹dziæ aktu po�wiadczenia dziedziczenia,
a strony nie mog¹ skorzystaæ z wygodnej dla nich i szybkiej formy
za³atwienia spraw spadkowych, poniewa¿ spadkodawca wynajmowa³ za
granic¹ lokal (np. mieszkalny do celów wakacyjnych wyjazdów czy te¿
u¿ytkowy dla prowadzonej tam dzia³alno�ci gospodarczej). Zgodnie z art.
336 k.c. najemca jest posiadaczem zale¿nym, a takie posiadanie (nieru-
chomo�ci po³o¿onej za granic¹) wy³¹cza drogê notarialnego po�wiadcze-
nia dziedziczenia.

III. Obowi¹zki notariusza w przypadku dziedziczenia gospo-
darstwa rolnego

Innym przepisem wprowadzonym ustaw¹ z dnia 24 sierpnia 2007 r.
budz¹cym kontrowersje jest art. 95c § 2 pkt 5 pr. o not. i zwi¹zany z nim
zakresowo art. 95f § 1 pkt 7. Zgodnie z tymi przepisami w protokole
dziedziczenia zamieszcza siê miêdzy innymi �o�wiadczenia czy w sk³ad
spadku wchodzi gospodarstwo rolne oraz który spo�ród spadkobierców
powo³anych do spadku z ustawy odpowiada warunkom przewidzianym
do dziedziczenia gospodarstwa rolnego�. Sam akt po�wiadczenia dziedzi-
czenia powinien zawieraæ �wskazanie spadkobierców dziedzicz¹cych
gospodarstwo rolne podlegaj¹ce dziedziczeniu z ustawy oraz ich udzia³y
w nim�.
Tytu³em wstêpu, bez wchodzenia w szczegó³y, które wykraczaj¹ poza

zakres niniejszego opracowania, nale¿y przypomnieæ, ¿e powojenne prawo
spadkowe utworzy³o wyj¹tek od zasady jedno�ci spadku, a dotycz¹cy

3 Zgodnie z art. 1108 § 2 k.p.c. jurysdykcja krajowa w takim przypadku by³aby
wy³¹czna. Oczywi�cie przepisy dotycz¹ce jurysdykcji dotycz¹ postêpowania s¹dowego,
jednak¿e przytoczony art. 1108 § 2 k.p.c. rzutuje tak¿e na ocenê, w jakich sytuacjach
w³a�ciwymi do potwierdzenia praw do spadku s¹ krajowe organy ochrony prawnej.
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dziedziczenia gospodarstw rolnych. Gospodarstwo to dziedziczy³y tylko
te osoby, które spe³nia³y szczególne dodatkowewymogiwymienianew art.
1059 k.c. Zaostrzony re¿im dziedziczenia gospodarstw rolnych stopnio-
wo na przestrzeni lat ³agodnia³, a¿ w koñcu, na skutek uznania go przez
Trybuna³ Konstytucyjny za niezgodny w Konstytucj¹, przesta³ obowi¹-
zywaæ4. Poniewa¿ jednak do spraw spadkowych stosuje siê prawo
obowi¹zuj¹ce w chwili �mierci spadkodawcy, obecnie ju¿ nieobowi¹zu-
j¹ce przepisy stanowi¹ nadal podstawê do ustalania praw do spadków
otwartych przed 14 lutego 2001 r. Przepisy te s¹ zobowi¹zani stosowaæ
tak¿e notariusze, ustalaj¹c kr¹g spadkobierców dziedzicz¹cych gospodar-
stwo rolne. Poniewa¿ mo¿liwo�æ uzyskania notarialnego po�wiadczenia
dziedziczenia istnieje tylko w odniesieniu do spadków otwartych przed
1 lipca 1984 r., a w odniesieniu do spadków otwartych po 13 lutego
2001 r. nie obowi¹zuj¹ odmienne uregulowania dotycz¹ce wchodz¹cych
w sk³ad spadku gospodarstw rolnych, notariusz jest zobowi¹zany badaæ
kwalifikacje staj¹cych stron do dziedziczenia gospodarstwa rolnego tylko
wtedy, gdy spadek otwar³ siê we wskazanym wy¿ej okresie. Tu stwier-
dziæ nale¿y, ¿e w okresie tym funkcjonowa³y kolejno dwa stany prawne.
Pierwszy, ustalony ustaw¹ z 26 marca 1982 r. o zmianie kodeksu cy-
wilnego i o uchyleniu ustawy o uregulowaniu w³asno�ci gospodarstw
rolnych (Dz.U. z 1982 r. Nr 11, poz. 81) i obowi¹zuj¹cy od 6 kwietnia
1982 r. do 1 pa�dziernika 1990 r., i drugi, ustalony ustaw¹ z dnia 28 lipca
1990 r. o zmianie ustawy � Kodeks cywilny (Dz.U. z 1990 r. Nr 55, poz.
321) obowi¹zuj¹cy od 1 pa�dziernika 1990 r. Zasadnicza ró¿nica miêdzy
nimi polega³a na tym, ¿e szczególne kryteria do dziedziczenia gospodarstw
rolnych w przypadku spadków otwartych przed 1 pa�dziernika 1990 r.
nale¿a³o stosowaæ tak do dziedziczenia na podstawie ustawy, jak i testa-
mentu5. Obecnie przepisy prawa o notariacie nakazuj¹ notariuszowi spo-

4 Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2001 r., P 4/99 uzna³ za
niezgodne z Konstytucj¹ art. 1059, 1060, 1062, 1064 i 1087 k.c. w zakresie, w jakim
przepisy te odnosz¹ siê do spadków otwartych przed dniem 14 lutego 2001 r.

5 Art. 1058 k.c. w obecnej wersji brzmi: �do dziedziczenia z ustawy gospodarstw
rolnych obejmuj¹cych grunty rolne o powierzchni przekraczaj¹cej 1 ha stosuje siê przepisy
tytu³ów poprzedzaj¹cych ksiêgi niniejszej ze zmianami wynikaj¹cymi z przepisów poni¿-
szych.� Art. 1059 w wersji obowi¹zuj¹cej do 1 pa�dziernika 1990 r. brzmia³: �Przepisy
tytu³ów poprzedzaj¹cych ksiêgi niniejszej stosuje siê do dziedziczenia gospodarstw rolnych
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rz¹dzaj¹cemu protokó³ dziedziczenia badaæ, �który ze spadkobierców po-
wo³anych do spadku z ustawy odpowiada warunkom przewidzianym do
dziedziczenia gospodarstwa rolnego� (art. 95c § 2 pkt 5 pr. o not.).
Wprost z ustawy wynika wiêc, ¿e notariusz nie ma takiego obowi¹zku
w przypadku dziedziczenia na podstawie testamentu. W tym zakresie
nowa regulacja posiada istotn¹ wadê. Oczywi�cie notariusz nie bada
uprawnieñ stron do dziedziczenia gospodarstwa rolnego, je¿eli spadek
otwar³ siê po 31 wrze�nia 1990 r. Je¿eli jednak �mieræ spadkodawcy
nast¹pi³a przed 1 pa�dziernika 1990 r., to zastosowanie znajdzie art. 1058
i nast. k.c. w brzmieniu sprzed nowelizacji z dnia 28 lipca 1990 r.W takim
przypadku istotne jest wiêc, czy staj¹ca strona posiada kwalifikacje do
dziedziczenia gospodarstwa rolnego z ustawy, czy te¿ nie.W tym zakresie
art. 95c § 1 pkt 5 pr. o not. posiada istotny i brzemienny w skutkach
b³¹d. Przepis ten jest w gruncie rzeczy przepisem proceduralnym i s³u¿y
do urzeczywistnienia norm materialnych prawa cywilnego. Ten¿e przepis
proceduralny jest niezgodny w swej tre�ci z art. 1058 k.c. w zakresie
dotycz¹cym spadków otwartych przed dniem 1 pa�dziernika 1990 r.
Nakazuje bowiem notariuszowi odbieranie o�wiadczeñ o kwalifikacjach
do dziedziczenia gospodarstwa rolnego tylko w przypadku dziedziczenia
na podstawie ustawy, podczas gdy materialne prawo spadkowe nakazuje
badanie tych kwalifikacji (w pewnych wy¿ej opisanych sytuacjach) tak¿e
w przypadkach, gdy dziedziczenie odbywa siê na podstawie testamentu.
Przepis ten rozmija siê wiêc w swej tre�ci z art. 1058 k.c. w jego tre�ci
obowi¹zuj¹cej do spadków otwartych przed 1 pa�dziernika 1990 r. i stwa-
rza b³êdne wra¿enie, ¿e szczególne kwalifikacje do dziedziczenia gospo-
darstwa rolnego odnosz¹ siê wy³¹cznie do spadków dziedziczonych na
podstawie ustawy. Na gruncie obecnego stanu prawnego jedyn¹ mo¿-
liwo�ci¹ w praktyce notarialnej mo¿e byæ badanie przez notariuszy
kwalifikacji do dziedziczenia gospodarstw rolnych w przypadku spadków
otwartych przed 1 pa�dziernika 1990 r. i dziedziczenia na podstawie te-
stamentu pomimo wyra�nej tre�ci art. 95c § 2 pkt 5 pr. o not. Bêdzie
to zgodne z materialnym prawem spadkowym. Poza tym wspomniany
przepis, wymieniaj¹c sk³adniki protoko³u dziedziczenia, u¿ywa zwrotu

ze zmianami wynikaj¹cymi z przepisów poni¿szych.� Dotyczy³ on wiêc tak dziedziczenia
ustawowego, jak i testamentowego, co potwierdza³a tak¿e tre�æ dalszych przepisów od-
rêbnie reguluj¹cych kwestie dziedziczenia gospodarstwa rolnego na podstawie testamentu.
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�w szczególno�ci�, dopuszcza wiêc zawarcie w nim elementów niewy-
mienionych w tym przepisie. Docelowo wydaje siê jednak konieczna
zmiana tre�ci tego przepisu. Wykre�lenie z niego zwrotu �z ustawy� spo-
woduje, ¿e bêdzie on zgodny z materialnym prawem spadkowym i nie
bêdzie wprowadza³ w b³¹d notariuszy sporz¹dzaj¹cych protokó³ dziedzi-
czenia co do zakresu ich obowi¹zków.
Podobna uwaga aktualna jest tak¿e do tre�ci art. 95f § 1 pkt 7 pr. o not.

Nakazuje on notariuszowi wskazywaæ w akcie po�wiadczenia dziedzi-
czenia spadkobiercówdziedzicz¹cychgospodarstwo rolne z ustawy, pomija
dziedziczenie tegogospodarstwanapodstawie testamentu.Tak¿e tenprzepis
wymaga zmiany poprzez wykre�lenie z jego tre�ci zwrotu �z ustawy�.

IV.Obowi¹zkinotariuszapozarejestrowaniuaktupo�wiadczenia
dziedziczenia

Jako ostatni¹ czynno�æ notariusza po sporz¹dzeniu aktu po�wiadcze-
nia dziedziczenia ustawa przewiduje rejestracjê tego aktu w systemie in-
formatycznymi,podokonaniu tej czynno�ci, umieszczenienaakcieadnotacji
o dokonaniu rejestracji (art. 95h i 95f § 1 pkt 11 pr. o not.). Wypis
zarejestrowanego aktu po�wiadczenia dziedziczenia notariusz przesy³a
s¹dowi, a tak¿e urzêdowi skarbowemu i prokuratorowi, ale tylko na ich
¿¹danie (art. 95n § 3 pr. o not.). Brak jakichkolwiek dalszych regulacji
okre�laj¹cych obowi¹zki notariusza po zarejestrowaniu aktu po�wiadcze-
nia dziedziczenia. Inaczej kszta³tuje siê sytuacja w przypadku s¹dowego
stwierdzenia nabycia spadku. S¹d spadku przed wydaniem postanowienia
stwierdzaj¹cego nabycie praw do spadku � podobnie jak notariusz � bada,
czy w sk³ad spadku wchodzi nieruchomo�æ. Nie jest to element konieczny
do samego ustalenia krêgu nastêpców prawnych zmar³ej osoby, ale sta-
nowi konsekwencjê obowi¹zku zawiadamiania przez s¹d spadku s¹du
prowadz¹cego ksiêgi wieczyste o ka¿dej zmianie w³a�ciciela nieruchomo-
�ci, dla której taka ksiêga jest prowadzona. Obowi¹zek ten wynika z art.
36 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece
(dalej: u.k.w.h.), który stanowi, ¿e s¹dy, organy administracji i jednostek
samorz¹du terytorialnego zawiadamiaj¹ s¹d w³a�ciwy dla prowadzenia
ksiêgi wieczystej o ka¿dej zmianie w³a�ciciela nieruchomo�ci, dla której
za³o¿ona jest ksiêgawieczysta. Przepis ten jestwyrazem szerszego d¹¿enia
ustawodawcy zmierzaj¹cegodoosi¹gniêcia sytuacji,wktórej ka¿da zmiana
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stanu prawnego nieruchomo�ci znajdzie swoje odzwierciedlenie w tre�ci
ksiêgi wieczystej. Jest to zwi¹zane z domniemaniemwiarygodno�ci ksiêgi
wieczystej. Zasada ta jednak tylko wtedy bêdzie mia³a praktyczne zna-
czenie, kiedy tre�æ ksi¹g wieczystych bêdzie odzwierciedlaæ w miarê
mo¿liwo�ci najpe³niej wszelkie zmiany stanu prawnego nieruchomo�ci.
Temu celowi w ostatnich latach zosta³o po�wiêconych kilka zmian prze-
pisów dotycz¹cych funkcjonowania instytucji ksi¹g wieczystych, jak
chocia¿bywprowadzenie elektronicznej ksiêgiwieczystej daj¹cej powszech-
ny dostêp do tre�ci wpisów w tych ksiêgach, czy te¿ docelowe powi¹-
zanie systemu elektronicznej ksiêgi wieczystej z katastrem nieruchomo�ci.
Temu samemu celowi s³u¿y tak¿e art. 92 ust. 4 pr. o not., który zobo-
wi¹zuje notariusza do przes³ania s¹dowi prowadz¹cemu ksiêgi wieczyste
wypisu aktu notarialnego zawieraj¹cegowswej tre�ci przeniesienie, zmianê
lub zrzeczenie siê prawa ujawnionego w ksiêdze wieczystej albo usta-
nowienie takiego prawa. Obecnie notariusz w ramach prowadzonego
przez siebie postêpowania spadkowego wydaje akty po�wiadczenia dzie-
dziczenia, które w skutkach prawnych s¹ równe s¹dowym postanowie-
niom stwierdzaj¹cym nabycie spadku. Brak jednak jakiegokolwiek prze-
pisu zobowi¹zuj¹cego notariusza do zawiadamiania � w sytuacjach, gdy
w sk³ad spadku wchodzi nieruchomo�æ � odpowiedniego s¹du wieczy-
stoksiêgowego, jak to jest obecnie w przypadku s¹du spadku. Obowi¹zku
takiego nie da siê wyinterpretowaæ z dotychczas istniej¹cych przepisów
reguluj¹cych te materiê. Art. 36 ust. 1 u.k.w.h. jako zobowi¹zanych do
przekazywania s¹dom wieczystoksiêgowym stosownych informacji
wymienia jedynie s¹dy i organy administracji publicznej. Brak tam no-
tariusza. Nie mo¿e mieæ tak¿e zastosowania w drodze analogii art. 92
ust. 4 pr. o not. Przede wszystkim dotyczy on aktów notarialnych. Akt
po�wiadczenia dziedziczenia nie jest aktem notarialnym, stanowi on �
zgodnie z wol¹ ustawodawcy � osobn¹ czynno�æ notarialn¹, do której
odpowiednio tylko stosuje siê przepisy dotycz¹ce aktów notarialnych (art.
95n § 1 pr. o not.). Ponadto akt notarialny zawiera wniosek o dokonanie
wpisu w ksiêdze wieczystej. W przypadku za� stwierdzenia prawa do
spadku chodzi wy³¹cznie o poinformowanie o tym fakcie s¹du wieczy-
stoksiêgowego, tak jak dzieje siê to dotychczas w przypadku s¹dowego
stwierdzenia praw do spadku. S¹dwieczystoksiêgowy na podstawie otrzy-
manego zawiadomienia z urzêdu dokonuje wpisu ostrze¿enia, ¿e stan
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prawny nieruchomo�ci ujawniony w ksiêdze wieczystej sta³ siê niezgodny
z rzeczywistym stanem prawnym (art. 36 ust. 3 u.k.w.h.). W przypadku
aktu po�wiadczenia dziedziczenia nie chodzi wiêc, jakw przypadku aktów
notarialnych, o dokonanie w ksiêdze wieczystej wpisu powoduj¹cego
zmianê stanu prawnego, ale jedynie o zamieszczenie informacji (w formie
ostrze¿enia) zabezpieczaj¹cej interesy osób korzystaj¹cych z ksiêgi wie-
czystej, a ostrzegaj¹cej o niezgodno�ci stanu ujawnionego w ksiêdze
z rzeczywistym stanem prawnym.
Mo¿na za³o¿yæ, ¿e znaczna czê�æ spadkodawców, których dotycz¹

lub bêd¹ dotyczyæ notarialne po�wiadczenia dziedziczenia, by³a w³a�ci-
cielami nieruchomo�ci. Niemal pewnym jest tak¿e, ¿e kiedy nowa insty-
tucjanotarialnegopo�wiadczeniadziedziczeniaokrzepnie ina trwa³eznajdzie
miejsce w �wiadomo�ci obywateli, stanie siê ona g³ównym sposobem
potwierdzenia praw do spadku. Spowoduje to, ¿e przy ci¹gle jeszcze
niewysokiej �wiadomo�ci prawnej spo³eczeñstwa oraz braku odpowied-
nich regulacji stan prawny ujawniony w ksiêgach wieczystych bêdzie
rozmija³ siê z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomo�ci. Notariusze
stwierdzaj¹cy prawa do spadku nie bêd¹ bowiem informowaæ s¹dów
wieczystoksiêgowych o zmianach w³a�cicieli nieruchomo�ci z uwagi na
brak jakichkolwiek podstaw prawnych do takiego dzia³ania. Stan taki
przeczy dotychczas podejmowanym wysi³kom ustawodawcy d¹¿¹cym
do maksymalnego rozszerzenia instytucji ksi¹g wieczystych oraz ich
zgodno�ci z rzeczywistym stanem prawnym. Konieczne wiêc wydaje siê
ustanowienie jednoznacznegoobowi¹zkunotariuszydo informowania s¹du
wieczystoksiêgowego o ka¿dej zmianie w³a�ciciela nieruchomo�ci, dla
której za³o¿ona jest ksiêga wieczysta. Najprostszym do tego sposobem
by³aby nowelizacja art. 36 ust. 1 u.k.w.h. rozszerzaj¹ca katalog podmio-
tów zobowi¹zanych do udzielania s¹domwieczystoksiêgowym informacji
o notariuszy. Obecnie bowiem brak jakichkolwiek podstaw do narzucenia
notariuszowi takiego obowi¹zku, a taki z kolei stan zniweczy dotychcza-
sowe dzia³ania i dokonania ustawodawcy do � jak wy¿ej wskazano �
osi¹gniêcia stanu, w którym tre�æ ksi¹g wieczystych bêdzie jak najpe³niej
odzwierciedla³a stan prawny nieruchomo�ci. Do czasu zmiany nale¿y
jednak liczyæ na to, ¿e praktyka stosowania notarialnego po�wiadczenia
dziedziczenia bêdzie wygl¹da³a w ten sposób, i¿ osoby pragn¹ce uzyskaæ
notarialne po�wiadczenie dziedziczenia bêd¹ tak¿e chcia³y w drodze
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notarialnej dokonaæ dzia³u spadku, a w tych sytuacjach znajdzie zasto-
sowanie art. 92 § 4 pr. o not. i z tego wzglêdu (akt notarialny z umow¹
o dzia³ spadku bêdzie zawiera³ wniosek o wpis do ksiêgi wieczystej)
aktualny stan prawny znajdzie odzwierciedlenie w ksiêdze wieczystej.

V. Podsumowanie

Instytucja notarialnego po�wiadczenia dziedziczenia jest instrumen-
tem, którego wprowadzenie do obrotu prawnego by³o dzia³aniem jak
najbardziej po¿¹danym. Odpowiada postulatom nie tylko �rodowiska no-
tarialnego, które by³o inicjatorem wprowadzenia tej regulacji, ale przede
wszystkim potrzebom spo³eczeñstwa, dla którego jest instrumentem do
szybszego i wygodniejszego za³atwiania formalno�ci zwi¹zanych ze
sprawami spadkowymi. Po utrwaleniu siê tej instytucji w �wiadomo�ci
spo³ecznej z pewno�ci¹ tak¿e odci¹¿y ona s¹dy, w których niesporne
postêpowania spadkowe s¹ poka�n¹ czê�ci¹ spraw rozstrzyganych przez
sêdziów w wydzia³ach cywilnych. Wszystko to powinno motywowaæ
ustawodawcê do takiego uregulowania funkcjonowania tej instytucji, by
w praktyce dzia³a³a ona bez zbêdnych problemów. Proponowane powy¿ej
zmiany poprawi³yby funkcjonowanie notarialnego po�wiadczenia dziedzi-
czenia w praktyce, usunê³yby w¹tpliwo�ci co do zakresu obowi¹zków
notariuszy przy stwierdzaniu praw do spadków otwartych przed 1 pa�-
dziernika 1990 r., w sk³ad których wchodzi gospodarstwo rolne, oraz
poszerzy³yby zakres zastosowania tej instytucji, który � jak siê wydaje
� zbêdnie zosta³ ograniczony w sposób opisany w rozdziale II opraco-
wania.


