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Kuratela spadku w obrocie notarialnym

Do ustanowienia kuratora spadku (art. 666 i nast. k.p.c.) dochodzi
obecnie w polskiej praktyce s¹dowej niezwykle rzadko. Instytucja ta mia³a
szerokie zastosowanie jeszcze bezpo�rednio po drugiej wojnie �wiatowej1.
Zmieniaj¹ce siê warunki ustrojowe, ekonomiczne i okrojenie krêgu spad-
kobierców ustawowych sprawi³y, i¿ szybko przesta³a potem odgrywaæ
praktyczn¹rolê.Po trwaj¹cymdziesiêcioleciastaniehibernacjikuratelaspadku
bardzo powoli przywracana jest do ¿ycia od lat 90. ubieg³ego wieku2.
Brak wspó³czesnych do�wiadczeñ zwi¹zanych z t¹ instytucj¹ prawn¹

sprawia, ¿e napotkanie kuratora spadku w obrocie prawnym prowadzi
najczê�ciej do sporych praktycznych trudno�ci. Niniejszy tekst po�wiê-
cony jest tym aspektom kurateli spadku, które mog¹ mieæ znaczenie
w obrocie notarialnym. Podejmê w nim próbê przedstawienia wybranych
problemów prawnych zwi¹zanych z wystêpowaniem kuratora spadku
przed notariuszem. Odrêbn¹ kwesti¹, która podlega³a bêdzie omówieniu,
s¹ mo¿liwo�ci w³¹czenia notariuszy w system zarz¹du spadkami nieob-
jêtymi.

1 Pog³êbiony rys historyczny obejmuj¹cy funkcjonowanie kurateli spadku na ziemiach
polskich przedstawi³ A. S t e m p n i a k, Zarz¹d spadku nieobjêtego w ujêciu przepisów
KPC � cz. I, MoP 2010, nr 18, s. 997-1001.

2 Pionierskie s¹ w tym wzglêdzie do�wiadczenia s¹dów krakowskich, gdy¿ po 1989 r.
znaczna liczba nieruchomo�ci o niewyja�nionym stanie prawnym wymusi³a w Krakowie
konieczno�æ reaktywowania na znaczn¹ skalê instytucji kurateli spadku.
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1. Przes³anki ustanowienia kuratora spadku

Kuratela spadku jest jednym z instrumentów s³u¿¹cych sprawowaniu
pieczy nad spadkiem nieobjêtym. Ze spadkiem nieobjêtym mamy do
czynienia, kiedyspadkobiercynie sprawuj¹nadspadkiemfaktycznejpieczy3.
E. Skowroñska-Bocian4 wyró¿nia trzy rodzaje sytuacji, w których spadek
pozostaje nieobjêty:
� istniej¹ w¹tpliwo�ci co do osoby spadkobiercy,
� spadkobierca jest wprawdzie znany, ale porozumienie siê z nim

napotyka na powa¿ne trudno�ci i nie mo¿na powiadomiæ go o fakcie
nabycia spadku,
� znany i maj¹cy �wiadomo�æ dziedziczenia spadkobierca nie jest

w stanie obj¹æ spadku w posiadanie.
Objêcie spadku jest zatem kategori¹ faktyczn¹ niezale¿n¹ od przyjêcia

spadku5 i niezale¿n¹ od ewentualnego stwierdzenia nabycia spadku6.
Rozstrzygaj¹cy jest stan z chwili orzekania (art. 316 § 1 w zw. z art.
13 § 2 k.p.c.), wiêc s¹dy spadku mog¹ mieæ, i w praktyce maj¹, do
czynienia ze spadkami otwartymi do�æ dawno. Stan nieobjêcia spadku
mo¿liwy jest wwypadkuwielo�ci spadkobierców potencjalnie a¿ do czasu
dzia³u spadku7.
Drug¹ przes³ank¹ ustanowienia kuratora spadku jest konieczno�æ

siêgniêcia po ten �rodek ochrony spadku nieobjêtego (�s¹d czuwa nad
ca³o�ci¹ spadku, a w razie potrzeby ustanawia kuratora spadku�, art. 666
§ 1 k.p.c.). Zachodzi ona, gdy w razie nieustanowienia kuratora spadku
prawa spadkobierców zagro¿one by³yby uszczupleniem, w szczególno�ci

3 Orzeczenie SN z dnia 5 kwietnia 1956 r., III CR 566/56 (OSNCK 1956, nr 4, poz.
115); J. P i e t r z y k o w s k i, [w:] Komentarz do kodeksu postêpowania cywilnego,
red. K. Piasecki, t. II: Komentarz do artyku³ów 506-1088,Warszawa 2006, art. 666, nb. 1.

4 E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga czwarta:
Spadki, Warszawa 2008, art. 925, uwaga 5.

5 J. P i e t r z y k o w s k i, [w:] Komentarz..., art. 666, nb. 1; B. D o b r z a ñ s k i, [w:]
Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, red. Z. Resich,W. Siedlecki,Warszawa 1969,
art. 666, s. 936.

6 J. I g n a t o w i c z, Odpowied� na pytanie prawne, Biuletyn Ministerstwa Sprawie-
dliwo�ci 1956, z. 5, s. 41.

7 M.M a r g o ñ s k i, Kurator spadku, Warszawa 2009, s. 45.
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poprzez zmniejszenie aktywów lub zwiêkszenie pasywów spadku lub gdy
roztoczenie pieczy nad spadkiem w drodze ustanowienia kuratora spadku
podyktowane jest interesempublicznym8. Podejmuj¹c decyzjêw tej kwestii
powinno siê uwzglêdniæ koszty kurateli spadku, w tym wynagrodzenie
kuratora9. Alternatyw¹ jest ograniczenie pieczy do którego� z s¹dowych
�rodków ochrony spadku nieobjêtego (spis inwentarza, sprzeda¿ rzeczy
ruchomych10) lub �rodków zabezpieczenia spadku (art. 634, 635 k.p.c.).
Kuratela spadku jest jednak najczê�ciej najefektywniejszym sposobem
roztoczenia pieczy nad spadkiem nieobjêtym.
Do ustanowienia kuratora spadku doj�æ mo¿e z urzêdu11, gdy¿ s¹d

spadku z urzêdu zobowi¹zany jest do roztoczenia pieczy nad spadkiem
nieobjêtym. Kuratela spadku jest instrumentem s³u¿¹cym wype³nieniu
spoczywaj¹cego na organach w³adzy publicznej obowi¹zku ochrony
w³asno�ci i dziedziczenia wyp³ywaj¹cego z art. 21 ust. 1 Konstytucji12
i protoko³u nr 1 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka
i Podstawowych Wolno�ci13.

8 M.M a r g o ñ s k i, Kurator spadku�, s. 41; aprobuj¹co A. S t e m p n i a k, Zarz¹d
spadku..., cz. I, s. 1004.

9 Odmiennie A. S t e m p n i a k, Zarz¹d spadku..., cz. I, s. 1004.
10 Szerzej o s¹dowym zarz¹dzie spadkiem nieobjêtymA. S t e m p n i a k, Zarz¹d spad-

ku..., cz. I, s. 1002 i nast.
11 Uchwa³a SN z dnia 2 kwietnia 2008 r., III CZP 12/08 (MoP 2008, nr 6, s. 450);

B. D o b r z a ñ s k i, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego�, art. 666, s. 937; W. S i e -
d l e c k i, [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. II: Postêpowanie rozpoznawcze
przed s¹dami pierwszej instancji,Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk-£od� 1987, s. 748;
S. Dm ow s k i, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego, t. I: Komentarz do artyku³ów 1-
50514, Warszawa 2006, art. 180, nb. 15; M. J ê d r z e j e w s k a, [w:] T. E r e c i ñ s k i,
J. G u d o w s k i, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. III, Warszawa 2006, art.
180, nb. 15; L. K a l t e n b e k - S k a r b e k,W. ¯ u r e k,Prawo spadkowe,Warszawa 2007,
s. 109; A. Z i e l i ñ s k i, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliñ-
ski, Warszawa 2008, art. 180, nb. 18, art. 666, nb. 7; J.S. P i ¹ t k o w s k i, H.W i t c z a k,
A. K a w a ³ k o, [w:] System Prawa Prywatnego, t. X: Prawo spadkowe, Warszawa 2009,
roz. II, nb. 137, s. 169; M.M a r g o ñ s k i, Kurator spadku�, s. 50; M.Wa l a s i k, Za-
bezpieczenie spadku obejmuj¹cego rachunek bankowy, PS 2010, nr 1, s. 54; A. S t e m p -
n i a k, Recenzja. Marcin Margoñski, Kurator spadku, Rejent 2010, nr 2, s. 113.

12 Tak równie¿ A. S t e m p n i a k, Recenzja..., s. 111. Podobnie wyrok NSA z dnia 5
lipca 2010 r., II OSK 1136/09, Centralna Baza Orzeczeñ S¹dów Administracyjnych.

13 Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, 285.
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W praktyce stany faktyczne prowadz¹ce do konieczno�ci ustanowie-
nia kuratora spadku mog¹ byæ bardzo ró¿ne. Du¿a czê�æ kuratel zwi¹zana
jest z wchodz¹cymi w sk³ad spadku nieruchomo�ciami. W polskich
warunkach s¹ to niejednokrotnie nieruchomo�ci o niejasnym od dziesiê-
cioleci stanie prawnym. Kuratela s³u¿yæ mo¿e ochronie takiej nierucho-
mo�ci spadkowej przez zapewnienie nad ni¹ pieczy lub mo¿e byæ zwi¹-
zana z konieczno�ci¹ przeprowadzenia postêpowania administracyjnego
lub s¹dowego dotycz¹cego takiej nieruchomo�ci (nakaz rozbiórki budyn-
ku, ustanowienie drogi koniecznej, zgoda w³a�ciciela wyra¿ana w ramach
postêpowania prawnobudowlanego dotycz¹cego nieruchomo�ci s¹sied-
niej itd.). T³o ustanowienia kurateli mo¿e byæ te¿ wy³¹cznie procesowe
(�mieræ strony postêpowania s¹dowego, administracyjnego lub s¹dowo-
administracyjnego)14 lub zwi¹zane z dokonaniem konkretnej czynno�ci
prawnej (np. wydanie pracownikowi �wiadectwa pracy po �mierci pra-
codawcy).

2. Zakres obowi¹zków i pozycja prawna kuratora spadku

Kurator spadku dzia³a na dwóch p³aszczyznach. Pierwsz¹ jest ustalenie
spadkobierców i poinformowanie ich o otwarciu spadku (art. 667 § 1
k.p.c.). Drug¹ p³aszczyzn¹ jest zabezpieczenie maj¹tku spadkowego i za-
rz¹d nim (art. 667 § 2 k.p.c.). Do sprawowania przez kuratora zarz¹du
maj¹tkiem spadkowym znajduj¹ zgodnie z art. 667 § 2 k.p.c. odpowiednie
zastosowanie przepisy o zarz¹dzie w toku egzekucji z nieruchomo�ci (art.
931-941 k.p.c.).W zakresie odmiennie nieuregulowanym znajduj¹ ponad-
to do kurateli spadku zastosowanie przepisy materialnoprawne (art. 178
§ 2 k.p.c.) i procesowe (art. 605 k.p.c.) o opiece15.
Zakres obowi¹zków kuratora spadku wynikaj¹cy z ustawy mo¿e byæ

modyfikowany przez s¹d spadku w postanowieniu o ustanowieniu ku-
ratora w zale¿no�ci od wymogów konieczno�ci ochrony spadku nieob-
jêtego. Mo¿e zatem przyk³adowo zostaæ ograniczony do dokonywania

14 O ustanowienie kuratora spadkumo¿e zwróciæ siê do s¹du spadku tak¿e s¹d lub organ
prowadz¹cy postêpowanie (art. 180 § 2 k.p.c., art. 30 § 5 k.p.a., art. 128 § 1 pkt 1
u.p.p.s.a.).

15 Uchwa³a SN z dnia 18 grudnia 2008 r., III CZP86/08 z glos¹M.M a r g o ñ s k i e g o,
PS 2009, nr 11-12, s. 209 i nast.
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okre�lonego rodzaju czynno�ci, zarz¹du okre�lon¹ nieruchomo�ci¹, usta-
lenia spadkobierców czy nawet dokonania okre�lonej jednorazowej czyn-
no�ci.
W ramach ustalania spadkobierców kurator spadku podejmuje czyn-

no�ci faktyczne i prawne. Poszukiwania dotycz¹ spadkobierców po
pierwotnym spadkodawcy, a czêsto tak¿e nastêpców prawnych zmar³ych
nastêpczo spadkobierców. Kurator powinien wychodziæ poza czynno�ci
podejmowane rutynowo przez s¹dy spadku w ramach ustalania spadko-
bierców w postêpowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Poszukiwania
spadkobierców obejmuj¹ zazwyczaj rozmowy z s¹siadami, powinowa-
tymi i znajomymi spadkodawcy, korzystanie z akt s¹dowych, pracow-
niczych, akt organów emerytalnych, informacji meldunkowych itd.
Konieczne mog¹ byæ tak¿e kwerendy w �ród³ach historycznych (archiwa
pañstwowe i ksiêgi parafialne). Nierzadko poszukiwania spadkobierców
prowadz¹ za granicê. Skomplikowany charakter poszukiwañ mo¿e, przy
sporej warto�ci spadku, stanowiæ podstawê do zaanga¿owania przez
kuratora profesjonalnych genealogów spadkowych, tzw. poszukiwaczy
spadkobierców16. Ustaliwszy spadkobierców, kurator spadku sk³ada
wniosek o stwierdzenie nabycia spadku17. Ustalenie spadkobierców nie
prowadzi jeszcze samo przez siê, jak wspomniano, do uchylenia kurateli,
gdy¿ niezbêdne jest objêcie spadku lub ustanie konieczno�ci sprawowania
nad nim pieczy za pomoc¹ kurateli spadku.
Drug¹ p³aszczyzn¹ dzia³añ kuratora spadku jest zabezpieczenie ca³o�ci

maj¹tku spadkowego. Kurator dokonuje tu bardzo ró¿norodnych czyn-
no�ci faktycznych i prawnych, których natura zale¿y od sk³adu spadku.

16 Szerzej na temat tej grupy zawodowej P. D r a p a ³ a, Prowadzenie cudzych spraw
bez zlecenia. Konstrukcja prawna, Warszawa 2010, s. 337 i nast.; M.M a r g o ñ s k i,
Kurator spadku�, s. 167 i nast.

17 Twierdz¹c o legitymacji kuratora spadku do z³o¿eniawniosku o stwierdzenie nabycia
spadku: postanowienie SN z dnia 24 pa�dziernika 2001 r., III CKN 366/00 (lex nr 53094);
postanowienie SN z dnia 1 czerwca 2000 r., IV CKN 470/00 (lex nr 52484); J. P i e t r z y -
k o w s k i, [w:]Komentarz..., art. 667, nb. 1; J. K r e m i s, [w:]Kodeks cywilny. Komentarz,
red. E. Gniewek, Warszawa 2008, art. 1037, nb. 91; J. � w i e c z k o w s k i, Instytucja
zarz¹du w polskiej procedurze cywilnej, Sopot 2002, s. 176; H.W i t c z a k, A. K a w a ³ -
k o, Prawo spadkowe, Warszawa 2006, s. 113; A. S t e m p n i a k, Postêpowanie o dzia³
spadku, s. 119, Warszawa 2010. Odmiennie B. K o r d a s i e w i c z, [w:] System Prawa
Prywatnego..., roz. VII, nb. 14, s. 462.
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W wypadku napotkania przez kuratora trudno�ci w objêciu maj¹tku
spadkowego w zarz¹d, s¹d spadku wydaæ mo¿e komornikowi polecenie
wprowadzenia kuratora spadku w zarz¹d (art. 933 w zw. z art. 667 § 2
k.p.c.). Na etapie sprawowania zarz¹du kurator spadku potrzebuje ze-
zwolenia nadzoruj¹cego go s¹du spadku na dokonywanie czynno�ci
przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du (art. 935 § 3 w zw. z art.
667 § 2 k.p.c.)18. Analogicznie do uregulowañ przedstawicielstwa usta-
wowego rodziców (art. 101 § 3 k.r.o.)19 przyj¹æ nale¿y, ¿e dokonanie
czynno�ci bez wcze�niejszego uzyskania zezwolenia s¹du skutkuje bez-
wzglêdn¹ niewa¿no�ci¹.
Kurator zarz¹dza maj¹tkiem spadkowym do czasu uchylenia kurateli,

kieruj¹c siê wzglêdami prawid³owego zarz¹du. Kurator reprezentuje przy
tym wy³¹cznie interesy spadkobierców, a nie osób trzecich (zapisobier-
ców, uprawnionych do zachowku, Skarbu Pañstwa). W praktyce egze-
kwowanie praw spadkobierców mo¿e przybieraæ charakter konfliktowy,
zw³aszcza w relacjach z samoistnymi posiadaczami nieruchomo�ci spad-
kowych licz¹cymi na zasiedzenie, lokatorami mieszkañ wchodz¹cych
w sk³ad nieruchomo�ci spadkowych, jednostkami organizacyjnymi gmin
sprawuj¹cymi wcze�niej zarz¹d nieruchomo�ciami spadkowymi (zarz¹-
dami mieszkañ komunalnych). Osoby, dla których czynno�ci kuratora
spadku s¹ niewygodne, staraj¹ siê czasem nadawaæ dzia³aniom podejmo-
wanym w ramach zarz¹du spadku nieobjêtego charakter aferalny, odwo-
³uj¹c siê do wystêpuj¹cych w Polsce w przesz³o�ci nieprawid³owo�ci
zwi¹zanych z ustalaniem spadkobierców nieruchomo�ci. Z drugiej strony,
kurator spadku mo¿e byæ te¿ osob¹ stabilizuj¹c¹ obrót prawny, a jego
ustanowienie mo¿e koñczyæ uci¹¿liwy dla ró¿nych osób trzecich stan
zawieszenia zwi¹zany ze spadkiem nieobjêtym.
Polskie prawo nie przyznaje kuratorowi ¿adnego zakresu autonomii

wzglêdem ustanawiaj¹cego go s¹du spadku, który jest organem sprawu-
j¹cym pieczê nad spadkiem nieobjêtym (art. 666 § 1 k.p.c.). W ramach

18 Wymóg ten nie dotyczy moim zdaniem czynno�ci procesowych. Stanowisko uza-
sadniam szerzej w: M.M a r g o ñ s k i, Kurator spadku�, s. 107 i nast. Tak równie¿
A. S t emp n i a k, Zarz¹d spadku nieobjêtego w ujêciu przepisów KPC � cz. III, MoP 2010,
nr 20 (nieopublikowany w momencie oddawania artyku³u do druku).

19 Uchwa³a Ca³ej Izby Cywilnej SN z 24 czerwca 1961 r., I CO 16/61 (OSNCP 1963,
nr 9, poz. 187).
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sprawowanego nad kuratorem nadzoru s¹d spadku wydaje zezwolenia
na dokonywanie czynno�ci przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du
w ramach zarz¹du maj¹tkiem spadkowym (art. 935 § 3 w zw. z art. 667
§ 2 k.p.c.) i wa¿niejszych czynno�ci w pozosta³ym zakresie (art. 593
k.p.c.). Kurator sk³ada te¿ s¹dowi spadku sprawozdania z dzia³alno�ci
(art. 937 w zw. z art. 667 § 2 k.p.c., art. 166 w zw. z art. 178 § 2
k.r.o.). S¹d spadku mo¿e ponadto zobowi¹zaæ kuratora do dokonywania
konkretnych czynno�ci i wydawaæ innego rodzaju polecenia, które mog¹
zostaæ zaopatrzone rygorem grzywny (art. 938 § 2 w zw. z art. 667 § 2,
art. 598 w zw. z art. 605 k.p.c.). S¹d spadku orzeka te¿ o wynagrodzeniu
kuratora i zwrocie ewentualnych wydatków poniesionych przez niego
z w³asnych funduszy (art. 939 § 1 w zw. z art. 667 § 2 k.p.c.).
W doktrynie sporne jest, z jakiej pozycji kurator spadku reprezentuje

interesy spadkobierców.ZdaniemK.Korzana20 kurator spadku jest przed-
stawicielem ustawowym spadkobierców, a wiêc jego dzia³ania powoduj¹
powstawanie skutków prawnych bezpo�rednio w sferze prawnej spad-
kobierców. Jako przedstawiciel ustawowy kurator spadku sk³ada w tym
ujêciu o�wiadczenia woli w imieniu reprezentowanych spadkobierców.
W. Broniewicz21 uznaje kuratora spadku za zastêpcê po�redniego (pod-

20 K. K o r z a n, Zastêpstwo strony przez kuratora w postêpowaniu cywilnym, NP
1964, nr 5, s. 504; t e n ¿ e, Kurator w postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1966, s. 25;
t e n ¿ e, Glosa do wyroku SN z dnia 8 lipca 1969 r., NP 1971, nr 7-8, s. 1197 i nast.
oraz Stanowisko prawne syndyka masy upad³o�ci i jego kwalifikacje, PPH 1993, nr 8,
s. 8. Tak równie¿: A.M a t a n, Kurator jako zastêpca procesowy strony w postêpowaniu
administracyjnym, Roczniki administracji i prawa: Teoria i praktyka 2000, s. 68; A. P o -
k o r a, Kilka uwag na temat relacji miêdzy syndykiem masy upad³o�ci a podmiotami
zajmuj¹cymi analogiczne stanowisko oraz zagadnienia pozycji prawnej zarz¹dcy odrêb-
nego maj¹tku w postêpowaniu upad³o�ciowym, [w:] Wokó³ problematyki cywilnoproce-
sowej. Studium teoretyczno-prawne. Ksiêga pami¹tkowa dla uczczenia pracy naukowej
Profesora Kazimierza Korzana, red. A. Nowak, Katowice 2001, s. 218; A.M. A r k u -
s z e w s k a, S¹dowe postêpowanie spadkowe dotycz¹ce maj¹tkowych praw autorskich,
[w:] Dziedziczenie w³asno�ci intelektualnej, red. M. Za³ucki, Warszawa 2009, s. 115;
M.M a r g o ñ s k i, Kurator spadku�, s. 81.

21 W. B r o n i e w i c z, W kwestii stanowiska prawnego kuratora, Palestra 1968, nr 6,
s. 61; t e n ¿ e,Postêpowanie cywilne w zarysie,Warszawa 2005, § 132, s. 352. Tak równie¿
J. I g n a t o w i c z, [w:] System prawa rodzinnego i opiekuñczego. Czê�æ 1, red. J.St. Pi¹t-
kowski, Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk-£od� 1985, s. 1212; M. U l i a s z, Kodeks
postêpowania cywilnego, t. II: Komentarz do artyku³ów 506-1217, Warszawa 2007, art.
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miot podstawiony), który dzia³a na rzecz osoby zastêpowanej, ale w imie-
niu w³asnym nawi¹zuje samodzielnie stosunki w obrocie prawnym. Jed-
nocze�nie zwraca siê uwagê, ¿ekurator pe³ni, zw³aszczawzakresie ustalania
spadkobierców, rolê organu pomocniczego s¹du spadku22. Orzecznictwo
nie rozstrzygnê³o dotychczas tej kwestii w sposób jednoznaczny, a po-
czynione dot¹d uwagi dotycz¹ce pozycji prawnej kuratora spadku maj¹
w wiêkszo�ci charakter przyczynkowy23. Wy³om stanowi jedynie wyrok
SN z 10 grudnia 2009 r., w którym po przeprowadzeniu analizy sporów
doktrynalnych uznano kuratora spadku za zastêpcê po�redniego nieusta-
lonych spadkobierców24.
Na marginesie dogmatycznych sporów tocz¹cych siê w literaturze

dodaæmogê, ¿e prowadzeniewyk³adniwkierunkuuznania kuratora spadku
za podmiot podstawiony uwa¿am za niepo¿¹dane tak¿e dlatego, i¿ czyni
to zkurateli spadku instrument u³omny.Uznaniekuratora spadkuzapodmiot
podstawiony pozbawia go mo¿liwo�ci skutecznego dzia³ania w imieniu
spadkobierców i czyni niezbêdnym koryguj¹ce interwencje ustawodawcy

667, nb. 2; S. K a l u s, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, red. K. Piasecki,
Warszawa 2009, art. 178, nb. 1, s. 1107; St. P i ¹ t k o w s k i, H.W i t c z a k, A. K a w a ³ -
k o, [w:] System Prawa Prywatnego..., roz. II, nb. 137, s. 170; A. S t e m p n i a k, Recen-
zja..., s. 114.

22 M.M a r g o ñ s k i, Kurator spadku�, s. 82.
23 Uchwa³a SN z dnia 2 kwietnia 2008 r., III CZP12/08, MoP 2008, nr 6, s. 450 (strona

w rozumieniu procesowym dzia³aj¹ca w procesie w imieniu w³asnym na rzecz innego
podmiotu); CentralnaBazaOrzeczeñ S¹dówAdministracyjnych:wyrokWSAwWarszawie
(zastêpca procesowy strony dzia³aj¹cy w jej imieniu z ustawowego umocowania); wyrok
WSA w Krakowie z dnia 7 pa�dziernika 2009 r., II SA/Kr 1040/09 (nie jest przedstawi-
cielem ustawowym lub zastêpc¹ spadkobierców, lecz podmiotem sprawuj¹cym w imieniu
w³asnym, pod nadzorem s¹du spadku zarz¹d nieobjêtym maj¹tkiem spadkowym); wyroki
WSAw Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 r., IV SA/Wa 35/09 oraz IV SA/Wa 2004/09
(podmiot dzia³aj¹cy z upowa¿nienia s¹du powszechnego na rzecz spadkobierców i w ich
interesie). Ponadto w postanowieniu z dnia 26 listopada 2009 r., I CZ 75/09 (Biuletyn
SN 2010, nr 2, s. 12) kurator spadku uznany zosta³ za kuratora prawa materialnego.

24 Wyrok SN z dnia 10 grudnia 2009 r., III CSK 82/09. W momencie oddawania
artyku³u do druku SN w sk³adzie 7 sêdziów pracowa³ ponadto w sprawie III CZP 78/10
nad odpowiedzi¹ na nastêpuj¹ce pytanie prawne: Czy kurator spadku jest biernie legity-
mowany w sprawie o ustalenie nabycia przez Skarb Pañstwa na podstawie dekretu z dnia
8 marca 1946 roku o maj¹tkach opuszczonych i poniemieckich (Dz.U. Nr 13, poz. 87
ze zm.) w³asno�ci nieruchomo�ci wchodz¹cej w sk³ad spadku?
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(lub judykaty SN) w trudnych do przewidzenia miejscach rozsianych po
ca³ym systemie prawnym.Tytu³em przyk³adu podaæmo¿na z³o¿enie przez
kuratora wniosku o wydanie z depozytu s¹dowego przedmiotów wcho-
dz¹cych w sk³ad spadku z³o¿onych do depozytu w zwi¹zku ze �mierci¹
spadkodawcy, gdy (co jest regu³¹) w postanowieniu s¹du depozytowego
jako uprawnieni do podjêcia depozytu wskazani s¹ spadkobiercy, uzyski-
wanie informacji w bankach (kwestia tajemnicy bankowej) czy otrzymy-
wanie wypisów aktów notarialnych, o którym bêdzie jeszcze mowa.
W sytuacjach tego rodzaju, z którymi konfrontowani s¹ praktycy, wy-
stêpowanie z pozycji przedstawiciela ustawowego spadkobierców roz-
wiewa w¹tpliwo�ci co do uprawnieñ kuratora spadku. Stan prawny jest
jasny: je�li uprawnieni s¹ spadkobiercy, kurator jako ich przedstawiciel
ustawowywykonuje przys³uguj¹ce im prawa.Analogicznie ma siê sprawa
z ci¹¿¹cymi na spadkobiercach obowi¹zkami.
Uznanie kuratora spadku za podmiot podstawiony, dzia³aj¹cy we

w³asnym imieniu, prowadzi³oby natomiast do ograniczenia mo¿liwo�ci
skutecznego dzia³ania kuratora spadku.
Zakres dzia³ania kuratora spadku jest szerszy i znacznie bardziej zró¿-

nicowany ni¿ w wypadku zarz¹dcy nieruchomo�ci w postêpowaniu
egzekucyjnym i jest tym samym trudniejszy do kazuistycznego uregu-
lowania. Obejmuje reprezentowanie wszelkich interesów spadkobierców
zwi¹zanych ze spadkiem. Odrzuciæ nale¿y, moim zdaniem, tak¹ interpre-
tacjê przepisów o kurateli spadku, która jest równoznaczna z koniecz-
no�ci¹ dokonywania przez ustawodawcê licznych korekt lub wrêcz
tworzenia nowych instrumentów ochrony praw spadkobierców, o ile ta
interpretacja nie jest absolutnie niezbêdna.Argumenty dogmatyczne prze-
mawiaj¹ce za uznaniem kuratora spadku za podmiot podstawiony nie s¹
za� na tyle silne, by � zanim instytucja kurateli spadku rozwinie siê w
polskiej praktyce s¹dowej � rzucaæ kuratorowi spadku pod nogi k³odê
nieustaj¹cych sporów z osobami trzecimi na tle uprawnieñ kuratora.

3. Wystêpowanie kuratora spadku w obrocie notarialnym

Z zarysowanego powy¿ej zakresu dzia³alno�ci kuratora spadku wy-
nika, ¿e kurator ten mo¿e pojawiaæ siê w obrocie notarialnym potencjalnie
w kilku kontekstach.
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Po pierwsze, objêcie spadku w zarz¹d wi¹¿e siê z konieczno�ci¹
ustalenia stanu prawnego nieruchomo�ci spadkowych, ewentualnych praw
wchodz¹cych w sk³ad spadku, a tak¿e rozpoznania skierowanych prze-
ciwko spadkobiercom roszczeñ. Niezbêdne mo¿e byæ w tym procesie
zapoznawanie siê przez kuratora spadku z tre�ci¹ rozmaitych aktów
notarialnych. Wypisy wielu z nich kurator odnajdzie w aktach ksi¹g
wieczystych. Mo¿e siê jednak pojawiæ konieczno�æ uzyskania wypisu
aktu notarialnego u notariusza. Je�li spadkobiercy reprezentowani przez
kuratora spadku s¹ nastêpcami prawnymi strony lub osoby, dla której
zastrze¿ono w akcie prawo otrzymania wypisu (art. 110 § 1 pr. o not.25),
uznajê za dopuszczalne bezpo�rednie uzyskanie przez kuratora spadku,
jako przedstawiciela ustawowego, wypisu takiego aktu. Je�li jednak uznaæ
kuratora spadku za zastêpcê po�redniego, musia³by on skorzystaæ z drogi
s¹dowej zgodnie z art. 110 § 2 pr. o not.
Omówiona powy¿szej kwestia nabiera szczególnego znaczenia na tle

testamentów sporz¹dzonych w formie aktu notarialnego. Kurator spadku
zobowi¹zany jest bowiem ustaliæ w wypadku ka¿dego badanego otwarcia
spadku, czy podstaw¹ dziedziczenia nie bêdzie testament. W tym celu
kurator przeszukuje w pierwszym rzêdzie ewentualne mieszkanie spad-
kodawcy. Je�li kr¹g notariuszy, przed którymi mog³o doj�æ do sporz¹-
dzenia testamentu, jestw¹ski lub istniej¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypusz-
czaæ, ¿e spadkodawca testowa³ w formie aktu notarialnego, kurator mo¿e
ponadto ustalaæ istnienie ewentualnego testamentu u wchodz¹cych w ra-
chubê notariuszy, wykazuj¹c �mieræ testatora. W wypadku testamentu
sprawa jest jednak o tyle prostsza, ¿e notariusz mo¿e dokonaæ otwarcia
i og³oszenia testamentu (art. 649 § 1 k.p.c.), o którym zawiadamia kuratora
spadku (art. 652 k.p.c.).
Kurator ma o otwarciu spadku zawiadomiæ spadkobierców (art. 667

§1 in finek.p.c.).Dlategowykluczone jest z³o¿enieprzezkuratoraw imieniu
spadkobierców o�wiadczenia w przedmiocie przyjêcia spadku26. Dopusz-
czalne jest natomiast z³o¿enieprzezkuratora takiegoo�wiadczeniawramach
zarz¹du maj¹tkiem spadkowym w sprawie spadkowej, w której do
dziedziczenia doszed³ za ¿ycia spadkodawca, je�li zmar³ on przed z³o¿e-

25 Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.
26 M.M a r g o ñ s k i, Kurator spadku�, s. 155.
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niem o�wiadczenia i prawo z³o¿enia tego o�wiadczenia przechodzi na
spadkobierców reprezentowanych przez kuratora spadku (art. 1017 k.c.)27.
W takim wypadku niezbêdne jest uzyskanie zezwolenia s¹du spadku na
z³o¿enie przez kuratora o�wiadczenia, gdy¿ jest to czynno�æ przekracza-
j¹ca zakres zwyk³ego zarz¹du.
Kolejnym punktem stycznym wymagaj¹cym omówienia jest kwestia

mo¿liwo�ci skorzystania przez kuratora spadku z instytucji po�wiadczenia
dziedziczenia.Ustaliwszyspadkobierców,kurator sk³adazazwyczajwniosek
o stwierdzenie nabycia spadku, gdy¿ jest ono co do regu³y niezbêdne dla
wylegitymowania spadkobierców. W niektórych stanach faktycznych
po�wiadczenie dziedziczeniamo¿e byæwygodn¹ alternatyw¹wobec drogi
s¹dowej. Doktryna dopuszcza w postêpowaniu o stwierdzenie nabycia
spadku z³o¿enie zapewnienia spadkowego (art. 671 k.p.c.) przez przed-
stawiciela ustawowego spadkobiercy, je�li zna on stosunki osobiste i ro-
dzinne spadkodawcy28. Ze wzglêdu na ostatni wymóg wykluczone jest
z³o¿enie zapewnienia spadkowego przez kuratora spadku29. Zapewnienie
spadkowe jest bowiem o�wiadczeniem wiedzy30. Podobny jest charakter
o�wiadczeñ sk³adanych przez spadkobierców w ramach notarialnego
po�wiadczania dziedziczenia31 i równie¿ w tym zakresie wy³¹czone jest,
w mojej ocenie, zastêpowanie spadkobierców przez kuratora spadku.
Kurator spadku mo¿e zatem jedynie zainspirowaæ zwrócenie siê przez
spadkobierców do notariusza o sporz¹dzenie aktu po�wiadczenia dziedzi-
czenia.
W literaturze przyjmuje siê, ¿e kurator spadku nie bêdzie wystêpowa³

w sprawie spadkowej na etapie dzia³u spadku32. Wraz z objêciem spadku

27 Tam¿e, s. 156.
28 J. P i e t r z y k o w s k i, [w:] Komentarz ..., art. 672, nb. 6; podobnie T. E r e c i ñ -

s k i, [w:] T. E r e c i ñ s k i, J. G u d o w s k i, Kodeks..., art. 671, nb. 4.
29 M.M a r g o ñ s k i, Kurator spadku�, s. 171.
30 B. K o r d a s i e w i c z, [w:] System Prawa Prywatnego, t. X: Prawo spadkowe, roz.

VII, nb. 20, s. 466.
31 R.W r z e c i o n e k, Sporz¹dzenie aktu po�wiadczenia dziedziczenia � próba sfor-

mu³owania definicji, Rejent 2008, nr 7-8, s. 156; P. B o r k o w s k i, Komentarz do ustawy
z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy � Prawo o notariacie oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U.07.181.1287), w zakresie zmian do ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo
o notariacie (Dz.U.08.189.1158), LEX/el. 2009, art. 95e praw. o not., uwaga 4.

32 A. S t e m p n i a k, Postêpowanie o dzia³ spadku, s. 119 i cytowana tam literatura.
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przez spadkobierców odpada podstawa ustanowienia kurateli. Nie ozna-
cza to jednak, i¿ wykluczone jest wystêpowanie kuratora spadku w spra-
wach o dzia³ spadku33. W sk³ad maj¹tku spadkowego zarz¹dzanego przez
kuratora spadku wchodziæ mog¹ bowiem udzia³y w spadkach nabyte
przez spadkodawcê za ¿ycia. W takim wypadku kurator bêdzie niejed-
nokrotnie, gdy wymagaj¹ tego wzglêdy prawid³owego zarz¹du, w ramach
zarz¹du maj¹tkiem spadkowym d¹¿y³ do przeprowadzenia dzia³u spadku
z innymi spadkobiercami (lub reprezentuj¹cymi ich kuratorami). Dzia³ taki
mo¿e przybraæ formê dzia³u umownego. Do jego przeprowadzenia
wymagane jest uzyskanie zezwolenia s¹du spadku, gdy¿ jest to czynno�æ
przekraczaj¹ca zakres zwyk³ego zarz¹du.
Nale¿y w koñcu wspomnieæ kwestiê zbywania przez kuratora spadku

nieruchomo�ci spadkowych (udzia³ów w nieruchomo�ciach). S¹ to
czynno�ci ka¿dorazowo przekraczaj¹ce zakres zwyk³ego zarz¹du i wy-
magaj¹ce, co za tym idzie, zezwolenia s¹du spadku. S¹dy spadku w wa-
runkach polskich niezwykle niechêtnie udzielaj¹ takich zezwoleñ. Z jednej
strony jest to zrozumia³e ze wzglêdu na systematycznie rosn¹ce ceny
nieruchomo�ci i d³ugotrwa³y charakter postêpowañ o zarz¹d spadku
nieobjêtego. Z drugiej strony � wystêpuj¹ stany faktyczne, w których
za zbyciem nieruchomo�ci pilnie przemawiaj¹ wzglêdy prawid³owego
zarz¹du. Zbycie nieruchomo�ci powinno byæ za�, w mojej ocenie, po-

33 Odmienie A. S t e m p n i a k, Recenzja..., s. 117. Autor wskazuje, ¿e kurator spadku
zobowi¹zany jest czuwaæ nad ca³o�ci¹ spadku i nie mo¿e wystêpowaæ w sprawie o dzia³
spadku. Pogl¹d ten uzasadniony jest twierdzeniem, i¿ zbycie ruchomo�ci czy nieruchomo-
�ci (art. 668 k.p.c.) w ramach zarz¹du spadkiem nieobjêtym ma charakter wyj¹tkowy
i przekszta³cenia maj¹tkowe tego rodzaju powinny byæ postrzegane jako odstêpstwa od
regu³y. Ze stanowiskiem tym nie zgadzam siê. Maj¹tek spadkowy zarz¹dzany przez ku-
ratora spadku ma we wspó³czesnych stosunkach gospodarczych czêsto z natury rzeczy
charakter p³ynny. Kuratela spadku, postêpowanie o charakterze nierzadko d³ugotrwa³ym,
nie s³u¿y �zamro¿eniu� maj¹tku spadkowego, ale zapewnieniu prawid³owego zarz¹du tym
maj¹tkiem. Z obowi¹zku roztoczenia pieczy nad ca³o�ci¹ spadku kurator wywi¹zuje siê,
obejmuj¹c zarz¹dem tak¿e substraty pierwotnych sk³adników maj¹tkowych. Decyzja
o dokonaniu przekszta³ceñ wmaj¹tku spadkowym dyktowana jest wy³¹cznie przez wzglê-
dy prawid³owego zarz¹du i w ¿adnym razie niema charakteruwyj¹tkowego. Por. te¿ uwagi
A. Stempniaka dot. zasady zachowania spadku i zasady prawid³owej gospodarkimaj¹tkiem
spadkowym: A. S t e m p n i a k, Zarz¹d spadku... cz. III (nieopublikowany w momencie
oddawania artyku³u do druku).
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strzegane jako jeden z potencjalnych �rodków prawid³owego zarz¹du
maj¹tkiem spadkowym.
Przygotowanie umowy zbycia nieruchomo�ci wymaga koordynacji

miêdzy kuratorem spadku, nadzoruj¹cym go s¹dem spadku a notariuszem
(i s¹dem wieczystoksiêgowym). Wydanie przez s¹d spadku zezwolenia
na zbycie nieruchomo�ci poprzedzone bêdzie zazwyczaj sporz¹dzeniem
wyceny nieruchomo�ci, na podstawie której s¹d spadku okre�li w po-
stanowieniuozezwoleniunazbyciecenêminimaln¹.Postanowieniepowinno
zawieraæ zezwolenie na zbycie przez kuratora konkretnej nieruchomo�ci
za okre�lon¹ cenê minimaln¹. Na potrzeby obrotu notarialnego mo¿na
czerpaæ w tym zakresie z do�wiadczeñ z czêstszym w praktyce zawie-
raniem umów dotycz¹cych nieruchomo�ci przez rodziców jako przed-
stawicieli ustawowych dzieci, które to umowy tak¿e wymagaj¹ zezwoleñ
s¹dów opiekuñczych (art. 101 § 3 k.r.o.).
Je�li tryb wy³onienia nabywcy by³ przedmiotem zarz¹dzeñ nadzor-

czych s¹du spadku, w postanowieniu okre�lona mo¿e byæ te¿ osoba
nabywcy. W wypadku umów nietypowych konieczne mo¿e byæ wcze-
�niejsze opracowanie projektu umowy i przed³o¿enie go przez kuratora
spadku wraz z wnioskiem o zezwolenie na dokonanie czynno�ci, aby
zezwolenie s¹du spadku obejmowa³o tak¿e inne istotne postanowienia
umowne.
Wa¿ne jest w ka¿dym wypadku, aby sk³adaj¹c o�wiadczenie, kurator

spadku legitymowa³ siê prawomocnym postanowieniem o zezwoleniu na
dokonanie konkretnej czynno�ci, gdy¿wprzeciwnym razie umowabêdzie,
jak wspomniano, niewa¿na34.
Do czasu jednoznacznego przes¹dzenia przez orzecznictwo kwestii

pozycji prawnej kuratora spadku poleca³bym notariuszom zawieranie
w akcie notarialnym o�wiadczenia stawaj¹cego, ¿e dzia³a on jako kurator
spadkuna rzecz spadkobiercówokre�lonego spadkodawcy. Jest to,w mojej
ocenie, sformu³owanie kompromisowe, dopuszczalne przy obu wspo-
mnianych wy¿ej ujêciach kurateli spadku (przedstawicielstwo ustawowe

34 Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 9 kwietnia 2010 r., III CSK 203/09 uchylenie
prawomocnego postanowienia s¹du opiekuñczego, wydanego na podstawie art. 156 k.r.o.,
po zawarciu umowy, której dotyczy³o udzielone zezwolenie, nie powoduje niewa¿no�ci tej
umowy.
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i zastêpstwo po�rednie). W polskiej praktyce bardzo rzadko kuratorom
spadku wydawane s¹ za�wiadczenia o pe³nieniu funkcji kuratora (art. 591
k.p.c.). Wiêkszo�æ kuratorów legitymuje siê w obrocie prawnym odpi-
sami postanowieñ o ustanowieniu kuratorem spadku, choæ po�wiadczaj¹
one jedynie fakt ustanowienia kuratorem spadkuw okre�lonym dniu, a nie
fakt bie¿¹cego sprawowania tej funkcji.

4. W³¹czenie notariuszy w zarz¹d spadkami nieobjêtymi

Nale¿y spodziewaæ siê, ¿e praktyczne znaczenie instytucji kurateli
spadku bêdziewPolscewzrasta³o35.Wiêzy rodzinne, choæ ci¹gle silniejsze
ni¿ w Europie Zachodniej, stopniowo siê rozlu�niaj¹, a masowe procesy
migracyjne prowadz¹ do zwiêkszaj¹cej siê liczby otwieraj¹cych siê
wspó³cze�nie spadków nieobjêtych. Nie bez znaczenia jest w tym kon-
tek�cie wzrastaj¹ca warto�æ nieruchomo�ci spadkowych i ma³a liczba
sporz¹dzanych w Polsce testamentów. Nie do utrzymania jest te¿ stan,
w którym, ujmuj¹c sprawê wprost, systemowym rozwi¹zaniem kwestii
spadkównieobjêtych pozostaj¹wPolsce kradzie¿ i zasiedzenie; chocia¿by
dlatego, ¿e taka sytuacja rodzi gro�bê odpowiedzialno�ci odszkodowaw-
czej Skarbu Pañstwa36.
Mo¿na w tym kontek�cie rozwa¿yæ mo¿liwo�ci w³¹czenia siê nota-

riuszy w sprawowanie pieczy nad spadkami nieobjêtymi. Dostrzegam trzy
mo¿liwe formy udzia³u notariuszy w systemie zarz¹du spadkami nieob-
jêtymi:
� sprawowanie przez osoby bêd¹ce notariuszami funkcji kuratora

spadku,
� sprawowanie przez notariuszy funkcji kuratora spadku jako czyn-

no�æ notarialna,
� przyznanie notariuszom kompetencji s¹du spadku przewidzianych

w art. 666 i nast. k.p.c.
Prawo o notariacie nie wyklucza sprawowania przez notariusza funkcji

kuratora. Z uregulowania art. 84 § 1 pkt 4 pr. o not. wynika jedynie
obowi¹zek wy³¹czenia siê notariusza w sprawie, w której pe³ni lub pe³ni³

35 M.M a r g o ñ s k i, Kurator spadku..., s. 13 i nast.; A. S t e m p n i a k, Zarz¹d spad-
ku... cz. I, s. 1002.

36 Szerzej M.M a r g o ñ s k i, Kurator spadku�, s. 19 i nast., 193 i nast.
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on funkcjê kuratora. Podjêcie siê funkcji kuratora spadku jest zajêciem,
o zamiarze podjêcia którego notariusz obowi¹zany jest powiadomiæ pre-
zesa rady izby notarialnej (art. 19 § 3 pr. o not.).
Niew¹tpliwie nie w ka¿dej kurateli spadku, z powodów ju¿ wspomnia-

nych, zaanga¿owanie notariusza (aplikanta notarialnego, asesora, emery-
towanego notariusza) jest mo¿liwe do po³¹czenia z wizj¹ notariatu jako
instytucji �ci�le stroni¹cej od konfliktów37. Najczê�ciej jako kandydaci na
kuratorów spadku bêd¹ jednak wchodzili w rachubê zawodowi pe³no-
mocnicy oraz zarz¹dcy nieruchomo�ci. Z punktu widzenia s¹du spadku
powierzenie kurateli notariuszowi mo¿e byæ wskazane, gdy zajdzie na
przyk³ad potrzeba zbycia nieruchomo�ci spadkowej gdy lub z innych
wzglêdów s¹d spadku dostrze¿e konieczno�æ ustanowienia kuratorem
spadku osoby daj¹cej szczególn¹ rêkojmiê prawid³owego zarz¹du. Kura-
tela spadku, mimo wielu elementów technicznych, bywa zwi¹zana ze
skomplikowanymi problemami z zakresu prawa rzeczowego, spadkowe-
go, prawa miêdzyczasowego i miêdzynarodowego prywatnego. W³a�nie
z tych wzglêdów w krajach zwi¹zkowych Republiki Federalnej Niemiec,
w których wystêpuje instytucja adwokatów-notariuszy, w³a�nie adwo-
kaci-notariusze stanowi¹ znaczny odsetek w�ród osób sprawuj¹cych stale
funkcje kuratorów spadków. Kurator spadku nie dokonuje zreszt¹ wszyst-
kich czynno�ci sam. Je�li pozwalaj¹ na to okoliczno�ci sprawy, udzieliæ
mo¿e na przyk³ad pe³nomocnictwa procesowego lub powierzyæ zarz¹d
nieruchomo�ci¹ osobie trzeciej. W polskich warunkach niezbêdny jest
w d³u¿szej perspektywie proces profesjonalizacji zarz¹du spadkami nie-
objêtymi, a wyst¹pienie w nim osób zwi¹zanych z notariatem w wybra-
nych sprawach lub w wybranych stadiach kuratel mo¿e, w mojej ocenie,
jedynie umocniæ pozytywny wizerunek notariatu jako elementu systemu
ochrony prawnej.
W obecnym stanie prawnym notariusz, który podj¹³by siê pe³nienia

funkcji kuratora spadku, dzia³a³by jako osoba prywatna. Mo¿na by roz-

37 Dzia³anie z pozycji osoby zaufania publicznego nie wyklucza, w mojej ocenie,
wystêpowania notariusza tak¿e w sytuacjach potencjalnie konfliktowych. Choæ czynno�ci
te nie maj¹ znaczenia w praktyce notarialnej, mo¿na podaæ tytu³em przyk³adu licytacje
notarialne przewidziane w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie re-
jestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze zm.) i art. 86 § 2 ustawy z dnia
18 wrze�nia 2001 r. � Kodeks morski (Dz.U. Nr 138, poz. 1545 ze zm.).



92

Marcin Margoñski

wa¿yæ rozszerzenie krêgu czynno�ci notarialnych o pe³nienie przez no-
tariuszy funkcji kuratora spadku.Krok takiwymaga³byprzemy�leniakwestii
obowi¹zku przyjêcia przez notariusza ka¿dej kurateli, co do której prze-
s³anki ustanowienia kuratora spadku potwierdzone zosta³yby przez s¹d
spadku. O ile w wypadku braku p³ynno�ci masy spadkowej pozostaje
zawszemo¿liwo�æprzyznania kuratorowiwynagrodzenia i pokrycia innych
kosztów postêpowania ze �rodków s¹du ustanawiaj¹cego kuratelê (lub
obci¹¿enie nimi wnioskodawcy), przymus przyjêcia kurateli ogranicza³by
mo¿liwo�æ wy³¹czania siê przez �rodowisko notarialne ze spraw o cha-
rakterze konfliktowym.
Podczas dyskusji nad ostatnim rozszerzeniem zakresu kompetencji

notariuszy w sprawach spadkowych rozwa¿ano tak¿e przyznanie nota-
riuszom uprawnieñ s¹du spadku w zakresie zarz¹du spadkami nieobjê-
tymi. G. Bieniek38 uzna³ zarz¹d spadku nieobjêtego za zadanie z zakresu
ochrony prawnej, o które potencjalnie mog³yby zostaæ rozszerzone
kompetencje notariuszy. Referent opowiedzia³ siê jednak przeciwko ta-
kiemu rozwi¹zaniu, wskazuj¹c, ¿e faktyczny zarz¹d i tak sprawuje inna
osoba (kurator spadku), i konkluduj¹c, i¿ zasadno�æ zamian obecnych
uregulowañ jest w¹tpliwa.
Zasadno�æ zmian polegaj¹cych na przyznaniu notariuszom dalszych

uprawnieñ s¹dówspadku jestwdu¿ejmierze kwesti¹ przyjêtejwizjimiejsca
notariatu w systemie organów ochrony prawnej i szerszej koncepcji na
polski notariat. Co do sprawowania faktycznej pieczy nad spadkami
nieobjêtymi przez osoby trzecie zauwa¿yæ za� nale¿y, ¿e pozycja nota-
riusza nie ró¿ni³aby siê w tym wzglêdzie zasadniczo od pozycji s¹du
spadku, który tak¿e zdany jest na sprawowanie pieczy nad spadkiem
nieobjêtym za pomoc¹ osób trzecich. Rol¹ organu sprawuj¹cego zarz¹d
jest ocena zasadno�ci ustanowienia kuratora spadku (zastosowanie alter-
natywnych form pieczy), nadzór nad dzia³aniami podejmowanymi przez
kuratora i podejmowanie kluczowych decyzji co do zarz¹du spadkiem
nieobjêtym.
Przyjêcie modelu sprawowania zarz¹du spadkiem nieobjêtym przez

notariusza zbli¿a³oby w tym zakresie polskiego notariusza do pozycji

38 Por. G. B i e n i e k, W sprawie nowych uprawnieñ notariusza, [w:] III Kongres
Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania, red. R. Sztyk, Warszawa-
Kluczbork 2006, s. 15-40.
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zagranicznych notariuszy pe³ni¹cych funkcje komisarzy s¹dowychw spra-
wach spadkowych (notariusze austriaccy, wêgierscy, czescy i s³owac-
cy). Równie¿ w Niemczech trwaj¹ prace ustawodawcze zmierzaj¹ce do
umo¿liwienia krajom zwi¹zkowym przekazywania notariuszom kompe-
tencji s¹dów spadku w pierwszej instancji39. Cenne by³yby z tego wzglêdu
pog³êbione analizy prawnoporównawcze.
Istotne jest w ka¿dym razie, aby organ sprawuj¹cy nadzór nad ku-

ratorem spadku posiada³ wystarczaj¹co siln¹ pozycjê gwarantuj¹c¹ ku-
ratorowi niezale¿no�æ. Kurator spadku, który przyk³adowo prowadzi
w postêpowaniu cywilnym za¿arty spór z organami kontroli skarbowej,
tylko wtedy zdolny jest nale¿ycie reprezentowaæ prawa spadkobierców,
gdy nadzorowany jest przez organ posiadaj¹cy wystarczaj¹ce przymioty
niezale¿no�ci. Uwagi wymaga³oby tak¿e zredukowanie gro�by odmowy
uznania za granic¹ kompetencji kuratora spadku ustanowionego i nadzo-
rowanego przez organ notarialny40.Wcale nierzadka jest bowiem koniecz-
no�æ podejmowania przez kuratora spadku czynno�ci za granic¹.
Strukturalne w³¹czenie notariatu w system zarz¹du spadkami nieob-

jêtymiwymaga³oby pog³êbionych prac koncepcyjnych.Niew¹tpliwie du¿o
zale¿y tu od dalszego rozwoju tej instytucji prawnej w praktyce s¹dowej.
W³¹czenie notariuszy w zarz¹d spadkami nieobjêtymi mog³oby jednocze-
�nie zaowocowaæ szybsz¹ reaktywacj¹ tej formy ochrony prawnej, gdy¿
notariusze maj¹ styczno�æ z wieloma stanami faktycznymi, które mog¹
stanowiæ impuls do roztoczenia pieczy nad spadkiem nieobjêtym. Póki
co, nic nie stoi na przeszkodzie zdobywaniu przez �rodowisko polskiego
notariatu do�wiadczeñ zwi¹zanych z pe³nieniem funkcji kuratora spadku
w wybranych sprawach, o ile tylko nie spotka siê to z dezaprobat¹ ze
strony organów samorz¹du notarialnego.

39 Patrz: Entwurf eines Gesetzes zur Übertragung von Aufgaben im Bereich der fre-
iwilligen Gerichtsbarkeit auf Notare dostêpny na stronie www.bnotk.de/1:464/Meldungen/
Aufgabenuebertragung.html

40 Du¿o w tej kwestii zale¿y od ostatecznego kszta³tu przygotowywanego wspólno-
towego rozporz¹dzenia w sprawach spadkowych, które ma regulowaæ, oprócz regu³ ko-
lizyjnych i w³a�ciwo�ci miêdzynarodowej s¹dów w sprawach spadkowych, równie¿ uzna-
wanieorzeczeñwsprawachspadkowych i europejskieorzeczenia legitymuj¹ce spadkobierców
i inne osoby uprawnione do zarz¹dumaj¹tkiem spadkowym.SzerzejA.Wy s o c k a,Projekt
jednolitego miêdzynarodowego prawa spadkowego pañstw Unii Europejskiej, Kwartalnik
Prawa Prywatnego 2010, z. 1, s. 173-210.


