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Notarialny akt po�wiadczenia dziedziczenia a s¹dowe
stwierdzenie praw do spadku

Wstêp

Od pewnego czasu powiêkszony zosta³ zakres kompetencji notariuszy
poprzez przyznanie im uprawnieñ do wydawania aktów po�wiadczenia
dziedziczenia1, prawa do wykonywania czynno�ci zwi¹zanych z otwar-
ciem i og³oszeniem testamentu oraz prawa do sporz¹dzania za�wiadczeñ
o powo³aniu wykonawcy testamentu.
Akt po�wiadczenia dziedziczenia jest now¹ instytucj¹, która stanowiæ

ma alternatywny, w stosunku do s¹dowego, sposób potwierdzenia upraw-
nieñ spadkowych. G³ównym motywem wprowadzenia do polskiego
systemu prawnego notarialnego po�wiadczenia dziedziczenia by³o uprosz-
czenie postêpowania o stwierdzenie nabycia spadku, u³atwienie obywa-
telom uzyskiwania tytu³ów dziedziczenia, a tak¿e zmniejszenie obci¹¿enia
s¹dów przez stworzenie mo¿liwo�ci za³atwiania spraw prostych i niespor-
nych na drodze pozas¹dowej2. Dotychczas ustalenie osób uprawnionych
do spadku nastêpowa³o bowiem tylko przed s¹demw trybie postêpowania
nieprocesowego o stwierdzenie nabycia spadku3. Za³o¿eniem ustawodaw-

1 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy � Prawo o notariacie oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1287).

2 Uzasadnienie projektu ustawy, Sejm V kadencji, druk nr 1651 � www.sejm.gov.pl
3 E. C h o r z ê p a, Spadki dla ka¿dego, Warszawa 1984, s. 50 i nast.
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cy by³o zrównanie skutków s¹dowego postanowienia o stwierdzeniu
nabycia spadku z notarialnym aktem po�wiadczenia dziedziczenia. No-
tarialne po�wiadczenie dziedziczenia uprawnia, podobnie jak prawomocne
postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, do wej�cia w posiadanie
i rozporz¹dzanie wszelkimi przedmiotami nale¿¹cymi do masy spadko-
wej4. Jednak¿e przeszkody natury technicznej w postaci na³o¿enia obo-
wi¹zku prowadzenia stosownego rejestru jedynie przez notariuszy, z wy-
³¹czeniem s¹du, mo¿e byæ przyczyn¹ faktycznej nierówno�ci pomiêdzy
tymi dokumentami. Ponadto regulacja zawarta w art. 1025 § 3 k.c., na
mocy której �przeciwko domniemaniu wynikaj¹cemu ze stwierdzenia
nabycia spadku nie mo¿na powo³ywaæ siê na domniemanie wynikaj¹ce
z zarejestrowanego aktu po�wiadczenia dziedziczenia� równie¿ powoduje,
i¿ w rzeczywisto�ci spadkobiercy potwierdzaj¹cy swoje prawa spadkowe
aktem po�wiadczenia dziedziczenia s¹ w gorszej sytuacji ni¿ ci, którzy
dokonali tego przed s¹dem.

Zakres kognicji s¹du

Na mocy art. 627 k.p.c. �postêpowanie spadkowe nale¿y do zakresu
dzia³alno�ci s¹du, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.� Zasad¹
zatem jest, ¿e nieprocesowe postêpowanie spadkowe nale¿y do zakresu
dzia³alno�ci s¹dów5. Pod pojêciem w³a�ciwo�ci s¹dowej mieszcz¹ siê
kompetencje oraz zakres terytorialny s¹du do rozstrzygania konkretnej
sprawy.
W³a�ciwym miejscowo dla przeprowadzenia postêpowania o zmianê

lubuchylenie prawomocnegopostanowienia o stwierdzeniunabycia spadku
jest na postawie art. 628 k.p.c. s¹d spadku. Jest to zawsze s¹d rejonowy.
Regu³a ta wynika z art. 507 k.p.c. W³a�ciwo�æ miejscowa s¹du spadku
okre�lona jest trójstopniowo6. S¹dem spadku jest s¹d ostatniego miejsca
zamieszkania spadkodawcy, a je¿eli jego miejsca zamieszkania w Polsce
nie da siê ustaliæ, s¹d miejsca, w którym znajduje siê maj¹tek spadkowy
lub jego czê�æ. W braku tych podstaw s¹dem spadku jest s¹d rejonowy

4 P. P o d l e �,Notarialne po�wiadczenie dziedziczenia,Edukacja Prawnicza 2008, nr 6.
5 J.St. P i ¹ t k o w s k i, Prawo spadkowe � zarys wyk³adu, Warszawa 1973, s. 170.
6 A. N a p i ó r k o w s k i, Postêpowanie o stwierdzenie nabycia spadku, Nowe Prawo

1969, nr 5, s. 737.
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dla m.st. Warszawy. W³a�ciwo�æ miejscowa tego s¹du ma charakter
wy³¹czny.
Wyj¹tkiem s¹ wypadki opisane w przepisach szczególnych7. Termin

�postêpowanie spadkowe� u¿yty w art. 627 k.p.c. obejmuje sprawy
rozpoznawane przez s¹d w trybie postêpowania nieprocesowego8. Chodzi
tutaj zatem o sprawy, które zosta³y wymienione rodzajowo w art. 633-
691 k.p.c. w zw. z art. 1108 k.p.c. i 1109 k.p.c. oraz art. 1139-1142
k.p.c. Pozosta³e sprawy spadkowe nale¿¹ � zgodnie z zasad¹ ujêt¹ w art.
13 § 1 � do procesu.
Od dawna czê�æ opisanych czynno�ci mo¿e byæ wykonywana przez

np. notariusza, konsula lub kapitana statku. W tym zakresie przepisem
szczególnym, o którym mowa w art. 627 k.p.c., jest miêdzy innymi art.
640 § 1 k.p.c. upowa¿niaj¹cy notariusza do przyjêcia o�wiadczenia o
przyjêciu lub odrzuceniu spadku (por. te¿ art. 79 pkt 9 pr. o not.9 ). Do
grona tych przepisów zaliczamy tak¿e art. 71 ustawy z 18 wrze�nia
2001 r. � Kodeks morski10 nakazuj¹cy kapitanowi sporz¹dzenie aktu za-
bezpieczenia mienia pozosta³ego po zmar³ym na statku w czasie podró¿y,
a nastêpnie przekazanie go � wraz z mieniem i testamentem osoby zmar³ej
� s¹dowi rejonowemu w³a�ciwemu dla pierwszego portu polskiego, do
którego statek zawin¹³, a za granic¹ � polskiemu urzêdowi konsularnemu.
Kolejnym szczególnym przepisem jest art. 15 ustawy z 13 lutego 1984 r.
o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej11 w zw. z art. 5 lit. f
konwencjiwiedeñskiej o stosunkachkonsularnych sporz¹dzonejwWiedniu
24 kwietnia 1963 r., ratyfikowanej przez Polskê 23 kwietnia 1982 r.12,
nak³adaj¹cy na konsula obowi¹zek wykonywania niektórych czynno�ci
dotycz¹cych realizacji w pañstwie przyjmuj¹cym spadków po obywa-
telach polskich lub przys³uguj¹cych obywatelom polskim. Uprawnienia
konsulów w sprawach spadkowych normuj¹ tak¿e liczne umowy dwu-
stronne (konwencje konsularne). Wskazaæ nale¿y, ¿e konsul � zgodnie

7 A. Z i e l i ñ s k i, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. II, Warszawa
2006, s. 321.

8 M. P a z d a n, Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa 2000, s. 930 i nast.
9 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. � Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r.

Nr 189, poz. 1158).
10 Dz.U. Nr 138, poz. 1545 ze zm.
11 Tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 ze zm.
12 Dz.U. Nr 13, poz. 98.
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z art. 19 ustawy z 13 lutego 1984 r., o funkcjach konsulów Rzeczypo-
spolitej Polskiej � ma mo¿liwo�æ wykonywania czynno�ci notarialnych,
to jednak w sposób wyra�ny wy³¹czono spo�ród nich sporz¹dzanie aktu
po�wiadczenia dziedziczenia. Tak wiêc mo¿liwo�æ formalnego potwier-
dzenia praw do spadku zosta³a zastrze¿ona jedynie dla notariuszy.

Akt po�wiadczenia dziedziczenia przez notariusza

Uchwalona w 2007 r. nowelizacja ustawy o notariacie13 rozszerzy³a
kompetencje notariuszy w zakresie postêpowania spadkowego o upraw-
nienia do wydawania aktów po�wiadczenia dziedziczenia14, prawa do
wykonywania czynno�ci zwi¹zanych z otwarciem i og³oszeniem testa-
mentu oraz prawa do sporz¹dzania za�wiadczeñ o powo³aniu wykonawcy
testamentu15. Przede wszystkim zosta³o im przyznane prawo do wyda-
wania aktówpo�wiadczeniadziedziczenia16.Dotychczasunotariuszamo¿na
by³o bezkonfliktowo przeprowadziæ tylko dzia³ spadku, natomiast samo
stwierdzenie praw do niego, tj. ustalenie krêgu spadkobierców i ewen-
tualnych zapisobierców, udzia³ów w spadku ka¿dego ze spadkobierców,
by³o wy³¹czn¹ domen¹ s¹du cywilnego.
Wybór sposobu za³atwienia sprawy spadkowej, tj. wyst¹pienie do s¹du

o stwierdzenie nabycia spadku b¹d� zwrócenie siê do notariusza owydanie

13 Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy � Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 181,
poz. 1287).

14 Pomimo tej nazwy akt po�wiadczenia dziedziczenia nie jest aktem notarialnym
w rozumieniu prawa o notariacie. Zgodnie z wol¹ ustawodawcy wyra¿on¹ w art. 95n § 1
pr. o not., akt ten stanowi osobn¹ czynno�æ notarialn¹, do której odpowiednio tylko
stosuje siê przepisy dotycz¹ce aktów notarialnych.

15 W odniesieniu do referendarzy s¹dowych nowelizacja wprowadza ogóln¹ klauzulê
kompetencyjn¹, zgodnie z któr¹ referendarz s¹dowy mo¿e wykonywaæ czynno�ci s¹dowe
w postêpowaniu spadkowym, z wy³¹czeniem jednak prowadzenia rozprawy, zabezpiecze-
nia spadku oraz przes³uchania �wiadków testamentu ustnego (nowy art. 50910 § 3 k.p.c.).
Oznacza to, ¿e referendarz s¹dowy zosta³ upowa¿niony do takich czynno�ci, jak: otwarcie
i og³oszenie testamentu, wydanie za�wiadczenia wykonawcy testamentu, zwolnienie
wykonawcy testamentu z obowi¹zków, ustanowienie kuratora spadku.

16 Warto zauwa¿yæ, ¿e rozwi¹zanie takie by³o ju¿ wcze�niej stosowane w innych
systemach prawnych.Wspomina o tym chocia¿by T. Felski (T. F e l s k i, Charakter i skut-
ki prawne orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku, Nowe Prawo 1984, nr 7-8, s. 41
oraz powo³ana tam literatura).
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aktu po�wiadczenia dziedziczenia, czê�ciowo zale¿y od woli spadkobier-
ców. Prawodawca ograniczy³ bowiem mo¿liwo�æ sporz¹dzenia aktu
po�wiadczenia dziedziczenia tylko do testamentów zwyk³ych (w³asno-
rêcznych lub spisanych w formie aktu notarialnego). Nabywanie spadku
na podstawie testamentów szczególnych nadal bêdzie mo¿liwe jedynie
przed s¹dem. Ponadto notarialne po�wiadczenie dziedziczenia dotyczy
wy³¹cznie tych spadków, które zosta³y otwarte od1 lipca 1984 r.17Notariusz
ma obowi¹zek odmówiæ sporz¹dzenia aktu po�wiadczaj¹cego prawa
spadkowe, gdy wskutek braku ma³¿onka spadkodawcy i krewnych
powo³anych do dziedziczenia z ustawy spadek przypada, jako spadko-
biercy ustawowemu, gminie albo Skarbowi Pañstwa, a ponadto, je¿eli
oka¿e siê, ¿e spadkodawca w chwili �mierci by³ cudzoziemcem lub, nie
posiadaj¹c ¿adnego obywatelstwa, nie zamieszkiwa³ w Rzeczypospolitej
Polskiej albo w sk³ad spadku wchodz¹ prawa rzeczowe lub posiadanie
nieruchomo�ci po³o¿onej za granic¹. Kolejnym ograniczeniem wyboru
mo¿liwo�ci nabycia spadkuprzed notariuszem jestwarunek istnienia zgody
pomiêdzy spadkobiercami w kwestii nabycia spadku. Wszelkie spory na
tym tle automatycznie zamykaj¹ drogê notarialn¹ i ustawowo odsy³aj¹ na
drogê postêpowania s¹dowego. Je¿eli jednak w danej sprawie nie wy-

17 Powy¿sza datawynika z chêci pozostawieniawwy³¹cznej gestii s¹du ustalanie krêgu
spadkobierców i ich udzia³óww spadku, w przypadkach stwierdzania nabywania spadków,
w których sk³ad wchodzi³y gospodarstwa rolne podlegaj¹ce, wed³ug przepisów obowi¹zu-
j¹cych w chwili otwarcia spadku, szczególnym regu³om dziedziczenia. Szczególny re¿im
dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych obowi¹zywa³wPolscewokresie od 5 lipca
1963 r. (wej�cie w ¿ycie ustawy z 29 czerwca 1996 r. o ograniczeniu podzia³u gospodarstw
rolnych, Dz.U.Nr 28, poz. 168) do 13 lutego 2001 r. (dzieñ przedwej�ciemw ¿yciewyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego z 30 stycznia 2001 r., P 4/99, Dz.U. Nr 11, poz. 91). Natomiast
szczególny re¿im dziedziczenia testamentowego gospodarstw rolnych obowi¹zywa³ do 30
wrze�nia 1990 r. (dzieñ przed wej�ciem w ¿ycie ustawy z 28 lipca 1990 r. zmieniaj¹cej
kodeks cywilny, Dz.U. Nr 55, poz. 321). W wypadkach, w których dziedziczenie gospo-
darstwa rolnego podlega³o szczególnemu porz¹dkowi, oprócz ustalenia spadkobierców na
zasadach ogólnych i ich udzia³ów spadkowych trzeba ustaliæ, którzy spadkobiercy odzie-
dziczyli gospodarstwo rolne i jakie s¹ ich udzia³y w tym gospodarstwie. To za� czêsto
wymaga z jednej strony wyk³adni niedookre�lonych zwrotów ustawowych (np. �praca
w gospodarstwie rolnym bezpo�rednio przy produkcji rolnej�), a z drugiej strony � skom-
plikowanego postêpowania dowodowego. Dlatego te¿ ustawodawca zadecydowa³, ¿e po-
winno to pozostaæ wy³¹czn¹ domen¹ s¹du.
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stêpuj¹ przes³anki negatywne do sporz¹dzenia aktu po�wiadczenia dzie-
dziczeniaprzeznotariusza,wówczaswybór tej opcji nale¿y tylko iwy³¹cznie
do zainteresowanych. Notarialne po�wiadczenie dziedziczenia zosta³o
ukszta³towane jako alternatywny sposób potwierdzenia uprawnieñ do
spadku obok trybu s¹dowego18.
Gdy spadkobiercy zgodnie dojd¹ do przekonania, i¿ chc¹ potwierdziæ

nabycie spadku przed notariuszem, wówczas bêd¹ musieli siê umówiæ
na termin sporz¹dzenia aktu po�wiadczaj¹cego dziedziczenie.Nie obowi¹-
zuj¹ tutaj ¿adne ograniczenia co do miejsca dzia³alno�ci notariusza19, tak
jakma tomiejscewprzypadku s¹du spadku, (czyli s¹du ostatniegomiejsca
zamieszkania spadkodawcy).Oznacza to, i¿ sami spadkobiercymaj¹ prawo
wybraæ kancelariê notarialn¹, w której zostan¹ potwierdzone ich prawa
spadkowe.
Postêpowaniew sprawiewydania aktu potwierdzaj¹cego dziedziczenie

obejmuje trzy etapy. Pierwszy etap polega na sporz¹dzeniu protoko³u
dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mog¹ wchodziæ w ra-
chubê jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi20. Stawienie siê
potencjalnych spadkobierców u notariusza jest tutaj niezbêdnym warun-
kiem do potwierdzenia praw do dziedziczenia, zatem wykluczona zosta³a
mo¿liwo�æ reprezentowania przez pe³nomocnika przy dokonywaniu
opisywanych czynno�ci. Obowi¹zek ten dotyczy tylko ¿yj¹cych spad-
kobierców21. Je¿eli zatem oka¿e siê, i¿ który� ze spadkobierców powo-
³anych do dziedziczenia ju¿ nie ¿yje, wówczas notariusz równie¿ mo¿e
sporz¹dziæ akt po�wiadczenia dziedziczenia22. Protokó³ musi zawieraæ
w szczególno�ci zgodne¿¹daniepo�wiadczeniadziedziczenia z³o¿oneprzez

18 G. B i e n i e k,Wsprawie nowych uprawnieñ notariusza, [w:] III KongresNotariuszy
Rzeczpospolitej Polskiej, materia³y dostêpne na stronie www.krn.org.pl, s. 5.

19 D. G a j o s, Jak po�wiadczyæ nabycie spadku u notariusza, Rzeczpospolita z 28
lutego 2009 r.

20Notariusz, podsobnie jak s¹d,musi sprawdziæ, kto jest spadkobierc¹ iw jakiejwysoko�ci.
St¹d te¿ wa¿ne jest pojawienie siê wszystkich potencjalnych spadkobierców. Por. A. N a -
p i ó r k o w s k i, Postêpowanie o stwierdzenie nabycia spadku..., s. 740 i nast.

21 Inaczej: stanowisko Krajowej Rady Notarialnej zajête w dniu 28 lutego 2009 r. na
posiedzeniu z udzia³emprezesów izb rad notarialnych,wykluczaj¹ce tzw. piêtrowe po�wiad-
czanie dziedziczenia. Por. pismo Krajowej Rady Notarialnej z dnia 28 lutego 2009 r., l.dz.
01/17/09-4.

22 Uchwa³a SN z dnia 17 listopada 2009 r., III CZP 89/09 (niepubl.).



15

Notarialny akt po�wiadczenia dziedziczenia a s¹dowe stwierdzenie praw...

osoby bior¹ce udzia³ w spisywaniu protoko³u, o�wiadczenia o istnieniu
lub nieistnieniu osób, które wy³¹cza³yby znanych spadkobierców od
dziedziczenia lub dziedziczy³yby wraz z nimi, oraz o�wiadczenia o zna-
nych testamentach spadkodawcy lub braku takich testamentów. Ponadto
umieszcza siêw nim o�wiadczenia, ¿ew odniesieniu do spadku nie zosta³o
uprzednio wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i nie
toczy siê postêpowanie o stwierdzenie nabycia spadku ani nie zosta³ spo-
rz¹dzonyaktpo�wiadczeniadziedziczenia, a tak¿eo�wiadczenia, czyw sk³ad
spadkuwchodzi gospodarstwo rolne23. Dodatkowo zamieszcza siê o�wiad-
czenia, czy spadkodawca w chwili �mierci by³ cudzoziemcem lub, nie
posiadaj¹c ¿adnego obywatelstwa, nie zamieszkiwa³ w Rzeczypospolitej
Polskiej albo w sk³ad spadku wchodz¹ prawa rzeczowe lub posiadanie
nieruchomo�ci po³o¿onej za granic¹. Spadkobiercy sk³adaj¹ do protoko³u
równie¿ o�wiadczenia, czy by³y sk³adane o�wiadczenia o przyjêciu lub
odrzuceniu spadku, czy zosta³o wydane orzeczenie dotycz¹ce niegodno-
�ci dziedziczenia oraz czy by³y zawierane umowy z przysz³ym spadko-
dawc¹wprzedmiocie zrzeczenia siê dziedziczenia ponim.Notariuszwinien
za³¹czyæ tak¿e wzmiankê o pouczeniu o odpowiedzialno�ci karnej za
sk³adanie fa³szywych o�wiadczeñ.
Do protoko³u musi byæ do³¹czony akt zgonu spadkodawcy, akta stanu

cywilnego spadkobierców oraz wszelkie inne dokumenty, które mog¹
mieæ wp³yw na ustalenie praw do spadku24. Je¿eli zostanie z³o¿ony te-
stament, wówczas notariusz zgodnie z art. 95d (ustawy o zmianie ustawy
� Prawo o notariacie...) dokonuje jego otwarcia i og³oszenia, z czego
sporz¹dza odrêbny protokó³. Je¿eli od nabycia spadku nie up³ynê³o jeszcze
sze�æmiesiêcy,wówczaswprotokole dziedziczenia zamieszcza siê o�wiad-
czenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku art. 95c § 3 (ustawy o zmianie

23 Notariusz, w przeciwieñstwie do s¹du, nie ma ustawowych podstaw do badania, co
wchodzi w sk³ad masy spadkowej. Nie sprawdzi zatem, czy w sk³ad spadku wchodzi np.
nieruchomo�æ. Nie ma tutaj bowiem zastosowania art. 92 ust. 4 pr. o not., który zobo-
wi¹zuje notariusza do przes³ania s¹dowi prowadz¹cemu ksiêgi wieczyste wypisu aktu no-
tarialnego zawieraj¹cego w swej tre�ci przeniesienie, zmianê lub zrzeczenie siê prawa
ujawnionego w ksiêdze wieczystej albo ustanowienie takiego prawa. W przysz³o�ci mo¿e
mieæ to du¿e znaczenie dla tre�ci ksi¹g wieczystych, które maj¹ odzwierciedlaæ w miarê
mo¿liwo�ci najpe³niej wszelkie zmiany stanu prawnego nieruchomo�ci.

24 M. P i a s e c k a - S o b k i e w i c z, Szybciej mo¿na po�wiadczyæ spadek u notariu-
sza, Gazeta Prawna z 31 pa�dziernika 2008 r.
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ustawy � Prawo o notariacie...). Czynno�ci tych nie dokonuje siê, je¿eli
testament by³ ju¿ wcze�niej otworzony oraz je¿eli spadkobiercy wcze�niej
z³o¿yli stosowne o�wiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku.
Nastêpnie notariusz sporz¹dza akt po�wiadczenia dziedziczenia, co

okre�lane jest drugim etapem postêpowania. Akt po�wiadczenia dziedzi-
czenia powinien zawieraæ: dzieñ, miesi¹c i rok oraz miejsce sporz¹dzenia
aktu. Ponadto imiê, nazwisko i siedzibê kancelarii notariusza, a je¿eli akt
sporz¹dzi³ zastêpca notariusza � nadto imiê i nazwisko zastêpcy. Dok³ad-
niewskazuje siêwnim imiê i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców
oraz jego numer PESEL25, a tak¿e datê i miejsce zgonu spadkodawcy oraz
jego ostatnie miejsce zamieszkania. Dodatkowo wskazanie spadkobier-
ców, którym spadek przypad³ � imiona, nazwiska i imiona rodziców oraz
datê i miejsce urodzenia osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych
� nazwê i siedzibê. Zamieszcza siê w nim równie¿ tytu³ powo³ania do
spadku i wysoko�æ udzia³ów w spadku wraz ze wskazaniem w razie
dziedziczenia ustawowego oraz informacjê, czy spadkobierca by³ ma³¿on-
kiem spadkodawcy, czy jego krewnym i w jakim stopniu, a w razie
dziedziczenia testamentowegowraz z okre�leniem formy testamentu. Je¿eli
w sk³ad spadku wchodzi gospodarstwo rolne, wówczas w akcie po-
�wiadczenia dziedziczenia wskazuje siê spadkobierców dziedzicz¹cych
gospodarstwo rolne podlegaj¹ce dziedziczeniu z ustawy oraz ich udzia³y
w nim. Na zakoñczenie umieszcza siê powo³anie protoko³u otwarcia
i og³oszenia testamentu, podpisy wszystkich bior¹cych udzia³ w spisy-
waniu protoko³u dziedziczenia, podpis notariusza oraz adnotacjê o doko-
naniu rejestracji.
Ostatni za�, trzeci etap, to zarejestrowanie przygotowanego przez

notariusza i podpisanego przez uczestników aktu po�wiadczenia dziedzi-
czenia w rejestrze informatycznym26. W rejestrze aktów po�wiadczenia
dziedziczenia zamieszcza siê dane o numerze wynikaj¹cym z kolejno�ci

25 Wymóg wskazania numeru PESELw akcie po�wiadczenia dziedziczenia jest jedno-
cze�nie barier¹ czasow¹ dla sporz¹dzania tych dokumentów. Po�wiadczenie mo¿e nast¹piæ
jedynie w odniesieniu do spadków otwartych od dnia 1 lipca 1984 r., tj. od dnia wej�cia
w ¿ycie rozporz¹dzenia RadyMinistrów z dnia 19 czerwca 1984 r. w sprawie dokumentów
stwierdzaj¹cych to¿samo�æ (Dz.U. z 1984 r. Nr 32, poz. 175). W pozosta³ych przypad-
kach stwierdzenie praw spadkowych mo¿e zatem nast¹piæ tylko na drodze s¹dowej.

26 Por. D. G a j o s, Jak po�wiadczyæ nabycie spadku u notariusza,Rzeczpospolita z 28
lutego 2009 r.



17

Notarialny akt po�wiadczenia dziedziczenia a s¹dowe stwierdzenie praw...

wpisu. Ponadto dzieñ, miesi¹c i rok oraz godzinê i minutê dokonania
wpisu, jak równie¿ dzieñ, miesi¹c i rok oraz miejsce sporz¹dzenia aktu
po�wiadczeniadziedziczenia.Rejestruje siê równie¿ imiê,nazwisko i siedzibê
kancelarii notariusza, a je¿eli akt po�wiadczenia dziedziczenia sporz¹dzi³
zastêpca notariusza � nadto imiê i nazwisko zastêpcy. Je¿eli za� chodzi
o sam¹ tre�æ aktu po�wiadczaj¹cego dziedziczenie, to umieszcza siê dane
spadkodawcy, czyli jego imiê i nazwisko, imiona jego rodziców oraz
numer PESEL, a tak¿e datê i miejsce zgonu spadkodawcy oraz jego
ostatnie miejsce zamieszkania.
Z chwil¹ dokonania wpisu w rejestrze notariusz otrzymuje, za po�red-

nictwem systemu informatycznego, zawiadomienie o zarejestrowaniu oraz
mo¿liwo�ci uzyskania potwierdzenia zarejestrowania aktu po�wiadczenia
dziedziczenia ze wskazaniem numeru wynikaj¹cego z kolejno�ci wpisu.
W tym samym trybie notariusz uzyskuje zawiadomienie o niezarejestro-
waniu aktu po�wiadczenia dziedziczenia.
Notariusz powinien na akcie po�wiadczenia dziedziczenia zamie�ciæ

adnotacjê o zarejestrowaniu tego aktu, wskazuj¹c numer wynikaj¹cy
z kolejno�ci wpisu, a tak¿e dzieñ, miesi¹c i rok oraz godzinê i minutê
dokonanego wpisu.
Pozostaje wyraziæ ubolewanie nad tym, ¿e jedynie akty po�wiadczenia

dziedziczenia wystawiane przez notariuszy zosta³y objête obowi¹zkiem
udostêpniaw Internecie, awszczególno�ci na stronie internetowejKrajowej
Rady Notarialnej27. Natomiast s¹dowe stwierdzenie nabycia spadku nadal
odnotowywane jest jedynie w repertoriach s¹dowych. Przed dokonaniem
czynno�ci notariusz bêdzie musia³ zapytaæ strony, czy postêpowanie
o nabycie danego spadku toczy³o siê lub równocze�nie toczy siê gdzie
indziej. Podobny obowi¹zek ci¹¿yæ bêdzie na s¹dzie. Osoba odbieraj¹ca
o�wiadczenie zobowi¹zana bêdzie pouczyæ strony czynno�ci notarialnej
o odpowiedzialno�ci karnej za sk³adanie fa³szywych zeznañ. Stworzenie
jednolitego systemu do rejestracji zarówno postanowieñ s¹du o stwier-
dzeniu nabycia spadku, jak i aktów po�wiadczenia dziedziczenia sporz¹-
dzanych przez notariuszymog³obywyeliminowaæ sytuacje wielokrotnego
po�wiadczania nabywania spadkupo tymsamymspadkodawcy.Niemo¿na

27 Taki obowi¹zek na KRN na³o¿y³ art. 95i § 2 pr. o not.
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bowiem wykluczyæ mo¿liwo�ci s¹dowego stwierdzenia nabycia spadku
i po�wiadczenia praw do dziedziczenia przez notariusza. Obecnie nie ma
¿adnych przeciwwskazañ, ¿eby spadkobierca mieszkaj¹cy weWroc³awiu
po�wiadczy³ fakt dziedziczenia po zmar³ym w Lublinie krewnym, u miej-
scowego notariusza. Nie�wiadomy tego wierzyciel spadkodawcy móg³by
za� uzyskaæ s¹dowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku pra-
wowitych spadkobierców, wydane przez s¹d spadku, czyli s¹d w Lu-
blinie. Opisana hipotetyczna sytuacja nie ma w sobie cech dzia³ania
patologicznego, alew rzeczywisto�ci niemo¿nawykluczyæ i takich dzia³añ
potencjalnych uczestników postêpowañ spadkowych. Tym bardziej ¿a³o-
waæ nale¿y, ¿e nie przewidziano wspólnych rejestrów dla opisywanych
czynno�ci. Równie¿ nale¿y przychyliæ siê do propozycji G. Bieñka o ce-
lowo�ci dokonania nowelizacji art. 670 § 2 k.p.c. przez zobligowanie s¹du
do badania z urzêdu, czy do danego spadku nie sporz¹dzono ju¿ aktu
dziedziczenia28.Takie rozwi¹zanie pozwoli³obynawyeliminowanie dzia³añ
o pod³o¿u patologicznym ewentualnych zainteresowanych w potwierdze-
niu nabycia spadku.
Je�li w stosunku do danego spadku zosta³ ju¿ uprzednio sporz¹dzony

i zarejestrowany akt po�wiadczenia dziedziczenia, notariusz ma obowi¹-
zek odmówiæ rejestracji aktu. Ponadto notariusz ma obowi¹zek odmówiæ
sporz¹dzenia aktu potwierdzaj¹cego dziedziczenie, je¿eli w toku sporz¹-
dzania protoko³u dziedziczenia ujawni¹ siê okoliczno�ci wskazuj¹ce, ¿e
przy jego sporz¹dzeniu nie by³y obecne wszystkie osoby, które mog¹
wchodziæ w rachubê jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi albo
istniej¹ lub istnia³y testamenty, które nie zosta³y otwarte i og³oszone.
Podstaw¹ odmowy sporz¹dzenia aktu bêdzie równie¿ brak ma³¿onka
spadkodawcy i krewnych powo³anych do dziedziczenia z ustawy, wsku-
tek czego spadek przypada, jako spadkobiercy ustawowemu, gminie albo
Skarbowi Pañstwa. Ponadto, je�li spadkodawca w chwili �mierci by³
cudzoziemcem lub, nie posiadaj¹c ¿adnego obywatelstwa, nie zamiesz-
kiwa³ w Rzeczypospolitej Polskiej albo w sk³ad spadku wchodz¹ prawa
rzeczowe lub posiadanie nieruchomo�ci po³o¿onej za granic¹, równie¿
wtedy notariusz nie bêdzie uprawniony do sporz¹dzenia aktu po�wiad-
czaj¹cego dziedziczenia. W przypadku wyst¹pienia przes³anek negatyw-

28 G. B i e n i e k, W sprawie nowych uprawnieñ�, s. 11.
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nych lub te¿ je¿eli spadkobiercy zechc¹ skorzystaæ z s¹dowej drogi
potwierdzenia swoich praw spadkowych, wówczas musz¹ sporz¹dziæ
wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i skierowaæ go do w³a�ciwego
s¹du.

Skutki notarialnego po�wiadczenia dziedziczenia

Z chwil¹ rejestracji sporz¹dzony przez notariusza akt po�wiadczenia
dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu
nabycia spadku, co oznacza, i¿ dopiero zarejestrowany akt stwarza
domniemanie prawne, ¿e osoba wymieniona w akcie jest spadkobierc¹.
Akt ten ma zatem skutki prawomocnego postanowienia s¹du o stwier-
dzenia nabycia spadku29. Oznacza to, ¿e czynno�æ notariusza uzyskuje
rangê orzeczenia s¹dowego, gdzie w postanowieniu o stwierdzeniu na-
bycia spadku równie¿ mamy do czynienia z domniemaniem prawnym
wynikaj¹cym wprost z art. 1025 § 2 k.c.30 Jest to domniemanie, ¿e osoba,
która uzyska³a stwierdzenie nabycia spadku, jest spadkobierc¹31. Wynika
z tego, ¿e osoba, która zosta³a wymieniona jako spadkobierca, jest rze-
czywistym spadkobierc¹32.

29 Wiêcej na temat domniemañ prawnych wynikaj¹cych z prawomocnego nabycia
spadku: J.St. P i ¹ t k o w s k i,Prawo spadkowe � zaryswyk³adu..., s. 165 i nast.; E. S k o w -
r o ñ s k a - B o c i a n, Prawo spadkowe, Warszawa 1997, s. 126;A. S z p u n a r, Znaczenie
domniemañ z art. 47 prawa spadkowego, Przegl¹d Notarialny 1950, t. I, z. I-II, s. 82;
J.S. P i ¹ t k o w s k i, System prawa cywilnego, Warszawa-Wroc³aw 1986, t. IV, s. 312;
J. N o w a c k i, Domniemania prawne, Katowice 1976; W. C z a c h ó r s k i, Domniema-
nia prawnewprojekcie kodeksu cywilnegopolskiego,Pañstwo i Prawo1968, nr 3;A. S z p u -
n a r, Domniemanie wynikaj¹ce ze stwierdzenia nabycia spadku, Pañstwo i Prawo 1968,
nr 3; J. G w i a z d om o r s k i, Dwa domniemania, [w:] Rozprawy prawnicze. Ksiêga pa-
mi¹tkowa K. Przyby³owskiego,Kraków-Warszawa 1964, a tak¿e: orzeczenie SN z dnia 30
pa�dziernika 1998 r., III CKN 661/98 (niepubl.).

30 Wiêcej na temat skutków nabycia spadku M.Wo j t y c z e k, Skutki stwierdzenia
nabycia spadku, Palestra 1976, s. 10.

31 A. S z p u n a r, Znaczenie domniemañ z art. 47 prawa spadkowego, Przegl¹d No-
tarialny 1950, t. I, z. I-II, s. 82; A. S z p u n a r, Domniemanie wynikaj¹ce ze stwierdzenia
nabycia spadku..., s. 419.

32 Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e pocz¹tkowo z tak¹ konstrukcj¹ tego artyku³u
nie zgadza³ siê jeden znajwiêkszych autorytetówwdziedzinie prawa spadkowego� J. Gwiaz-
domorski. Uzna³ on bowiem ¿e w art. 1025 § 2 k.c. przyjêto niew³a�ciw¹ konstrukcjê,
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Jest to zupe³nie inne, nowe spojrzenie na istotê wymiaru sprawiedli-
wo�ci, do którego nale¿y rozpatrywanie sporów prawnych, a wiêc sporów
ze stosunku prawnego. Tam, gdzie sporów tych nie ma, mo¿liwa jest
rezygnacja z drogi s¹dowej33.
Jednocze�nie, pomimo próby zrównania notarialnego aktu po�wiad-

czenia dziedziczenia z prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu
nabycia spadku, w art. 1025 § 3 k.c. zosta³ zamieszczony przepis mówi¹cy
o tym, ¿e przeciwko domniemaniu wynikaj¹cemu ze stwierdzenia nabycia
spadku nie mo¿na powo³ywaæ siê na domniemanie wynikaj¹ce z zare-
jestrowanego aktu po�wiadczenia dziedziczenia. W doktrynie pojawi³ siê
pogl¹d, i¿ unormowanie to jest niezbêdne, bowiem mo¿liwo�æ uchylenia
aktu po�wiadczenia dziedziczenia przez s¹d jest ograniczona (por. art. 679
§ 4 k.p.c. w zw. z art. 679 § 1 k.p.c.). Podkre�lenia wymaga, i¿ regu³a
przyjêta w art. 1023 § 3 k.c. znajdzie zastosowanie tak¿e wówczas, gdy
s¹d wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku mimo uprzednio
sporz¹dzonego po�wiadczenia, które zosta³o zarejestrowane34. Takie
rozwi¹zanie nale¿y jednak poddaæ krytyce, gdy¿ uregulowanie to niweczy
zrównanie aktu po�wiadczenia dziedziczenia sporz¹dzone przez notariusza
z prawomocnym stwierdzeniem nabycia spadku stwierdzonym przez s¹d.
Skoro w wyst¹pieniu patologicznej, ale jednak mo¿liwej do zaistnienia
sytuacji, gdypo jednymspadkodawcyzarówno s¹d, jak i notariusz stwierdz¹
prawo do dziedziczenia ró¿nych spadkodawców, wówczas ci legitymu-
j¹cy siê aktem po�wiadczenia dziedziczenia bêd¹ w gorszej sytuacji ni¿
posiadaj¹cy s¹dowe stwierdzenie nabycia spadku i to niezale¿nie, którzy
z nich bêd¹ mieli do owego spadku faktyczne prawo. Je¿eli prawowici
spadkobiercy bêd¹ legitymowali siê �tylko� aktem po�wiadczaj¹cym
dziedziczenie, to i tak bêd¹ na �gorszej pozycji� i to oni bêd¹ musieli
wszczynaæ procedury obalenia prawomocnego postanowienia s¹dowego

poniewa¿ stwierdzenie nabycia spadku nie tworzy ¿adnego domniemania, które by mog³o
byæ obalone. D¹¿enie do zmiany b¹d� uchylenia prawomocnego postanowienia o nabyciu
spadkunie jest,wed³ug J.Gwiazdomorskiego, ¿adnymobaleniemdomniemania, a conajwy¿ej
d¹¿eniem do zniweczenia jego podstawy. Takie zniweczenie podstawy domniemania jest
czym� zupe³nie odmiennym od obalenia domniemania � J. G w i a z d om o r s k i, Prawo
spadkowe w zarysie, Warszawa 1967, s. 191.

33 G. B i e n i e k, W sprawie nowych uprawnieñ�, s. 5.
34 Tam¿e, s. 11.
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i ponosiæ zwi¹zane z tym koszty. Natomiast osoby (dzia³aj¹ce byæ mo¿e
nawet w z³ej wierze) bêd¹ mog³y �spokojnie� czekaæ na dzia³ania fak-
tycznych spadkobierców i do czasu wyja�nienia sprawy legitymowaæ siê
prawomocnym postanowieniem s¹du. To nie jedyna nieprawid³owo�æ
mog¹ca wyst¹piæ w zwi¹zku z tym zapisem. Powróæmy do przyk³adu
spadkobiercy z Wroc³awia, który naby³ spadek znajduj¹cy siê w Lublinie
i tam te¿ znajdowa³o siê ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy.
Spadkobierca, dowiedziawszy siê o otwarciu spadku w Lublinie, uda³ siê
do notariusza we Wroc³awiu, gdzie o�wiadczy³, ¿e przyjmuje spadek
z dobrodziejstwem inwentarza oraz przed³o¿y³ niezbêdne dokumenty, na
podstawie czego notariusz sporz¹dzi³ akt po�wiadczaj¹cy jego dziedzicze-
nie. W tym samym czasie nie�wiadomy powy¿szych czynno�ci wierzy-
ciel spadkodawcy z³o¿y³ do s¹du wniosek o stwierdzenie, ¿e spadkobierca
z Wroc³awia nabywa spadek wprost po spadkodawcy z Lublina, uzasad-
niaj¹c swój interes prawny chêci¹ dochodzenia roszczeñ od prawowitego
spadkobiercy. Nikt nie sprawdzi³ w rejestrze, czy aby nie zosta³ sporz¹-
dzony akt po�wiadczenia dziedziczenia (wierzyciel nie zrobi³ tego, bo nie
wiedzia³, ¿e mo¿e, a s¹d, � bo nie musia³ i nie mia³ czasu). S¹d spadku
wyda³ postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wprost. Spadkobier-
ca z Wroc³awia wys³a³ pismo wraz z odpisami aktów notarialnych do
s¹du w Lublinie, ale poczta zgubi³a przesy³kê i postanowienie siê upra-
womocni³o. Spadkobierca ma z³o¿one w terminie w formie aktu nota-
rialnego o�wiadczenie o przyjêciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza,
ma notarialne po�wiadczenie swojego prawa do dziedziczenia z dobro-
dziejstwem inwentarza, a pomimo to w �wietle unormowania art. 1025
§ 3 k.c. nie mo¿e z tego korzystaæ, gdy¿ wierzyciel jest w posiadaniu
s¹dowego stwierdzenia nabycia spadku wprost przez tego¿ spadkobiercê.
W tej sytuacji spadkobierca, który dope³ni³ wszystkich formalno�ci przed
notariuszem, aby nabyæ spadek, musi stawaæ przed s¹dem i podejmowaæ
czynno�ci zmierzaj¹ce tak naprawdê do ponownego stwierdzenia jego
praw do spadku (co niew¹tpliwie w opisywanym przypadku wi¹za³oby
siêzponiesieniemkolejnychkosztówzwi¹zanychzkorespondencj¹z s¹dem,
podró¿ami na rozprawy s¹dowe itp.). Z tych w³a�nie przyczyn rozró¿-
nienie w zakresie mo¿liwo�ci powo³ywania domniemañ wynikaj¹ce z art.
1025 § k.c. jest b³êdne. Skoro akt po�wiadczaj¹cy dziedziczenie sporz¹-
dzony u notariusza ma byæ zrównany z prawomocnym postanowieniem
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wydanym przez s¹d, to równie¿ ich skutki winny byæ takie same, z tymi
samymi prawami i obowi¹zkami.
Zgodnie z brzmieniem art. 1027 k.c. wzglêdem osoby trzeciej, która

nie ro�ci sobie prawa do spadku z tytu³u dziedziczenia, spadkobiercamo¿e
udowodniæ swoje prawa wynikaj¹ce z dziedziczenia nie tylko stwierdze-
niem nabycia spadku, lecz tak¿e zarejestrowanym aktem po�wiadczenia
dziedziczenia. Oczywi�cie skuteczne uzyskanie jednego z tych dokumen-
tów faktycznie uniemo¿liwia i czyni zbêdnym uzyskanie drugiego z nich.
Ponadto rozszerzono ochronê nabywcy w dobrej wierze, gdy¿ zgodnie
z art. 1028 k.c., je¿eli ten, kto uzyska³ stwierdzenie nabycia spadku albo
po�wiadczeniedziedziczenia, leczspadkobierc¹nie jest, rozporz¹dzaprawem
nale¿¹cym do spadku na rzecz osoby trzeciej, to osoba, na której rzecz
rozporz¹dzenie nastêpuje, nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obo-
wi¹zku, chyba ¿e dzia³a w z³ej wierze. Jest to logicznym nastêpstwem
przyjêcia koncepcji, ¿e akt po�wiadczenia dziedziczenia sporz¹dzonyprzez
notariusza ma mieæ tak¹ sam¹ moc prawn¹ jak s¹dowe postanowienie
o stwierdzeniu nabycia spadku.

Uchylenie aktu po�wiadczaj¹cego dziedziczenie

Zarejestrowany akt po�wiadczenia dziedziczenia, na wniosek zainte-
resowanego, mo¿e zostaæ uchylony przez s¹d spadku, je¿eli co do tego
samego spadku zosta³o wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia
spadku. Gdyby za� zosta³y zarejestrowane dwa lub wiêcej aktów po-
�wiadczenia co do tego samego spadku, to s¹d równie¿ na wniosek
zainteresowanego uchyli je i wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia
spadku35. Zawiadamia o tym notariusza, który sporz¹dzi³ uchylony akt,
oraz Krajow¹ Radê Notarialn¹, przesy³aj¹c do nich odpisy wydanego
orzeczenia. Akt po�wiadczenia dziedziczenia, podobnie jak prawomocne
postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, mo¿e zostaæ równie¿
uchylony na wniosek osoby zainteresowanej, gdy osoba, która uzyska³a
po�wiadczenie, nie jest spadkobierc¹ albo jej udzia³ spadkowy jest inny

35 P. M i g a j,Wzruszanie prawomocnych postanowieñ o stwierdzeniu nabycia spadku
po tym samym spadkodawcy, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1360, Prawo i Ad-
ministracja XXIX; J.S. P i ¹ t k o w s k i, System prawa spadkowego, t. IV: Prawo spad-
kowe, Warszawa-Wroc³aw 1986, s. 305 i nast.
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ni¿ stwierdzony, o ile osoba ta nie by³a uczestnikiempostêpowania o sprzê-
dzenie aktu po�wiadczenia dziedziczenia. Je¿eli za� ta osoba by³a uczest-
nikiem tego postêpowania, to ¿¹danie uchylenia mo¿e opieraæ na podsta-
wie, której niemog³a powo³aæw tympostêpowaniu, awniosek o uchylenie
aktu po�wiadczenia z³o¿y przed up³ywem roku, w którym uzyska³a tê
mo¿liwo�æ36.
Po�wiadczenie dziedziczenia s¹d spadku uchyla z urzêdu, wówczas

gdyby dotyczy³o spadku po osobie uznanej za zmar³¹ lub której zgon zosta³
stwierdzony postanowieniem s¹du, a potem postanowienie zosta³o uchy-
lone. Równie¿ s¹d uchyli z urzêdu akt po�wiadczaj¹cy dziedziczenie, gdy
wskutek prawomocnego zatwierdzenia przez s¹d uchylenia siê od o�wiad-
czenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku ulegnie zmianie kr¹g spadko-
bierców, co do których wydano po�wiadczenie dziedziczenia.

Zakoñczenie

Wprowadzenie alternatywy mo¿liwo�ci po�wiadczenia praw spadko-
wych przed notariuszem, w sytuacji braku konfliktu pomiêdzy spadko-
biercami, nale¿y oceniæ pozytywnie. Mo¿liwo�æ szybkiego uzyskania
po�wiadczenia dziedziczenia oraz dopuszczalno�æ przeprowadzenia czyn-
no�ciprzeddowolnymnotariuszemna terenieRzeczypospolitej, bezwzglêdu
na to, gdzie ostatnio zamieszkiwa³ spadkodawca, s¹ niew¹tpliwymi atu-
tami tego uregulowania. Maj¹c na uwadze, ¿e notariusz wykonuje zawód
zaufania publicznego, nie dziwi równie¿ rozwi¹zanie przyrównania aktów
po�wiadczaj¹cych dziedziczenie do prawomocnych postanowieñ o stwier-
dzeniu nabycia spadku.
Wzwi¹zku z powy¿szymniezrozumia³¹ i niestety stawiaj¹c¹ na gorszej

pozycji akt po�wiadczenia dziedziczenia jest regulacja zawarta w art. 1025
§ 3 k.c. Skoro zamierzeniem ustawodawcy by³o zrównanie aktu po�wiad-
czenia dziedziczenia z prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu
nabycia spadku, to powinno siê to odbyæ na ka¿dej p³aszczy�nie, równie¿
tej dotycz¹cej skutków i domniemañ. Takie uregulowanie wymusza³oby
podejmowanie dzia³añ przez osoby, które poprzez obalenie wadliwie
wydanego aktu b¹d� postanowienia wywodzi³yby dla siebie okre�lone

36 G. B i e n i e k, W sprawie nowych uprawnieñ�, s. 9.
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skutki prawne. Za� obecna regulacja prawna, w przypadku wyst¹pienia
sytuacji wydania zarówno aktu po�wiadczaj¹cego dziedziczenie, jak i pra-
womocnego postanowienia s¹dowego, wymusza podejmowanie dalszych
dzia³añ prawnych zawsze przez osoby wskazane w akcie po�wiadczenia
dziedziczenia, niezale¿nie od tego, kto jest faktycznym spadkobierc¹.
W praktyce nie mo¿na wykluczyæ przecie¿ sytuacji, ¿e niespadkobierca,
który podstêpnie uzyska³ postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
nie bêdzie d¹¿y³ do uchylenia wadliwego orzeczenia, a wrêcz przeciwnie
� bêdzie siê na nie powo³ywa³ wszêdzie tam, gdzie przyniesie mu to
korzy�ci. Takie rozwi¹zanie nale¿y poddaæ krytyce, gdy¿ nie zawsze
gwarantuje ono ochronê prawn¹ tym, którzy jej naprawdê potrzebuj¹.
Nale¿y wiêc postulowaæ wykre�lenie feralnego przepisu z ustawy.
Równie¿ nie bez znaczenia s¹ tutaj kwestie techniczne. Zobligowanie

notariuszy do stworzenia ogólnopolskiego rejestru aktów po�wiadczenia
dziedziczenia jest sukcesem po³owicznym. Nawet najbardziej skrupulatne
prowadzenie takiego rejestru nie uchroni praktyki przed nieprawid³owo-
�ciami opisanymi powy¿ej, zw³aszcza ¿e sêdziowie nie maj¹ ustawowego
obowi¹zku sprawdzania czy w stosunku do danego spadkodawcy nie
zosta³ ju¿ zarejestrowany notarialny akt po�wiadczenia dziedziczenia.
Ustawowe na³o¿enie na sêdziów takiego obowi¹zku oraz zobligowanie
s¹dów do stworzenia i prowadzenia rejestru kompatybilnego z tym, który
funkcjonuje dla notariatu, spowoduje pe³ne wykorzystanie tych systemów
w praktyce i zrówna omawiane instytucje.


