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Notarialne poœwiadczenie dziedziczenia jako
alternatywny sposób stwierdzania prawa
do dziedziczenia
I. Uwagi wprowadzaj¹ce
Dyskusja wokó³ przysz³ej reformy polskiego prawa spadkowego nie
mo¿e pomijaæ problematyki stwierdzania praw do dziedziczenia. Ju¿ od
d³u¿szego czasu pojawiaj¹ siê propozycje, aby spadkobiercy mogli wykazywaæ swoje prawa nie tylko orzeczeniem s¹dowym, lecz tak¿e aktem
notarialnym zwanym certyfikatem spadkowym b¹dŸ poœwiadczeniem
dziedziczenia.
W tym kierunku zmierza projekt ustawy przygotowany przez Centrum
Naukowe Notariatu w 2004 r.1 Przewiduje on nowelizacjê ustawy – Prawo
o notariacie, kodeksu cywilnego, kodeksu postêpowania cywilnego oraz
kilku innych ustaw. Oto jego najistotniejsze za³o¿enia:
1. Notariusz móg³by sporz¹dzaæ akty poœwiadczenia dziedziczenia
ustawowego i testamentowego, z wy³¹czeniem dziedziczenia, na podstawie testamentów szczególnych (art. 951 pr. o not.). Wydanie poœwiadczenia dziedziczenia mia³oby charakter fakultatywny i nie zamyka³oby
spadkobiercom mo¿liwoœci skorzystania z instytucji s¹dowego stwierdzenia nabycia spadku. Wypis aktu poœwiadczenia dziedziczenia notariusz
przesy³a³by do s¹du spadku w terminie 3 dni (art. 958 pr. o not.).
1

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem udostêpniono autorom dziêki uprzejmoœci
Fundacji Centrum Naukowego Notariatu.
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2. Sporz¹dzenie poœwiadczenia dziedziczenia mog³oby nast¹piæ wówczas, je¿eli notariusz nie mia³by w¹tpliwoœci co do osoby spadkobiercy
i wysokoœci udzia³ów w spadku (art. 953 pr. o not.). Odmówi³by sporz¹dzenia poœwiadczenia dziedziczenia w wypadkach (art. 957 pr. o not.):
a) wczeœniejszego sporz¹dzenia aktu poœwiadczenia dziedziczenia,
b) orzeczenia przez s¹d o stwierdzeniu nabycia spadku.
3. Poœwiadczenie dziedziczenia powinno zawieraæ (art. 954 pr. o not.):
a) dzieñ, miesi¹c i rok sporz¹dzenia aktu,
b) miejsce sporz¹dzenia aktu,
c) imiê, nazwisko i siedzibê kancelarii notariusza, a je¿eli akt sporz¹dzi³ zastêpca notariusza – nadto imiê i nazwisko zastêpcy,
d) imiê i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców, datê i miejsce jego œmierci oraz ostanie miejsce zamieszkania,
e) wskazanie spadkobierców – imiona, nazwiska i imiona rodziców
osób fizycznych oraz nazwê (firmê) i siedzibê osoby prawnej,
f) tytu³ powo³ania do spadku i wysokoœæ udzia³ów w spadku,
g) powo³anie protoko³u otwarcia i og³oszenia testamentu,
h) osobne wskazanie spadkobierców dziedzicz¹cych gospodarstwo rolne oraz ich udzia³y w tym gospodarstwie,
i) podpis notariusza.
4. Notariusz powinien pouczyæ strony o odpowiedzialnoœci karnej za
sk³adanie fa³szywych zeznañ, a nastêpnie odebraæ oœwiadczenia spadkowe. Czynnoœci te zosta³yby stwierdzone protoko³em, na podstawie którego sporz¹dzi³by akt poœwiadczenia dziedziczenia (art. 952 pr. o not.).
5. W wypadku sporz¹dzenia dwóch lub wiêcej aktów poœwiadczenia
dziedziczenia, s¹d spadku na z³o¿ony przez zainteresowanego wniosek
uchyli³by te akty i stwierdzi³ nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym
stanem prawnym. Dowód, ¿e osoba, która w akcie poœwiadczenia dziedziczenia zosta³a wskazana jako spadkobierca, nie jest spadkobierc¹ lub
¿e jej udzia³ w spadku jest inny, ni¿ zosta³o to wskazane w akcie, móg³by
byæ w ka¿dym czasie przeprowadzony tylko w postêpowaniu przed s¹dem
spadku o uchylenie aktu poœwiadczenia dziedziczenia (art. 959 pr. o not.).
6. Projekt przewiduje nowelizacjê przepisów kodeksu cywilnego w ten
sposób, aby domniemania, funkcje legitymacyjne oraz ochrona dobrej
wiary osoby trzeciej, wynikaj¹ce ze stwierdzenia nabycia spadku, dotyczy³y równie¿ notarialnego poœwiadczenia dziedziczenia. W proponowa-
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nym § 3 art. 1025 k.c. przewiduje siê ponadto, aby przeciwko domniemaniu wynikaj¹cemu ze stwierdzenia nabycia spadku nie mo¿na by³o
powo³ywaæ siê na domniemanie wynikaj¹ce z poœwiadczenia dziedziczenia.
7. W projekcie przewiduje siê równie¿, aby notariusze mogli dokonywaæ otwarcia i og³oszenia testamentu (art. 9513-9515 pr. o not.). Mieliby
tak¿e kompetencjê do wydawania zaœwiadczeñ o powo³aniu wykonawcy
testamentu (art. 9516 pr. o not.).
Pomijaj¹c kwestie zwi¹zane z oczywistym interesem notariuszy w rozszerzaniu swojej w³aœciwoœci, nale¿y zwróciæ uwagê na inicjatywy podejmowane w ramach Unii Europejskiej, dotycz¹ce stworzenia Europejskiego Œwiadectwa Spadkowego. Wprowadzenie odpowiedniej regulacji
prawnej rozwa¿a siê w „Zielonej Ksiêdze...” Komisji Europejskiej z dnia
1 marca 2005 r.2 Bez w¹tpienia chodzi tutaj o dokumenty pozas¹dowe
stwierdzaj¹ce prawa do spadku, których skutecznoœæ obejmowa³aby
wszystkie pañstwa cz³onkowskie3.
Zak³adaj¹c, ¿e system taki zosta³by zrealizowany, wprowadzenie
poœwiadczeñ dziedziczenia do polskiego systemu prawnego sta³oby siê
jeszcze bardziej uzasadnione. Trudno by³oby sobie wyobraziæ sytuacjê,
w której w Polsce – z mocy prawa – uznawano by certyfikaty spadkowe
z innych pañstw cz³onkowskich (sporz¹dzone tak¿e przez notariuszy),
podczas gdy w stosunkach wewnêtrznych spadkobiercy musieliby wykazywaæ swoje prawa na podstawie s¹dowego stwierdzenia nabycia
spadku.

II. Sposoby wykazywania prawa do dziedziczenia w wybranych systemach prawnych
Przed przyst¹pieniem do zasadniczej czêœci rozwa¿añ nale¿y przedstawiæ ogólne za³o¿enia, na jakich opieraj¹ siê poszczególne systemy prawne.

2
COM (2005) 65 koñcowy; por. tak¿e J. P a z d a n, Ku jednolitemu miêdzynarodowemu prawu spadkowemu, Rejent 2005, nr 3, s. 17 i nast.; T. P a j o r, O projekcie
harmonizacji miêdzynarodowego prawa spadkowego w Unii Europejskiej, [w:] Prawo
prywatne czasu przemian. Ksiêga Pami¹tkowa ku czci Profesora Stanis³awa So³tysiñskiego, red. A. Nowicka, Poznañ 2005, s. 877 i nast.
3
Za wyj¹tkiem tych pañstw, które nie uczestnicz¹ w tytule IV TWE.
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Stanowiæ one bêd¹ punkt odniesienia dla proponowanych unormowañ
w naszym kraju.
Procedury spadkowe i dowody nabycia spadku ró¿ni¹ siê w ustawodawstwach poszczególnych krajów4.

1. Certyfikat spadkowy
W niektórych systemach prawnych nabycie praw do spadku ³¹czy
siê z uzyskaniem certyfikatu spadkowego. Przyk³adem takiej regulacji s¹
ustawodawstwa: niemieckie i greckie. W pañstwach tych certyfikat spadkowy jest wydawany przez s¹d spadkowy, który wskazuje spadkobierców, okreœla wysokoœæ ich udzia³ów w spadku i precyzuje istnienie b¹dŸ
nieistnienie ograniczeñ praw spadkobierców5. S³u¿y do udowodnienia, ¿e
osoba w nim wymieniona jest jedynym spadkobierc¹ lub wspó³spadkobierc¹ w czêœci okreœlonej i wskazanej oraz ¿e nie istniej¹ inne ograniczenia
ni¿ te, które w certyfikacie zosta³y wymienione. Pomimo ¿e jest wydawany
przez s¹d, nie ma charakteru orzeczenia s¹dowego.
Z certyfikatem ³¹czy siê domniemanie, ¿e osoba w nim wskazana jest
spadkobierc¹, jednak¿e domniemanie to jest usuwalne. Ponadto stanowi
on podstawê rêkojmi wiary publicznej i chroni osoby trzecie, które nabywaj¹
przedmioty wchodz¹ce w sk³ad spadku od spadkobiercy, legitymuj¹cym
siê takim certyfikatem. Jednak¿e nie ma on powagi rzeczy os¹dzonej i w
przypadku udowodnienia niezgodnoœci z rzeczywistym stanem bêdzie
uchylony przez s¹d spadkowy.
We francuskich departamentach Haut Rhin, Bas Rhin, Moselle rozwi¹zania przyjête w Code Civil local odpowiadaj¹ regulacji niemieckiej,
jednak¿e z pewnymi odrêbnoœciami wynikaj¹cymi z uwzglêdnienia równie¿ rozwi¹zañ francuskiego prawa spadkowego. W certyfikacie wskazuje siê osoby maj¹ce prawo do rezerwy i modyfikacje spowodowane istnieniem maj¹tkowych umów ma³¿eñskich.
Je¿eli otwarcie spadku nast¹pi³o w Alzacji i Lotaryngii, wówczas s¹d
jest kompetentny do wydania certyfikatu spadkowego, którym mo¿na siê
4
Zestawienia dokonano w znacznej mierze na podstawie opracowania Les Successions
Internationales dans l’UE. Perspective pour une Harmonisation, Bruxelles 2004.
5
Por. na ten temat G. ¯ m i j, Niemiecki dokument stwierdzaj¹cy prawo do spadku
przed polskim s¹dem, Rejent 2004, nr 1, s. 15.
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pos³ugiwaæ na terenie ca³ego kraju i który rodzi te same skutki, co akt
notarialny.

2. Wwi¹zanie w posiadanie
Innym sposobem wykazania praw do dziedziczenia jest instytucja
„wwi¹zania w posiadanie”. Jako przyk³ad niech pos³u¿y prawo austriackie, w œwietle którego dziedziczenie jest przedmiotem wwi¹zania w posiadanie przez s¹d. Zgodnie z art. 799 AGBG, spadkobiercy powinni
udowodniæ swój tytu³ do spadku, przedstawiaj¹c testament lub dokument
urzêdowy i deklaruj¹c przyjêcie. Akt wwi¹zania obejmuje wskazanie
zmar³ego i spadkobierców oraz w niektórych przypadkach istniej¹ce ograniczenia.
Jest to instrument nabycia spadku, a dopiero w drugiej kolejnoœci dowód bycia spadkobierc¹. Ma powagê rzeczy os¹dzonej i rodzi domniemanie, ¿e osoby w niej wskazane s¹ rzeczywiœcie spadkobiercami.
W Tyrolu po³udniowym (Triest, Gorice, Trentin) znany jest równie¿
certyfikat spadkowy wydawany przez s¹d okrêgowy (circonscriptionnel)
miejsca otwarcia spadku. Odpowiada on austriackiemu aktowi wwi¹zania
w posiadanie, jednak¿e nie ma powagi rzeczy os¹dzonej i nie jest warunkiem koniecznym do nabycia spadku. £¹czy siê z nim domniemanie
bycia spadkobierc¹.

3. Ustanowienie personal representative
W przeciwieñstwie do porz¹dków prawnych kontynentalnych, w krajach anglosaskich w postêpowaniach spadkowych g³ówn¹ rolê odgrywaj¹
nie spadkobiercy, ale personal representative: administrator spadku lub
egzekutor testamentu. Aby mogli dzia³aæ w zakresie swych kompetencji
potrzebuj¹ oficjalnego, urzêdowego aktu nominacji – grant of representation. Egzekutor powinien uzyskaæ grant of probate, czyli s¹dowe
potwierdzenie o charakterze deklaratywnym, z którego wynikaæ bêdzie,
¿e testament jest wa¿ny oraz ¿e samo ustanowienie egzekutora jest wa¿ne.
W sytuacji natomiast, gdy w testamencie rozrz¹dzenie dotycz¹ce powo³ania egzekutora jest niewa¿ne, gdy spadkodawca nie zostawi³ testamentu
lub te¿ gdy osoba powo³ana nie mo¿e, ze wzglêdu na przeszkody j¹
dotycz¹ce pe³niæ funkcji egzekutora albo wreszcie odrzuca wspomnian¹
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funkcjê, bêd¹c przy tym jedyn¹ osob¹ powo³an¹ do jej pe³nienia, s¹d ustanawia administratora za pomoc¹ letter of administration, który ma z kolei
charakter konstytutywny6.

4. S¹dowe stwierdzenie nabycia spadku
W Danii zasadniczo postêpowanie spadkowe toczy siê przed s¹dem spadku,
który dzia³a z urzêdu. Gromadzi on aktywa spadku, poszukuje uprawnionych
do dziedziczenia i wierzycieli, a tak¿e dzieli resztê pomiêdzy spadkobierców. S¹d czuwa nad ca³oœci¹ postêpowania i wszystkimi czynnoœciami
koniecznymi dla jego przeprowadzenia.
Postêpowanie spadkowe wszczynane przez zainteresowane strony mo¿e
mieæ miejsce jedynie wówczas, gdy wszyscy spadkobiercy deklaruj¹ udzia³
w d³ugach spadkowych i jeœli takie postêpowanie nie zosta³o wy³¹czone
postanowieniem testamentu.
Aby móc dysponowaæ spadkiem, spadkobiercy musz¹ dostarczyæ spis
inwentarza i udokumentowaæ go przed s¹dem. Musi byæ podpisany przez
wszystkich spadkobierców i bêdzie stanowi³ podstawê legitymacji do
dóbr, które zosta³y im przyznane.
Podobne rozwi¹zanie przyjêto w Szwecji. Jednak¿e, zanim nast¹pi tam
dzia³ spadku, trzeba okreœliæ, jaka czêœæ przys³ugiwa³a zmar³emu w maj¹tku
wspólnym ma³¿onków oraz sp³aciæ d³ugi. Kolejn¹ czynnoœci¹ jest sporz¹dzenie spisu inwentarza maj¹tku. Do chwili podzia³u ka¿dy ze wspó³spadkobierców ma jedynie prawo do udzia³u, ale nie mo¿e dysponowaæ
okreœlonymi dobrami. Jeœli spadkobiercy nie mog¹ dojœæ do porozumienia, mog¹ zwróciæ siê do s¹du o ustanowienie administratora spadku.
W stosunku do osób trzecich udowadniaj¹ swoje prawa do spadku przedstawiaj¹c bouppteckning – rodzaj spisu dóbr spadkodawcy. Spis jest
sporz¹dzany w obecnoœci dwóch wiarygodnych ekspertów, jest on
obligatoryjny i stanowi podstawê naliczenia podatku.
Równie¿ polskiemu ustawodawstwu znane jest s¹dowe stwierdzenie
nabycia spadku. Do mocnych stron takiego rozwi¹zania nale¿y badanie
z urzêdu, kto jest spadkobierc¹ oraz jeden tryb – postêpowanie nieprocesowe.
6
Por. bli¿ej na ten temat A. K o z i o ³, System administracji spadku w porz¹dkach
prawnych pañstw krêgu anglosaskiego, w tym samym numerze Rejenta na s. 119-132.
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Na wniosek osoby maj¹cej w tym interes, s¹d stwierdza nabycie spadku przez spadkodawcê po przeprowadzeniu rozprawy, na któr¹ wzywa
siê wnioskodawcê oraz osoby mog¹ce wchodziæ w rachubê jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi7. Zainteresowanymi w sprawie s¹
wszyscy ci, których praw dotyczy wynik postêpowania; mog¹ oni wzi¹æ
udzia³ w postêpowaniu w ka¿dej chwili.
W postêpowaniu nieprocesowym s¹d bada z urzêdu, kto jest spadkobierc¹, czy istnieje testament, a jeœli tak, to wzywa do z³o¿enia go.
Zgodnie z art. 671 § 1 k.p.c., s¹d mo¿e przyj¹æ zapewnienie z³o¿one
przez zg³aszaj¹cego siê spadkobiercê za dowód, ¿e nie ma innych spadkobierców. Zapewnienie powinno obejmowaæ oœwiadczenie co do wszystkiego, co zg³aszaj¹cy siê spadkobierca wie o innych osobach wspó³dziedzicz¹cych lub takich, które mog³yby wy³¹czyæ znanych spadkobierców
od dziedziczenia. W zakresie odpowiedzialnoœci karnej takie zapewnienie
jest równoznaczne ze z³o¿eniem zeznañ pod przysiêg¹, o czym sêdzia
powinien uprzedziæ sk³adaj¹cego zapewnienie.
Jeœli s¹d nie uzna zapewnienia lub innych dowodów za wystarczaj¹ce
albo gdy zapewnienie nie zosta³o z³o¿one, wówczas mo¿e wezwaæ spadkobierców przez og³oszenie. Maj¹ oni szeœæ miesiêcy od dnia wskazanego
w og³oszeniu na zg³oszenie siê i udowodnienie nabycia spadku, w przeciwnym razie mog¹ zostaæ pominiêci w postanowieniu o stwierdzeniu
nabycia spadku.
Je¿eli w tym terminie osoby zg³osz¹ siê jako spadkobiercy, s¹d wyznacza
rozprawê w celu rozpoznania ich ¿¹dañ, natomiast jeœli nikt siê nie zg³osi
albo nie zdo³a udowodniæ praw do spadku, wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przez spadkobierców, których prawa zosta³y
wykazane.
Od postanowienia stwierdzaj¹cego nabycie spadku przys³uguje apelacja.
Stwierdzenie nabycia spadku ma charakter deklaratywny8, ale równoczeœnie ma ono znaczenie dowodowe i wywo³uje donios³y skutek ma7
T. F e l s k i, Zakres orzekania s¹du pierwszej instancji w postêpowaniu o stwierdzenie
nabycia spadku, Acta UNC 1989, z. 196, s. 17 i nast.; t e n ¿ e, Charakter i skutki prawne
orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku, NP 1984, nr 7-8.
8
Tak m.in. J. K o s i k, [w:] System prawa cywilnego, t. IV, Wroc³aw-Warszawa 1986,
s. 310; J.St. P i ¹ t o w s k i, Prawo spadkowe, wyd. 5, Warszaw 2002, s. 174.
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terialnoprawny. Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku
korzysta z powagi rzeczy os¹dzonej. Jest skuteczne erga omnes, a nie
tylko wobec uczestników postêpowania.
Po stwierdzeniu nabycia spadku otwiera siê mo¿liwoœæ dochodzenia
roszczeñ, np. wydania przedmiotu spadkowego. Spadkobierca uzyskuje
dowód nabycia spadku i powstaje domniemanie, ¿e wskazana w stwierdzeniu osoba jest spadkobierc¹9.
Zgodnie z art. 1027 k.c.: „Wzglêdem osoby trzeciej, która nie roœci
sobie praw do spadku z tytu³u dziedziczenia, spadkobierca mo¿e udowodniæ swe prawa wynikaj¹ce z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia
spadku”. Zatem przepis ten potwierdza deklaratoryjny charakter stwierdzenia nabycia spadku i równoczeœnie wy³¹cza mo¿liwoœæ powo³ania siê
na inne dowody wobec osób trzecich. Jeœli zachodz¹ jednoczeœnie dwie
okolicznoœci (powo³anie siê spadkobiercy wobec osób trzecich oraz skierowanie ¿¹dania spadkobiercy przeciw osobie trzeciej, która nie roœci sobie praw do spadku z tytu³u dziedziczenia), stwierdzenie nabycia spadku
jest dowodem wy³¹cznym10. Zauwa¿a siê, ¿e dziêki przepisowi art. 1027
k.c. wzrasta znaczenie stwierdzenia nabycia spadku11.
Zgodnie z brzmieniem art. 1028 k.c., stwierdzenie nabycia spadku
stanowi podstawê ochrony dobrej wiary osoby trzeciej.

III. Zasadnoœæ wprowadzenia notarialnego poœwiadczenia
dziedziczenia
Fakultatywnoœæ prowadzenia postêpowania o stwierdzenie nabycia
spadku powoduje, ¿e czêsto zdarza siê – zw³aszcza, gdy spadek ma ma³¹
wartoœæ – i¿ nie s¹ prowadzone jakiekolwiek postêpowania spadkowe.
Bez w¹tpienia, w wielu wypadkach wszczynanie postêpowania s¹dowego
nie wydaje siê konieczne (np. wiadomo, ¿e dziedziczenie nastêpuje na
podstawie ustawy oraz kto i w jakiej czêœci dziedziczy).
9
A. S z p u n a r, Domniemanie wynikaj¹ce ze stwierdzenia nabycia spadku, Pañstwo
i Prawo 1968, z. 3, s. 418 i nast.; M. W o j t y c z e k, Skutki stwierdzenia nabycia spadku,
Palestra 1976, nr 10, s. 33 i nast.
10
Por. J.St. P i ¹ t o w s k i, Prawo spadkowe..., s. 161; A. S z p u n a r, Uwagi o pojêciu
prawa dziedziczenia, Rejent 2002, nr 5, s. 25.
11
A. S z p u n a r, Uwagi o pojêciu..., s. 26.
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Wydaje siê oczywiste, ¿e mo¿liwoœæ ³atwego i szybkiego uzyskania
dokumentu potwierdzaj¹cego prawa do spadku wychodzi³aby na przeciw
oczekiwaniom spo³ecznym i równoczeœnie s³u¿y³aby bezpieczeñstwu obrotu.
Sprawniej mo¿na by by³o dokonywaæ niektórych czynnoœci oraz unikniêto by opóŸnienia w wielu postêpowaniach cywilnych lub administracyjnych, gdyby strony nie musia³y wykazywaæ swoich praw nabytych
w drodze dziedziczenia poprzez orzeczenie s¹dowe.
Trudno znaleŸæ argument przemawiaj¹cy za tym, aby notariusze nie
mogli wykonywaæ tego rodzaju czynnoœci. Notariat jest wszak powo³any
do dokonywania czynnoœci w wypadku braku sporu pomiêdzy zainteresowanymi. Czynnoœci notarialne powszechnie potwierdzaj¹ zdarzenia
prawne w formie aktu notarialnego czy protoko³u. Ta rola w pe³ni predysponuje notariat do wydawania wszelkich poœwiadczeñ s³u¿¹cych
zabezpieczeniu szeroko rozumianego obrotu prawnego.
Wydawanie w sprawach bezspornych poœwiadczeñ dziedziczenia nie
naruszy zasady s¹dowego wymiaru sprawiedliwoœci. Nie mamy wówczas do czynienia z rozstrzyganiem sporów cywilnych, lecz jedynie
z potwierdzeniem, na zgodny wniosek zainteresowanych, kto i w jakiej
czêœci dziedziczy. Zgodnie z prawem o notariacie, notariusz jako osoba
piastuj¹ca urz¹d publiczny wykonuje faktycznie czynnoœci z zakresu pozas¹dowej ochrony prawnej.
Jak trafnie stwierdza siê w uzasadnieniu projektu przygotowanego
przez Centrum Naukowe Notariatu, powy¿sze cechy charakteryzuj¹ce
notariat wskazuj¹, ¿e jest on w stanie przej¹æ niektóre pozas¹dowe funkcje
przypisane do obecnej chwili wymiarowi sprawiedliwoœci. Notariat ma
przecie¿ z mocy prawa przyznane kompetencje zwi¹zane z wykonywaniem funkcji publicznych pañstwa, a jego rola polega na dokonywaniu
czynnoœci o charakterze urzêdowym.
Proponowana regulacja przyczyni³aby siê do odci¹¿enia s¹dów. Nale¿y
przypuszczaæ, ¿e znaczna czêœæ spoœród wydawanych przez nie postanowieñ o stwierdzeniu nabycia spadków dokonywana jest na zgodny
wniosek stron. Zasadny jest zatem postulat, aby tylko te sprawy pozostawiæ wy³¹cznej w³aœciwoœci s¹dów, w których istnieje spór pomiêdzy
spadkobiercami lub z innych przyczyn wymagane jest ustalenie z urzêdu
szczególnych okolicznoœci faktycznych (np. przy testamentach szczególnych).
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Za wprowadzeniem notarialnych poœwiadczeñ dziedziczenia przemawiaj¹ tak¿e doœwiadczenia tych pañstw, w których instrument ten jest
wykorzystywany od wielu lat (np. Holandia).

IV. Sposoby unormowania notarialnego poœwiadczenia dziedziczenia
1. Wydaje siê, ¿e punktem wyjœcia do dalszych rozwa¿añ powinno
byæ za³o¿enie, ¿e mo¿liwoœæ notarialnego potwierdzenia uprawnieñ do
dziedziczenia nie mo¿e komukolwiek zamykaæ drogi s¹dowej. Musi mieæ
charakter fakultatywny.
2. Proponowana przez Centrum Krajowe Notariatu regulacja nie
spe³ni³aby swojej roli, gdyby uzyskanie poœwiadczenia dziedziczenia
zwi¹zane by³o z poniesieniem znacz¹cych kosztów lub op³at. Wysokoœæ
kosztów nie powinna w ¿adnym wypadku byæ uzale¿niona od wartoœci
spadku. Nie mo¿e siê ona ró¿niæ znacz¹co od wysokoœci op³aty pobieranej
od wniosku o s¹dowe stwierdzenie nabycia spadku.
3. Wydanie notarialnego poœwiadczenia dziedziczenia mog³oby dotyczyæ tylko spraw bezspornych, to znaczy takich, w których wszyscy
uczestnicy s¹ zgodni co do rodzaju dziedziczenia i chc¹ wydania poœwiadczenia przez notariusza. Trzeba mieæ jednak œwiadomoœæ, ¿e w praktyce
trudne mo¿e okazaæ siê oddzielenie sprawy spornej od bezspornej.
4. Nale¿y stworzyæ instrumenty prawne s³u¿¹ce eliminowaniu z obrotu
prawnego dwóch sprzecznych ze sob¹ poœwiadczeñ dziedziczenia. Mo¿na
sobie wyobraziæ, ¿e spadkodawca mia³ dwie osoby najbli¿sze, które nie
musia³y o sobie wiedzieæ. Ka¿da z nich uzyskuje na swoj¹ rzecz poœwiadczenie dziedziczenia. W przypadku s¹dowego stwierdzenia nabycia spadku taka ewentualnoœæ jest mniej prawdopodobna, albowiem w³aœciwy
zawsze bêdzie s¹d ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (s¹d
spadku). Wydaje siê zatem wskazane, aby – tak jak proponuje siê w projekcie – notariusz z urzêdu przesy³a³ do s¹du spadku wypis poœwiadczenia
dziedziczenia. S¹d ten powinien prowadziæ stosowny rejestr poœwiadczeñ dziedziczenia.
Niezale¿nie od proponowanego rozwi¹zania ochronnego, istnienie –
nawet przez krótki czas – dwóch sprzecznych ze sob¹ poœwiadczeñ
dziedziczenia mo¿e spowodowaæ nieodwracalne skutki.
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5. Obawa, której nie mo¿na lekcewa¿yæ, dotyczy przeciwdzia³ania
potencjalnym nadu¿yciom. Pojawia siê pytanie, czy notariusze w praktyce
byliby uczuleni na ewentualne usi³owanie przez strony zatajenia niektórych
faktów lub istnienia sporu. Pamiêtajmy, ¿e w odró¿nieniu od s¹du notariusz œwiadczy de facto us³ugi na rzecz stron. Wzrastaj¹ca konkurencja
w notariacie mo¿e spowodowaæ, ¿e tego rodzaju niebezpieczeñstwo stanie
siê bardziej realne.
6. Kolejna niezwykle istotna w¹tpliwoœæ dotyczy zakresu poœwiadczania dziedziczenia. Czy zaœwiadczenie ma dotyczyæ tylko dziedziczenia
ustawowego, czy tak¿e testamentowego?
Najmniej w¹tpliwoœci budzi wydawanie poœwiadczeñ dziedziczenia
w wypadku dziedziczenia ustawowego. Postêpowanie wyjaœniaj¹ce sprowadza siê wówczas jedynie do ustalenia pozosta³ych przy ¿yciu spadkobierców. W przypadku zgodnego wniosku wszystkich zainteresowanych,
wydanie poœwiadczenia dziedziczenia przez notariusza nie napotyka na ¿adne
trudnoœci i nie wi¹¿e siê z zagro¿eniem pewnoœci obrotu prawnego.
Interesuj¹ce rozwi¹zanie przyjêto w kantonie genewskim w Szwajcarii. Notariusze sporz¹dzaj¹ poœwiadczenia dziedziczenia ustawowego,
które maj¹ charakter ostateczny, natomiast poœwiadczenia notarialne o nabyciu spadku na podstawie testamentu musz¹ byæ zatwierdzone przez
instancjê s¹dow¹. Tamtejszy ustawodawca wyszed³ z za³o¿enia, ¿e najczêœciej testament pozbawia prawa do spadku tych, którzy dziedziczyliby
z ustawy. Nigdy nie wiadomo, czy spadkodawca nie zmieni³ lub nie
odwo³a³ testamentu. Potencjalny zakres pope³nienia b³êdu lub nadu¿ycia
uzasadnia potrzebê ingerencji instancji s¹dowej.
Bez w¹tpienia mo¿liwoœæ wydawania poœwiadczeñ notarialnych nie
mog³aby dotyczyæ testamentów ustnych. W projekcie ustawy przygotowanym przez Centrum Naukowe Notariatu proponuje siê ogólne
wy³¹czenie testamentów szczególnych. Oznacza³oby to dopuszczalnoœæ
wydawania poœwiadczeñ dziedziczenia na podstawie testamentów holograficznych, notarialnych i allograficznych12.

12
Z pewnoœci¹ nie by³oby uzasadnione, aby notariusz wydawa³ poœwiadczenie dziedziczenia na podstawie testamentu sporz¹dzonego w formie przewidzianej przez prawo
obce w³aœciwe w œwietle przepisów konwencji haskiej z dnia 5 paŸdziernika 1961 r.
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Istotne kontrowersje dotyczy³yby wydawania poœwiadczeñ na podstawie powszechnie w Polsce wykorzystywanych testamentów holograficznych. Ich wyk³adnia bardzo czêsto nasuwa istotne w¹tpliwoœci. Dotycz¹
one nie tylko treœci, lecz tak¿e ustalenia, czy w ogóle mamy do czynienia
z testamentem.
Z kolei wydawanie poœwiadczeñ na podstawie testamentów notarialnych by³oby tylko z pozoru pozbawione niebezpieczeñstw. Prawd¹ jest,
¿e tego rodzaju testament najczêœciej precyzyjnie wskazuje poszczególnych spadkobierców oraz ich udzia³y w spadku. Tym niemniej, z uwagi
na obowi¹zuj¹c¹ w naszym systemie zasadê równorzêdnoœci form testamentów, mo¿e byæ on zmieniony lub odwo³any w ka¿dy inny sposób,
nawet testamentem ustnym.
Wydaje siê zatem, ¿e niezwykle liberalne w naszym kraju regulacje
co do formy testamentu przemawiaj¹ przeciwko dopuszczalnoœci wydawania poœwiadczeñ dziedziczenia w odniesieniu do dziedziczenia testamentowego. W wielu wypadkach narusza³oby to zasadê bezpieczeñstwa
obrotu prawnego. Doœwiadczenia innych pañstw wskazuj¹, ¿e taki
mechanizm mo¿e funkcjonowaæ tylko w tych systemach, w których
istniej¹ znaczne ograniczenia co do formy testamentów (np. w Holandii
– w praktyce wy³¹cznoœæ formy notarialnej) lub w których istniej¹ centralne
rejestry testamentów.
7. Je¿eli jednak dopuœciæ wydawanie poœwiadczeñ dziedziczenia
w przypadku dziedziczenia na podstawie testamentu, notariusz powinien
byæ uprawniony do otwarcia i og³oszenia go (tak jak do 1989 r. czynnoœci
tych dokonywa³y pañstwowe biura notarialne).
8. Kolejna kwestia wymagaj¹ca rozstrzygniêcia dotyczy charakteru
notarialnego poœwiadczenia dziedziczenia. Czy powinno ono ca³kowicie
zastêpowaæ s¹dowe stwierdzenie nabycia spadku, czy te¿ jego skutecznoœæ powinna zostaæ ograniczona czasowo? W drugim wypadku instrument ten s³u¿y³by tylko temu, aby spadkobiercy mogli w miarê szybko
uzyskaæ dokument pozwalaj¹cy im na dysponowanie spadkiem. Podlega³by on jednak zatwierdzeniu przez s¹d (np. w ci¹gu jednego roku od
dnia jego sporz¹dzenia). W ten sposób usprawniono by obrót prawny,
zachowuj¹c jednoczeœnie szczególny charakter s¹dowego stwierdzenia
nabycia spadku jako ostatecznego sposobu wykazywania praw do spadku.
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Nale¿y opowiedzieæ siê raczej za t¹ pierwsz¹ ewentualnoœci¹, z zastrze¿eniem koniecznoœci rejestracji poœwiadczenia w s¹dzie spadku. Je¿eli
ju¿ dopuœciæ mo¿liwoœæ pos³ugiwania siê notarialnym poœwiadczeniem
dziedziczenia, to brakuje racjonalnego argumentu przemawiaj¹cego za jego
tymczasowym charakterem. Skoro uzyskano ju¿ poœwiadczenie dziedziczenia i nikt nie kwestionuje jego treœci, to trudno zmuszaæ spadkobierców do wszczynania postêpowania s¹dowego.
9. W praktyce niezwykle istotn¹ oka¿e siê kwestia uregulowania problematyki zmiany treœci (uchylenia) poœwiadczenia dziedziczenia. Mo¿na
sobie wyobraziæ wprowadzenie szczególnej procedury zmiany poœwiadczenia dziedziczenia przez notariusza (na wzór art. 679 k.p.c.) b¹dŸ te¿
zastrze¿enie takiej kompetencji na rzecz s¹du spadku. Bardziej wskazana
jest ta druga ewentualnoœæ, i to nawet wówczas, gdy wszyscy zainteresowani s¹ zgodni co do zmiany treœci tego poœwiadczenia. Takie zreszt¹
propozycje zawiera projekt ustawy przygotowany przez Centrum Naukowe Notariatu.
10. Wydaje siê, ¿e problematyka domniemañ wynikaj¹cych z poœwiadczenia dziedziczenia, jego funkcje legitymacyjne oraz zasady ochrony
dobrej wiary osoby trzeciej powinny byæ uregulowane podobnie jak
w przypadku s¹dowego stwierdzenia nabycia spadku. Tak jak w projekcie
Centrum Naukowego Notariatu, wed³ug którego wystarczy odpowiednio
rozszerzyæ dyspozycje artyku³ów 1025, 1027 i 1028 k.c. W przypadku
kolizji miêdzy treœci¹ s¹dowego stwierdzenia nabycia spadku i notarialnego poœwiadczenia dziedziczenia, pierwszeñstwo mia³yby ten pierwszy
dokument.
11. Do rozstrzygniêcia pozostaj¹ tak¿e aspekty proceduralne wystawienia poœwiadczenia dziedziczenia. Wydaje siê, ¿e nale¿a³oby to sformalizowaæ na wzór postêpowania o stwierdzenie nabycia spadku przed
s¹dem. Notariusz powinien odebraæ oœwiadczenia spadkowe od wszystkich spadkobierców (oraz ich nastêpców prawnych) i sporz¹dziæ protokó³ z tej czynnoœci. Dopiero na jego podstawie sporz¹dzi³by poœwiadczenie dziedziczenia. Jeœli okaza³oby siê, ¿e s¹ jeszcze inni spadkobiercy,
powinien odmówiæ sporz¹dzenia poœwiadczenia dziedziczenia. Nie trzeba
wspominaæ, ¿e notariusz musia³by pouczyæ strony o odpowiedzialnoœci
karnej za sk³adanie fa³szywych zeznañ. W tym kierunku zmierza projekt
przygotowany przez Centrum Naukowe Notariatu.
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12. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e notarialne poœwiadczenie dziedziczenia
(ustawowego) musi obejmowaæ te elementy, które obecnie zawiera s¹dowe
stwierdzenie nabycia spadku: oznaczenie spadkodawcy, daty jego œmierci,
wymienienie spadkobierców, ich udzia³ów oraz sposobu odpowiedzialnoœci za d³ugi spadkowe.
Je¿eli notarialne poœwiadczenie dziedziczenia mia³oby dotyczyæ tak¿e
dziedziczenia testamentowego, to z uwagi na bezpieczeñstwo obrotu w treœci
poœwiadczenia powinne byæ wymienione osoby, które z³o¿y³y oœwiadczenia
spadkowe.
Jedynie na marginesie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e znacznie obszerniejsza
powinna byæ treœæ przysz³ego Europejskiego Œwiadectwa Spadkowego.
Z uwagi na jego miêdzynarodowy charakter dokument musia³by zawieraæ
tak¿e wzmiankê o tym, jak notariusz ustali³ prawo w³aœciwe, czy spadkodawca dokona³ wyboru statutu spadkowego (professio iuris) oraz co
uzasadnia³o kompetencjê polskiego notariusza.

V. Podsumowanie
Zawarte wy¿ej uwagi nie wyczerpuj¹ z pewnoœci¹ ca³oœci tematu.
Pozwalaj¹ jednak na stwierdzenie, ¿e problematyka notarialnych poœwiadczeñ dziedziczenia powinna byæ powa¿nie potraktowana w pracach nad
przysz³¹ kodyfikacj¹ prawa spadkowego. Korzyœci, jakie niesie ze sob¹
tego rodzaju instrument, znacznie przewa¿aj¹ nad ewentualnymi zagro¿eniami bezpieczeñstwa obrotu prawnego.
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