Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy – Kodeks post powania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz
niektórych innych ustaw1),2)
Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post powania cywilnego (Dz. U.
z 2014 r. poz. 101, z pó n. zm.3)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

art. 39 otrzymuje brzmienie:
„Art. 39. Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak równie z tytułu
zapisu, polecenia oraz innych rozrz dze testamentowych wytacza si wył cznie przed
s d ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a je eli miejsca jego zwykłego
pobytu w Polsce nie da si ustali , przed s d miejsca, w którym znajduje si maj tek
spadkowy lub jego cz

2)

.”;

art. 610 otrzymuje brzmienie:
„Art. 610. § 1. Poza tym do ogłoszenia i orzeczenia stosuje si odpowiednio
przepisy o stwierdzeniu nabycia spadku.
§ 2. Je eli w terminie wskazanym w ogłoszeniu nikt si nie zgłosi albo zgłosiwszy
si nie wyka e własno ci, s d stwierdzi zasiedzenie, je eli zostało ono udowodnione.”;

3)

art. 628 otrzymuje brzmienie:
„Art. 628. Do czynno ci w post powaniu spadkowym, które nale

do zakresu

działania s dów, wył cznie wła ciwy jest s d ostatniego miejsca zwykłego pobytu
spadkodawcy, a je eli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da si ustali , s d
miejsca, w którym znajduje si maj tek spadkowy lub jego cz

(s d spadku). W braku

powy szych podstaw s dem spadku jest s d rejonowy dla m.st. Warszawy.”;

1)

2)

3)

Niniejsza ustawa słu y stosowaniu rozporz dzenia (UE) nr 650/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa wła ciwego, uznawania i wykonywania orzecze ,
przyjmowania i wykonywania dokumentów urz dowych dotycz cych dziedziczenia oraz w sprawie
ustanowienia europejskiego po wiadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 107, z pó n.
zm.).
Niniejsz ustaw zmienia si ustaw z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustaw z dnia 28 lipca
1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ustaw z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów
Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustaw z dnia
28 lipca 2005 r. o kosztach s dowych w sprawach cywilnych oraz ustaw z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo
prywatne mi dzynarodowe.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 435,
567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924 oraz z 2015 r. poz. 2, 4, 218 i 539.
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4)

art. 664 otrzymuje brzmienie:
„Art. 664. Osoba powołana na wykonawc testamentu, która odmawia przyj cia
tego obowi zku, powinna o wiadczy o tym ustnie do protokołu albo pisemnie z
podpisem urz dowo po wiadczonym w s dzie spadku albo przed notariuszem.
Pełnomocnictwo do zło enia takiego o wiadczenia powinno by pisemne z podpisem
urz dowo po wiadczonym.”;

5)

w art. 673 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wezwanie, aby spadkobiercy w ci gu trzech miesi cy od dnia wskazanego w
ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdy w przeciwnym razie mog
by pomini ci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”;

6)

art. 675 i art. 676 otrzymuj brzmienie:
„Art. 675. Po upływie trzech miesi cy od dnia ogłoszenia s d wyznaczy w celu
rozpoznania zgłoszonych

da rozpraw , na któr wezwie tak e osoby, które zgłosiły

danie i podały miejsce zamieszkania.
Art. 676. Je eli w ci gu trzech miesi cy od dnia ogłoszenia o wezwaniu
spadkobierców nikt nie zgłosił nabycia spadku albo, zgłosiwszy je, nie udowodnił go na
rozprawie, s d wyda postanowienie stwierdzaj ce nabycie spadku przez spadkobierców,
których prawa zostały ustalone.”;
7)

w cz ci czwartej w ksi dze drugiej po tytule VII dodaje si tytuł VIIa w brzmieniu:
„TYTUŁ VIIa
Europejskie po wiadczenie spadkowe
Art. 11421. W zakresie nieuregulowanym w rozporz dzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji,
prawa wła ciwego, uznawania i wykonywania orzecze , przyjmowania i wykonywania
dokumentów urz dowych dotycz cych dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia
europejskiego po wiadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 107,
z pó n. zm.) do post powa

dotycz cych europejskiego po wiadczenia spadkowego

stosuje si odpowiednio przepisy o stwierdzeniu nabycia spadku i przedmiotu zapisu
windykacyjnego, chyba e przepisy poni sze stanowi inaczej.
Art. 11422. W post powaniach dotycz cych europejskiego po wiadczenia
spadkowego s d mo e orzeka na posiedzeniu niejawnym. Przepisu art. 5091 § 3 nie
stosuje si .
Art. 11423. § 1. S d z urz du dor cza postanowienie w przedmiocie wydania
europejskiego po wiadczenia spadkowego wraz z pouczeniem o przysługuj cym rodku
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odwoławczym. Uzasadnienie postanowienia sporz dza si tylko na

danie uczestnika

post powania zgłoszone w terminie tygodnia od dnia jego dor czenia albo gdy
uczestnik, który takiego

dania nie zgłosił, wniósł rodek odwoławczy w ustawowym

terminie.
§ 2. Wnioskodawcy dor cza si

postanowienie o wydaniu europejskiego

po wiadczenia spadkowego wraz z po wiadczonym odpisem tego po wiadczenia.
Art. 11424. W razie stwierdzenia, e istnieje okre lona w rozporz dzeniu, o którym
mowa w art. 11421, podstawa do zmiany lub uchylenia europejskiego po wiadczenia
spadkowego, s d mo e je zmieni lub uchyli tak e z urz du.
Art. 11425. S d z urz du dor cza postanowienie o sprostowaniu, zmianie lub
uchyleniu europejskiego po wiadczenia spadkowego albo o zawieszeniu jego skutków
wraz z pouczeniem o przysługuj cym rodku odwoławczym. Przepis art. 11423 § 1
zdanie drugie stosuje si odpowiednio. Postanowienia w tym przedmiocie s d dor cza z
urz du tak e wszystkim osobom, którym wydano po wiadczone odpisy europejskiego
po wiadczenia spadkowego.
Art. 11426. § 1. Na postanowienie s du pierwszej instancji w przedmiocie wydania,
sprostowania,

zmiany,

uchylenia

albo

zawieszenia

skutków

europejskiego

po wiadczenia spadkowego przysługuje za alenie.
§ 2. Na postanowienie s du drugiej instancji wydane w wyniku rozpoznania
za alenia skarga kasacyjna nie przysługuje.
§ 3. W post powaniach uregulowanych w niniejszym tytule skarga o stwierdzenie
niezgodno ci z prawem prawomocnego orzeczenia nie przysługuje.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. − Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 164, z pó n. zm.4)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

w art. 79 po pkt 1a dodaje si pkt 1b w brzmieniu:
„1b) podejmuje czynno ci dotycz ce europejskiego po wiadczenia spadkowego;”;

2)

po art. 81 dodaje si art. 81a w brzmieniu:
„Art. 81a. Notariusz odmawia dokonania czynno ci notarialnej w protokole. Do
protokołu nie stosuje si przepisów art. 92 § 1 pkt 7 i 8 oraz art. 94 § 1.”;

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 993 i 1585 oraz
z 2015 r. poz. 218.
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3)

art. 82 otrzymuje brzmienie:
„Art. 82. Osob , której odmówiono dokonania czynno ci notarialnej, poucza si o
prawie i trybie zaskar enia odmowy. Osoba ta w terminie tygodnia od dnia odmowy
dokonania czynno ci notarialnej mo e

da

na pi mie sporz dzenia i dor czenia

uzasadnienia odmowy. Notariusz sporz dza uzasadnienie w terminie tygodnia od dnia
otrzymania
4)

dania.”;

w art. 83 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Na odmow dokonania czynno ci notarialnej osoba zainteresowana mo e
wnie , w terminie tygodnia od dnia dor czenia uzasadnienia odmowy, a gdy nie
za dała w przepisanym terminie dor czenia uzasadnienia odmowy – od dnia, w którym
dowiedziała si o odmowie, za alenie do s du okr gowego wła ciwego ze wzgl du na
siedzib

kancelarii notarialnej notariusza odmawiaj cego dokonania czynno ci

notarialnej. Za alenie wnosi si za po rednictwem tego notariusza. Jest on obowi zany
ustosunkowa si do za alenia w terminie tygodnia i wraz z za aleniem przedstawi
swoje stanowisko s dowi oraz dor czy je osobie zainteresowanej, chyba e sporz dził i
dor czył ju tej osobie uzasadnienie odmowy. S d rozpoznaje za alenie na rozprawie,
stosuj c odpowiednio przepisy Kodeksu post powania cywilnego o post powaniu
nieprocesowym.”;
5)

art. 95b otrzymuje brzmienie:
„Art. 95b. § 1. Przed sporz dzeniem aktu po wiadczenia dziedziczenia notariusz
spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mog wchodzi w
rachub jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a tak e osób, na których rzecz
spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne (osoby zainteresowane), z zastrze eniem
art. 95ca.
§ 2. Odrzucenie spadku lub zapisu windykacyjnego oraz uznanie za niegodnego
powoduje utrat statusu osoby zainteresowanej.”;

6)

w art. 95c:
a)

w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) o wiadczenia o obywatelstwie i miejscu zwykłego pobytu spadkodawcy w
chwili mierci;”,

b)

w § 4 po pkt 2 dodaje si pkt 2a w brzmieniu:
„2a) projekt protokołu dziedziczenia oraz protokoły obejmuj ce o wiadczenia o
wyra eniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego
projektem, o ile zostały sporz dzone;”;
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7)

po art. 95c dodaje si art. 95ca i art. 95cb w brzmieniu:
„Art. 95ca. § 1. Na wniosek osoby zainteresowanej przy jej udziale notariusz
sporz dza projekt protokołu dziedziczenia.
§ 2. Do sporz dzenia projektu protokołu dziedziczenia przepis art. 95c stosuje si
odpowiednio.
§ 3. Osoba zainteresowana mo e w o wiadczeniu zło onym przed notariuszem,
który sporz dził projekt protokołu dziedziczenia, albo przed innym notariuszem
potwierdzi dane zamieszczone w projekcie protokołu dziedziczenia i wyrazi zgod na
spisanie protokołu dziedziczenia zgodnego z projektem.
§ 4. Do spisania protokołu obejmuj cego o wiadczenie, o którym mowa w § 3,
przepis art. 95c § 1 stosuje si odpowiednio. Wypis projektu protokołu dziedziczenia
stanowi zał cznik do protokołu obejmuj cego to o wiadczenie.
§ 5. Je eli wszystkie osoby zainteresowane zło

o wiadczenie, o którym mowa w

§ 3, notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale co najmniej jednej osoby
zainteresowanej.
§ 6. Osoby zainteresowane, które nie zło yły wcze niej o wiadczenia, o którym
mowa w § 3, mog takie o wiadczenie zło y , uczestnicz c w spisaniu protokołu
dziedziczenia.
Art. 95cb. § 1. Notariusz mo e zwraca si do organów administracji publicznej
oraz organów wykonuj cych zadania z zakresu administracji publicznej o udzielenie
informacji lub o wydanie dokumentów stanowi cych dowód faktu istotnego dla
sporz dzenia aktu po wiadczenia dziedziczenia.
§ 2. Notariusz mo e zwróci si do Ministra Sprawiedliwo ci o udzielenie tekstu
wła ciwego prawa obcego. Celem ustalenia tre ci wła ciwego prawa obcego notariusz
mo e zastosowa tak e inne odpowiednie rodki.”;
8)

w art. 95e:
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz sporz dza akt
po wiadczenia dziedziczenia, je eli nie ma w tpliwo ci co do istnienia jurysdykcji
krajowej, tre ci wła ciwego prawa obcego, osoby spadkobiercy i wysoko ci
udziałów w spadku, a w przypadku, gdy spadkodawca uczynił zapis windykacyjny
– tak e co do osoby, na której rzecz spadkodawca uczynił zapis windykacyjny, i
przedmiotu zapisu.”,
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b)

w § 2:
–

uchyla si pkt 3,

–

pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) w sprawie brak jurysdykcji krajowej.”,

c)

dodaje si § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Je eli spadek ma przypa

jako spadkobiercy ustawowemu gminie lub

Skarbowi Pa stwa, a przedstawione przez osob zainteresowan dowody nie s
wystarczaj ce do sporz dzenia aktu po wiadczenia dziedziczenia, notariusz mo e
sporz dzi akt po wiadczenia dziedziczenia dopiero po wezwaniu spadkobierców
przez ogłoszenie dokonane na koszt osoby zainteresowanej. Przepisy art. 673 i
art. 674 Kodeksu post powania cywilnego stosuje si odpowiednio.”;
9)

w art. 95f w § 1:
a)

pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) tytuł powołania do spadku i wysoko

udziałów w spadku, a w razie

dziedziczenia testamentowego – okre lenie formy testamentu;”,
b)

pkt 7a otrzymuje brzmienie:
„7a) wskazanie osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne,
oraz przedmiotów tych zapisów, chyba e osoby te nie chc lub nie mog by
zapisobiercami albo zapisy windykacyjne okazały si bezskuteczne;”,

c)

uchyla si pkt 9;

10) w dziale II po rozdziale 3a dodaje si rozdział 3b w brzmieniu:
„Rozdział 3b
Europejskie po wiadczenie spadkowe
Art.

95q.

W

zakresie

nieuregulowanym

w

rozporz dzeniu

Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji,
prawa wła ciwego, uznawania i wykonywania orzecze , przyjmowania i wykonywania
dokumentów urz dowych dotycz cych dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia
europejskiego po wiadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 107,
z pó n. zm.) do czynno ci dotycz cych europejskiego po wiadczenia spadkowego
stosuje si odpowiednio przepisy o sporz dzaniu aktu po wiadczenia dziedziczenia,
chyba e przepisy poni sze stanowi inaczej.
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Art.

95r.

Przy

czynno ciach

dotycz cych

europejskiego

po wiadczenia

spadkowego stosuje si odpowiednio przepisy art. 670, art. 672–674 i art. 676 Kodeksu
post powania cywilnego.
Art. 95s. § 1. Przy czynno ciach dotycz cych europejskiego po wiadczenia
spadkowego poł czonych z wydatkami notariusz mo e odmówi dokonania czynno ci
notarialnej, je eli strona nie zło y zaliczki na ich pokrycie w wysoko ci i terminie
okre lonym przez notariusza.
§ 2. Je eli strona nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla
siebie i rodziny ponie

danej przez notariusza zaliczki, mo e wyst pi z wnioskiem

do s du rejonowego wła ciwego ze wzgl du na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w
cało ci lub w cz ci od ponoszenia tych wydatków. Przepis art. 6 stosuje si
odpowiednio.
Art. 95t. Notariusz stwierdza w protokole wydanie, zmian , uchylenie,
sprostowanie lub zawieszenie skutków europejskiego po wiadczenia spadkowego, jak
równie odmow dokonania tych czynno ci. Do protokołu nie stosuje si przepisów art.
92 § 1 pkt 7 i 8 oraz art. 94 § 1.
Art. 95u. § 1. Notariusz z urz du dor cza wypis protokołu obejmuj cego wydanie
lub odmow wydania europejskiego po wiadczenia spadkowego wraz z pouczeniem o
przysługuj cym

rodku odwoławczym. Uzasadnienie tych czynno ci notariusz

sporz dza w terminie tygodnia na

danie uczestnika zgłoszone w terminie tygodnia od

dnia dor czenia wypisu protokołu albo gdy uczestnik, który takiego

dania nie zgłosił,

wniósł rodek odwoławczy w ustawowym terminie.
§ 2. Wnioskodawcy dor cza si

wypis protokołu obejmuj cego wydanie

europejskiego po wiadczenia spadkowego wraz z po wiadczonym odpisem tego
po wiadczenia.
Art. 95w. W razie stwierdzenia, e istnieje okre lona w rozporz dzeniu, o którym
mowa w art. 95q, podstawa do zmiany lub uchylenia europejskiego po wiadczenia
spadkowego, notariusz mo e je zmieni lub uchyli tak e z urz du.
Art. 95x. Notariusz z urz du dor cza wypis protokołu obejmuj cego sprostowanie,
zmian lub uchylenie europejskiego po wiadczenia spadkowego albo zawieszenie jego
skutków, jak równie

odmow

dokonania tych czynno ci, wraz z pouczeniem o

przysługuj cym rodku odwoławczym. Przepis art. 95u § 1 zdanie drugie stosuje si
odpowiednio. Wypis protokołu obejmuj cego te czynno ci notariusz z urz du dor cza
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tak e wszystkim osobom, którym wydano po wiadczone odpisy europejskiego
po wiadczenia spadkowego.
Art. 95y. § 1. Na czynno ci notariusza w przedmiocie wydania, sprostowania,
zmiany, uchylenia albo zawieszenia skutków europejskiego po wiadczenia spadkowego
przysługuje za alenie. Przepisy art. 83 stosuje si odpowiednio.
§ 2. Na postanowienie s du drugiej instancji wydane w wyniku rozpoznania
za alenia skarga kasacyjna nie przysługuje.
§ 3. W post powaniach uregulowanych w niniejszym rozdziale skarga o
stwierdzenie niezgodno ci z prawem prawomocnego orzeczenia nie przysługuje.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1215)) art. 987 otrzymuje brzmienie:
„Art. 987. Je eli osoba powołana jako wykonawca testamentu nie chce tego
obowi zku przyj , powinna zło y

odpowiednie o wiadczenie przed s dem albo

notariuszem.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U.
z 2015 r. poz. 86 i 211) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

w art. 4a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zgłosz

nabycie własno ci rzeczy lub praw maj tkowych wła ciwemu

naczelnikowi urz du skarbowego w terminie 6 miesi cy od dnia powstania
obowi zku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i
ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesi cy
od dnia uprawomocnienia si

orzeczenia s du stwierdzaj cego nabycie

spadku lub zarejestrowania aktu po wiadczenia dziedziczenia lub wydania
europejskiego po wiadczenia spadkowego, z zastrze eniem ust. 2 i 4, oraz”;
2)

w art. 6 w ust. 1 pkt 2b otrzymuje brzmienie:
„2b) przy nabyciu w drodze zapisu windykacyjnego – z chwil uprawomocnienia
si

orzeczenia s du stwierdzaj cego nabycie spadku, postanowienia

cz ciowego stwierdzaj cego nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego,
zarejestrowania aktu po wiadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego
po wiadczenia spadkowego;”.

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 827 oraz z 2015 r.
poz. 4, 397 i 539.
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Art. 5. W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 389 i 539) w art. 19 po ust. 4a dodaje si ust. 4b w brzmieniu:
„4b. Konsul nie mo e dokonywa

czynno ci dotycz cych europejskich

po wiadcze spadkowych.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 520) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

w art. 23:
a)

w ust. 1 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„odpisy prawomocnych orzecze

s du, a w przypadku orzecze

dotycz cych

europejskiego po wiadczenia spadkowego – odpisy orzecze , w sprawach o:”,
b)

w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) odpisy aktów po wiadczenia dziedziczenia oraz odpisy europejskich
po wiadcze spadkowych.”;

2)

w art. 24 w ust. 2b w pkt 1:
a)

lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) prawomocnych orzecze

s du, a w przypadku orzecze

dotycz cych

europejskiego po wiadczenia spadkowego – orzecze s du,”,
b)

po lit. e dodaje si lit. ea w brzmieniu:
„ea) aktów

po wiadczenia

dziedziczenia

lub

europejskich

po wiadcze

spadkowych,”.
Art. 7. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s dowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z pó n. zm.6)) w art. 24 w ust. 1 kropk zast puje si

rednikiem i

dodaje si pkt 4 w brzmieniu:
„4) wydanie europejskiego po wiadczenia spadkowego.”.
Art. 8. W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne mi dzynarodowe (Dz. U.
Nr 80, poz. 432 i z 2014 r. poz. 827) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

uchyla si art. 64–66;

2)

w rozdziale 16 dodaje si art. 661 w brzmieniu:
„Art. 661. Prawo wła ciwe dla spraw spadkowych okre la rozporz dzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
jurysdykcji, prawa wła ciwego, uznawania i wykonywania orzecze , przyjmowania i

6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1296 i 1306 oraz
z 2015 r. poz. 2, 4, 238 i 539.
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wykonywania dokumentów urz dowych dotycz cych dziedziczenia oraz w sprawie
ustanowienia europejskiego po wiadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L 201
z 27.07.2012, str. 107, z pó n. zm.).”.
Art. 9. Przepisów:
1)

art. 11421–11426 ustawy zmienianej w art. 1,

2)

art. 79 pkt 1b i art. 95q–95y ustawy zmienianej w art. 2,

3)

art. 19 ust. 4b ustawy zmienianej w art. 5,

4)

art. 661 ustawy zmienianej w art. 8

w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw , nie stosuje si do spadków otwartych przed dniem
17 sierpnia 2015 r.
Art. 10. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 17 sierpnia 2015 r.

UZASADNIENIE
I. Cel i zało enia projektu
1. W dniu 16 sierpnia 2012 r. weszło w

ycie rozporz dzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
jurysdykcji, prawa wła ciwego, uznawania i wykonywania orzecze , przyjmowania
i wykonywania dokumentów urz dowych dotycz cych dziedziczenia oraz w
sprawie ustanowienia europejskiego po wiadczenia spadkowego1) (zwane dalej
„rozporz dzeniem” albo „rozporz dzeniem nr 650/2012”). Rozporz dzenie to,
pocz wszy od 17 sierpnia 2015 r., b dzie stosowane w sposób bezpo redni bez
potrzeby implementacji do polskiego systemu prawnego. Niektóre kwestie
przewidziane w rozporz dzeniu nie zostały jednak uregulowane wyczerpuj co, w
zwi zku z czym zachodzi konieczno

wprowadzenia przepisów, które uzupełni t

regulacj na poziomie prawa krajowego.
2. Charakter niezupełny maj
nowego

instrumentu

zawarte w rozporz dzeniu unormowania dotycz ce

prawnego

w

postaci

europejskiego

po wiadczenia

spadkowego. Po wiadczenie to jest aktem, który b dzie potwierdzał prawa do
spadku lub prawa do poszczególnych przedmiotów spadkowych, jakie przysługuj
spadkobiercom, zapisobiercom, wykonawcom testamentów lub zarz dcom spadku
(por. art. 63 ust. 1 i 2 rozporz dzenia). W my l art. 69 ust. 1 rozporz dzenia
po wiadczenie to ma wywoływa jednolite skutki prawne we wszystkich pa stwach
członkowskich, bez potrzeby przeprowadzania jakiegokolwiek szczególnego
post powania. W rozporz dzeniu pozostawiono pa stwom członkowskim swobod
w okre laniu organów, które uzyskaj kompetencj do wydawania europejskich
po wiadcze spadkowych, przewiduj c, e oprócz s dów (w szerokiej definicji tego
poj cia zawartej w art. 3 ust. 2 rozporz dzenia) mog nimi by tak e inne organy,
które na mocy prawa krajowego s wła ciwe do rozpoznawania spraw spadkowych
(por. pkt 70 motywów i art. 64 rozporz dzenia). Projekt zakłada, e czynno ci
dotycz ce europejskich po wiadcze

spadkowych zostan powierzone s dom, z

wył czeniem mo liwo ci wydawania orzecze
referendarzy

s dowych,

oraz

notariuszom

w tym przedmiocie przez

wyst puj cym

w

roli

organu

uprawnionego do rozpoznawania tego rodzaju spraw spadkowych, których działania
1)

Dz. Urz. UE L 201 z 21.07.2012, str. 107, z pó n. zm.

1

b d podlegały instancyjnej kontroli ze strony s du. S dowa i notarialna droga
uzyskania europejskiego po wiadczenia spadkowego maj

funkcjonowa

jako

równorz dne i niezale nie od siebie tryby, których wybór b dzie nale ał do
zainteresowanych podmiotów. Przyj te w tym zakresie w projekcie rozwi zania
uwzgl dniaj , e s dy s wła ciwe we wszystkich sprawach spadkowych, a w
obecnym stanie prawnym brak jest uzasadnienia do ograniczania tej wła ciwo ci o
sprawy dotycz ce europejskiego po wiadczenia spadkowego. Kompetencje na tym
polu zostały przyznane tak e notariuszom, poniewa nie ma przeszkód ustrojowych
do wykonywania przez notariuszy zada z zakresu ochrony prawnej w sprawach, w
których nie wyst puje spór o prawo. Taki co do zasady charakter maj sprawy
dotycz ce europejskiego po wiadczenia spadkowego, w szczególno ci nale y
podkre li , e wydanie tego po wiadczenia nie jest mo liwe, je eli okoliczno ci,
które maj

by

po wiadczone, s

kwestionowane (art. 67 ust. 1 zd. 2 lit. a

rozporz dzenia).
W zwi zku z ustanowieniem europejskiego po wiadczenia spadkowego powstaje
tak e konieczno

wprowadzenia do prawa krajowego przepisów reguluj cych

organizacj i przebieg post powa dotycz cych tego po wiadczenia w zakresie, w
jakim nie zostało to unormowane w samym rozporz dzeniu. Projekt opiera si na
zało eniu,

e re im tych post powa

powinien nawi zywa

do modelu

ukształtowanych w systemie post powa , w których załatwiane s

sprawy

podobnego rodzaju. W przypadku post powania tocz cego si przed s dem jako
wzorzec zostało w zwi zku z tym przyj te post powanie o stwierdzenie nabycia
spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego, a w odniesieniu do post powania
prowadzonego przed notariuszem – post powanie maj ce na celu wydanie aktu
po wiadczenia dziedziczenia. W projekcie regulacje te zostały przystosowane do
potrzeb post powa

dotycz cych europejskiego po wiadczenia spadkowego. W

przypadku post powania s dowego zaproponowane zmiany maj

w zasadzie

charakter uzupełniaj cy. Natomiast ustanowienie notarialnego post powania w
przedmiocie europejskiego po wiadczenia spadkowego wi zało si z konieczno ci
cz ciowej przebudowy trybu sporz dzania aktu po wiadczenia dziedziczenia
uregulowanego w ustawie z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (dalej:
„pr. not.”), maj cej na celu zwi kszenie jego elastyczno ci przy wykorzystaniu
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rozwi za podobnych do tych, jakie obowi zuj w post powaniu prowadzonym
przed s dem.
3. Pozostałe propozycje zmian zawarte w projekcie stanowi po redni konsekwencj
wej cia w ycie rozporz dzenia nr 650/2012 albo nowelizacji wprowadzanych w
zwi zku z jego wej ciem w ycie. W tej grupie nale y wymieni zmiany, którymi
zostan obj te ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawa z dnia
28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o
funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 17 maja 1989 r. –
Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
s dowych w sprawach cywilnych oraz ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo
prywatne mi dzynarodowe.
II. Zmiany Kodeksu post powania cywilnego
1. Projekt zakłada, e regulacje z zakresu post powa

dotycz cych europejskiego

po wiadczenia spadkowego prowadzonych przez s d zostan zamieszone w nowym
tytule (VIIa) w ksi dze drugiej czwartej cz ci Kodeksu post powania cywilnego,
która po wi cona jest mi dzynarodowemu post powaniu cywilnemu. Przemawia za
tym z jednej strony transgraniczny, a z drugiej w znacznym stopniu autonomiczny
charakter tych post powa , które nie mog

by

klasyfikowane jako typowe

post powania rozpoznawcze (prowadzone w trybie nieprocesowym). Grupa tych
post powa obejmuje post powania główne zwi zane z wydaniem, zmian albo
uchyleniem europejskiego po wiadczenia spadkowego, a nadto post powania
uboczne, które w zakresie uregulowanym w rozporz dzeniu mog

dotyczy

sprostowania lub zawieszenia skutków takiego po wiadczenia.
W

wietle

projektu

wymienione

post powania

w

zakresie

odr bnie

nieunormowanym w rozporz dzeniu albo w Kodeksie post powania cywilnego
maj by prowadzone przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o stwierdzeniu
nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego (projektowany art. 11421
k.p.c.). W post powaniu tym s bowiem rozpoznawane sprawy najbardziej zbli one
w swym charakterze do spraw dotycz cych europejskiego po wiadczenia
spadkowego. W konsekwencji zaproponowanego odesłania re im post powa w
tych sprawach oprócz przepisów, które reguluj je bezpo rednio, b d wyznaczały
przepisy o stwierdzeniu nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego
3

(art. 669 i nast. k.p.c.), w tym przepisy wst pne dotycz ce spraw z zakresu prawa
spadkowego (art. 627–628 k.p.c.), oraz przepisy ogólne o post powaniu
nieprocesowym (art. 506 i nast. k.p.c.). Ponadto w post powaniach dotycz cych
europejskich po wiadcze spadkowych b d tak e odpowiednio stosowane przepisy
o procesie, poniewa post powania te nale y kwalifikowa jako innego rodzaju
post powania unormowane w kodeksie w rozumieniu art. 13 § 2 k.p.c.
Post powania

dotycz ce

europejskiego

po wiadczenia

spadkowego

zostały

ukształtowane jako post powania prowadzone przez s d z fakultatywnym
wył czeniem obowi zku podejmowania czynno ci, które na mocy przepisów
szczególnych mog

by

wykonywane przez referendarzy s dowych (np. w

przedmiocie ustanowienia pełnomocnika z urz du lub braków pism procesowych –
por. art. 123 § 2 i art. 1305 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.). W post powaniach tych – w
odró nieniu od post powania o stwierdzenie nabycia spadku – wyznaczenie
rozprawy b dzie zale ało od uznania s du, poniewa projekt przewiduje mo liwo
orzekania przez s d tak e na posiedzeniu niejawnym, co jest odst pstwem od reguły
wyra onej w art. 669 k.p.c. W tym zakresie wzi to pod uwag , e sprawy dotycz ce
europejskiego po wiadczenia spadkowego mog mie w niektórych przypadkach
całkowicie bezsporny charakter. B dzie tak mi dzy innymi wtedy, gdy podlegaj ce
po wiadczeniu prawa zostan

uprzednio ustalone w prawomocnym orzeczeniu

(np. o stwierdzeniu nabycia spadku lub o ustanowieniu kuratora spadku). W tej
sytuacji rezygnacja z wyznaczania rozprawy pozwoli usprawni

przebieg

post powania, w szczególno ci przyspieszy wydanie europejskiego po wiadczenia
spadkowego.
W art. 70 rozporz dzenia przewidziano, e europejskie po wiadczenie spadkowe ma
by przechowywane w oryginale przez wła ciwy organ, natomiast zainteresowanym
podmiotom b dzie wydawane w po wiadczonych odpisach. W projekcie przyj to,
e sporz dzenie po wiadczenia, jak i jego odpisów, musi zosta

poprzedzone

3

wydaniem postanowienia przez s d (por. projektowany art. 1142 § 1 i 2 k.p.c.).
Ponadto

w

przepisach

rozporz dzenia

został

ustanowiony

obowi zek

zawiadomienia wszystkich beneficjentów o wydaniu europejskiego po wiadczenia
spadkowego, a osób, którym wydano po wiadczony odpis tego po wiadczenia – o
ka dym jego sprostowaniu, zmianie lub uchyleniu (art. 67 ust. 2 i art. 71 ust. 3
rozporz dzenia). Realizacj

tego wymogu zapewnia wprowadzenie obowi zku
4

dor czania przez s d z urz du postanowie

wydawanych w tym przedmiocie

(projektowany art. 11423 § 1 zd. 1 i art. 11425 § 1 zd. 1 i 3 k.p.c.). Lege non
distinguente obowi zek ten b dzie odnosił si zarówno do postanowie wydanych
na rozprawie, jak i na posiedzeniu niejawnym, które maj by dor czane bez
uzasadnienia (projektowany art. 11423 § 1 zd. 1 i art. 11425 § 1 zd. 1 i 3 k.p.c.).
Rozwi zanie to modyfikuje nie tylko ogólne reguły dor czania postanowie , lecz
tak e ich uzasadnienia oraz zaskar ania. Postanowienia te b d bowiem podlegały
uzasadnieniu na

danie uczestnika post powania zgłoszone w terminie tygodnia od

dnia dor czenia postanowienia albo wtedy, gdy uczestnik, który takiego
zgłosił, wniesie

dania nie

rodek odwoławczy w ustawowym terminie. Termin ten w

odniesieniu do ka dego postanowienia nale ało b dzie liczy

od dnia jego

dor czenia, a w przypadku uczestników post powania, którzy wnie li o
sporz dzenie uzasadnienia postanowienia i jego dor czenie – od dnia dor czenia
uzasadnienia. W projekcie przewidziano, e rodkiem odwoławczym w sprawach
dotycz cych europejskiego po wiadczenia spadkowego b dzie za alenie, podobnie
jak ma to miejsce w wi kszo ci pozostałych mi dzynarodowych post powa
cywilnych, a tak e wył czono mo liwo

wnoszenia w tych sprawach skargi

kasacyjnej oraz skargi o stwierdzenie niezgodno ci z prawem prawomocnego
orzeczenia (projektowany art. 11426 k.p.c.).
2. Pozostałe zmiany Kodeksu post powania cywilnego powi zane z wej ciem w ycie
rozporz dzenia nr 650/2012 maj

zró nicowany charakter, słu

jednak

bezpo rednio lub po rednio jego skutecznemu stosowaniu.
Zmiana brzmienia art. 39 i art. 628 k.p.c. ma na celu ujednolicenie ł czników
wskazuj cych na wła ciwo

miejscow s du spadku z kryteriami, które decyduj o

istnieniu jurysdykcji krajowej w sprawach spadkowych (zgodnie z art. 4 rozporz dzenia
nr 650/2012, podstawowym ł cznikiem jurysdykcji w sprawach spadkowych jest
miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili jego mierci2)), i jako taka ma słu y
zapewnieniu faktycznej skuteczno ci rozporz dzenia.
2)

Poj cie sprawy spadkowej w rozumieniu rozporz dzenia nr 650/2012 jest poj ciem autonomicznym, w
zwi zku z tym nie mo na wykluczy (przynajmniej teoretycznie), e pewne sprawy, które s sprawami
spadkowymi w rozumieniu k.p.c, nie zostan obj te zakresem rozporz dzenia. Nale y te pami ta , e
przepisy k.p.c. o jurysdykcji w sprawach spadkowych b d miały zastosowanie w sprawach
spadkowych dotycz cych spadków otwartych przed dniem 17 sierpnia 2015 r., które nie s obj te
zakresem rozporz dzenia nr 650/2012 ratione temporis. W obu tych przypadkach w interesie polskiego
wymiaru sprawiedliwo ci oraz polskich podmiotów le y to, aby polskie s dy miały jak najszersze
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„Miejsce zwykłego pobytu” (poj cie autonomiczne prawa UE, rozumiane jako miejsce,
w którym dana osoba zazwyczaj przebywa i w którym znajduje si główne centrum
egzystencji danej osoby, a o którym przes dzaj przede wszystkim okoliczno ci natury
faktycznej) wyst puje ju

obecnie w kodeksie post powania cywilnego, przede

wszystkim jako ł cznik jurysdykcji, ale tak e jako ł cznik wła ciwo ci miejscowej s du
(por. art. 41 k.p.c. dotycz cy powództw ze stosunku mał e stwa), wi c jego
wprowadzenie w omawianym zakresie nie powinno by
(pewne wskazówki interpretacyjne, jak ustala
spadkodawcy, zawieraj
nr 650/2012; za

zreszt

ródłem istotnych problemów

ostatnie miejsce zwykłego pobytu

motywy 23 i 24 preambuły do rozporz dzenia

na tle szczególnie skomplikowanych i nietypowych stanów

faktycznych wykładni poj cia zwykłego miejsca pobytu spadkodawcy mo e dokona
Trybunał Sprawiedliwo ci Unii Europejskiej w procedurze prejudycjalnej).
Nale y te wskaza , e w kontek cie rozporz dzenia nr 650/2012 w zasadzie w ka dej
sprawie spadkowej i tak niezb dne b dzie ustalenie miejsca zwykłego pobytu
spadkodawcy, aby stwierdzi , czy s d polski posiada jurysdykcj w danej sprawie (a
tak e, czy prawem wła ciwym jest prawo polskie), wi c wprowadzenie ostatniego
miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy zamiast ostatniego miejsca zamieszkania tak e
jako ł cznika wła ciwo ci miejscowej zredukuje zakres niezb dnych ustale

w

sprawach spadkowych (nota bene po wej ciu w ycie z dniem 1 marca 2015 r. nowej
ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz. U. poz. 1741
ze zm., w akcie zgonu – jego odpisie – inaczej ni do tej pory nie jest ju wskazywane
ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego – por. art. 95 ust. 1 nowego Prawa o aktach
stanu cywilnego).
Projekt zawiera propozycj skrócenia z sze ciu do trzech miesi cy okresu, w jakim w
razie wezwania spadkobierców przez ogłoszenie mo na zgłasza si do udziału w
post powaniu o stwierdzenie nabycia spadku i wykazywa prawa do dziedziczenia
(projektowane art. 673 pkt 4, art. 675 i art. 676 k.p.c.). W dobie powszechnego dost pu
do rodków komunikowania si na odległo

dotychczasowy termin sze ciu miesi cy

jest zbyt długi i negatywnie wpływa na sprawno
spadku. Taka rozpi to

post powania o stwierdzenie nabycia

tego terminu mogłaby równie utrudnia osi gni cie celów

podstawy jurysdykcji, a wi c tak e jurysdykcj opart na ostatnim miejscu zamieszkania spadkodawcy.
W zwi zku z tym w art. 1108 k.p.c. zachowano wszystkie dotychczasowe ł czniki jurysdykcji
(podobna technika legislacyjna została przyj ta przy okazji zmian przepisów k.p.c. zwi zanych z
wykonaniem rozporz dzenia UE nr 4/2009 dotycz cego spraw alimentacyjnych).
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post powania o wydanie europejskiego po wiadczenia spadkowego, które ma pozwala
na szybkie, łatwe i skuteczne załatwienie transgranicznej sprawy spadkowej, a przepisy
nie wykluczaj aby w jego toku wezwanie zainteresowanych mogło nast pi tak e
przez ogłoszenie publiczne (pkt 67 motywów i art. 66 ust. 4 rozporz dzenia).
Konsekwencj zmiany art. 673 pkt 4 k.p.c. jest zmiana art. 610 § 1 k.p.c., polegaj ca na
skre leniu w nim zdania drugiego, które – wobec ujednolicenia terminu, o którym
mowa w tym przepisie, z terminem proponowanym w nowelizowanym art. 673 pkt 4
k.p.c. – staje si bezprzedmiotowe.
W projekcie zmiany art. 664 k.p.c. zaproponowano poszerzenie katalogu czynno ci
notarialnych w sprawach spadkowych o uprawnienie do odbierania przez notariusza
o wiadczenia o odmowie przyj cia funkcji przez osob , która została powołana na
wykonawc testamentu. Obecnie notariusz jest umocowany jedynie do wydawania
za wiadczenia o powołaniu na wykonawc

testamentu (art. 665 k.p.c.). Waga i

charakter obu tych czynno ci s natomiast zbli one i nie ma powodów do ograniczania
kompetencji notariuszy tylko co do jednej z nich, tym bardziej e projekt powierza
notariuszom czynno ci dotycz ce europejskiego po wiadczenia spadkowego, które
mo e by wykorzystywane tak e w celu wykazania statusu wykonawcy testamentu.
III. Zmiany ustawy – Prawo o notariacie
Proponowane zmiany ustawy – Prawo o notariacie odnosz

si

do trzech grup

przepisów obj tych t ustaw , których przedmiotem regulacji jest:
− ogólny tryb dokonywania czynno ci notarialnych;
− sporz dzanie aktów po wiadczenia dziedziczenia;
− podejmowanie przez notariusza czynno ci dotycz cych europejskiego po wiadczenia
spadkowego.
1.

Zmiany w zakresie ogólnego trybu dokonywania czynno ci notarialnych maj na
celu wyeliminowanie cz ci w tpliwo ci, które obecnie powstaj przy stosowaniu
przepisów reguluj cych ten tryb, albo usuni cie braków istniej cych w obr bie tej
regulacji, które obni aj sprawno

lub efektywno

działa podejmowanych przez

notariuszy albo wprowadzaj w tym zakresie stan niepewno ci. Cho odnosz si
one do kwestii ogólnych dotycz cych trybu dokonywania czynno ci notarialnych,
to maj

istotne znaczenie tak e dla skutecznego stosowania przepisów

rozporz dzenia reguluj cych czynno ci dotycz ce europejskiego po wiadczenia
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spadkowego. W tej grupie zmian nale y wymieni

propozycje przepisów, w

których przewiduje si , e:
− odmowa dokonania czynno ci notarialnej przez notariusza powinna zosta
stwierdzona w protokole, do którego nie stosuje si wymogów okre lonych w
art. 92 § 1 pkt 7 i 8 oraz w art. 94 § 1 pr. not. (projektowany art. 81a pr. not.),
−

danie sporz dzenia uzasadnienia odmowy dokonania czynno ci notarialnej
nale y zło y w terminie tygodnia (projektowany art. 82 pr. not.),

− tygodniowy termin do wniesienia za alenia na odmow dokonania czynno ci
notarialnej nale y liczy od dor czenia uzasadnienia odmowy, a gdy osoba
zainteresowana nie za dała w przepisanym terminie dor czenia uzasadnienia
odmowy – od dnia, w którym dowiedziała si o odmowie (projektowany art. 83
§ 1 pr. not.),
− za alenie na odmow dokonania czynno ci notarialnej jest rozpoznawane przez
s d okr gowy w trybie post powania nieprocesowego (projektowany art. 83 § 1
pr. not.).
Jednocze nie – ze wzgl du na tre

art. 19 ust. 5 ww. ustawy o funkcjach konsulów

Rzeczypospolitej Polskiej, który przewiduje odpowiednie stosowanie pr. not. do
czynno ci notarialnych wykonywanych przez konsulów – nale y wyja ni ,

e

przepisy te, w szczególno ci przepisy dotycz ce formy, w jakiej nast puje odmowa
dokonania czynno ci notarialnej, nie znajd

zastosowania do czynno ci

notarialnych wykonywanych przez konsulów w takim zakresie, w jakim kwestie
ich dotycz ce zostan w sposób szczególny uregulowane w przepisach Prawa
konsularnego (por. projekt nowej ustawy – Prawo konsularne, wpisany do Wykazu
prac legislacyjnych RM pod nr UB 30, przyj ty przez Rad Ministrów w dniu 24
marca 2015 r.).
2.

W przepisach reguluj cych sporz dzanie aktów po wiadczenia dziedziczenia
pozostaje oczywi cie jako zasada dotychczasowe rozwi zanie wymagaj ce
osobistego udziału i jednoczesnej obecno ci osób, które mog wchodzi w rachub
jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi oraz osób, na rzecz których
spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Utrudniało ono jednak znacznie
uzyskanie notarialnego po wiadczenia dziedziczenia. Stało si

to dokuczliwe

zwłaszcza po rozszerzeniu przez ustawodawc kr gu spadkobierców ustawowych.
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Dlatego te

projekt przewiduje rozwi zanie wprowadzaj ce wyłom od zasady

osobistego, jednoczesnego stawienia si

przed notariuszem sporz dzaj cym

protokół dziedziczenia wszystkich zainteresowanych osób.
W

proponowanym

rozwi zaniu

wa n

rol

odgrywa

projekt

protokołu

dziedziczenia. Sporz dza go notariusz, na wniosek osoby nale cej do kr gu osób
zainteresowanych (definicj tych osób podano w art. 95b § 1 pr. not.), na podstawie
o wiadczenia tej osoby, w którym ujawnia ona okoliczno ci niezb dne do
sporz dzenia protokołu dziedziczenia (okoliczno ci te wymienia art. 95c § 2 pr.
not.). Wszystkie inne osoby zainteresowane mog w o wiadczeniach składanych
przed wybranymi przez siebie notariuszami potwierdzi dane zamieszczone w
projekcie protokołu i wyrazi

zgod

na sporz dzenie protokołu dziedziczenia

zgodnego z projektem. Je eli wszystkie osoby zainteresowane zło

takie

o wiadczenia, notariusz sporz dza protokół dziedziczenia zgodny z projektem przy
udziale co najmniej jednej osoby zainteresowanej. Osoby zainteresowane, które nie
zło yły wcze niej o wiadcze , o których mowa, mog takie o wiadczenia zło y ,
uczestnicz c w sporz dzeniu przez notariusza protokołu dziedziczenia.
Projekt zawiera równie propozycj umocowania notariuszy do pozyskiwania od
organów wykonuj cych zadania z zakresu administracji publicznej informacji oraz
dokumentów stanowi cych dowód faktu istotnego dla sporz dzenia aktu
po wiadczenia dziedziczenia (projektowany art. 95cb § 1 pr. not.). Rozwi zanie to
ma dostarczy notariuszom rodki umo liwiaj ce kontrol o wiadcze składanych
przez osoby ubiegaj ce si o wydanie aktu po wiadczenia dziedziczenia oraz słu y
wzmocnieniu prewencyjnej funkcji notariatu przy dokonywaniu tego rodzaju
czynno ci. Ponadto proponuje si , aby przy sporz dzaniu aktu po wiadczenia
dziedziczenia notariusz mógł w celu ustalenia tre ci wła ciwego prawa obcego –
wzorem uprawnienia, jakie przysługuje s dowi w post powaniu cywilnym –
zwróci si do Ministra Sprawiedliwo ci o udzielenie tekstu wła ciwego prawa
obcego lub podj

inne odpowiednie rodki, np. skorzysta z opinii eksperta

(projektowany art. 95cb § 2 pr. not.). Na podstawie dodawanego art. 95q
rozwi zania te znajd oczywi cie zastosowanie tak e przy dokonywaniu przez
notariuszy czynno ci dotycz cych europejskiego po wiadczenia spadkowego.
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W projekcie zaproponowano tak e uchylenie art. 95e § 2 pkt 3 (wył czaj cego
mo liwo

sporz dzenia aktu po wiadczenia dziedziczenia w sytuacji, gdy spadek

przypada, jako spadkobiercy ustawowemu, gminie albo Skarbowi Pa stwa) oraz
zmian brzmienia pkt 4 pr. not. (wył czaj cego mo liwo

sporz dzenia aktu

po wiadczenia dziedziczenia w sytuacji, gdy spadkodawca w chwili mierci był
cudzoziemcem lub, nie posiadaj c adnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w
Rzeczypospolitej Polskiej albo w skład spadku wchodz

prawa rzeczowe lub

posiadanie nieruchomo ci poło onej za granic ). Przepisy te ograniczaj
nadmiernie kompetencje notariuszy w sprawach spadkowych, a dodatkowo mog
utrudnia
jedno

prawidłowe stosowanie rozporz dzenia (rozporz dzenie wprowadza
post powanie

dotycz ce

wydawania

europejskiego

po wiadczenia

spadkowego, z tych te wzgl dów projektowane przepisy reguluj ce czynno ci
dotycz ce europejskiego po wiadczenia spadkowego dokonywane przez notariuszy
– do których na podstawie dodawanego art. 95q b d stosowane przepisy o akcie
po wiadczenia dziedziczenia – powinny by , w miar

mo liwo ci, oparte na

podobnych zasadach jak regulacje dotycz ce europejskiego po wiadczenia
spadkowego wydawanego przez s d).
Proponowanej w projekcie rezygnacji z wył czenia mo liwo ci wydawania przez
notariuszy aktu po wiadczenia dziedziczenia w sytuacjach, o których mowa w art.
95e § 2 pkt 3 pr. not., towarzyszy propozycja umo liwienia notariuszowi w takich
sprawach wezwania spadkobierców przez ogłoszenie (dodanie § 3 w art. 95e pr.
not.). Rozwi zanie to ma rozwia ewentualne obawy co do pełnej miarodajno ci
ustale dokonywanych wył cznie na podstawie o wiadcze przedstawicieli gminy
czy Skarbu Pa stwa.
Proponowana zmiana wył czenia mo liwo ci wydawania przez notariuszy aktu
po wiadczenia dziedziczenia w sytuacjach, o których mowa w art. 95e § 2 pkt 4 pr.
not., polega natomiast na zwi zaniu notariusza przy sporz dzaniu aktu
po wiadczenia dziedziczenia ogólnymi podstawami jurysdykcji krajowej w
sprawach spadkowych. Dotychczasowa regulacja w omawianym zakresie była
szcz tkowa i niespójna z unormowaniami przyj tymi w post powaniu cywilnym.
Stała si zreszt anachroniczna ju po wej ciu w ycie ustawy – Prawo prywatne
mi dzynarodowe z 2011 r., poniewa nakazuje notariuszowi odmow sporz dzenia
aktu po wiadczenia dziedziczenia tak e w takich przypadkach, gdy wprawdzie
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spadkodawca jest cudzoziemcem, ale prawem wła ciwym dla sprawy spadkowej
jest prawo polskie. Ta jej cecha stałaby si

jeszcze bardziej widoczna po

rozpocz ciu stosowania rozporz dzenia.
3.

Re im prawny czynno ci notariusza dotycz cych europejskiego po wiadczenia
spadkowego został zaprojektowany przy uwzgl dnieniu dwóch głównych zało e .
Czynno ci te, w zakresie, w jakim nie s one uregulowane rozporz dzeniem nr
650/2012, maj
stosowanych

by

mianowicie dokonywane na podstawie odpowiednio

przepisów

reguluj cych

sporz dzanie

aktów

po wiadczenia

dziedziczenia (przywoływany ju projektowany art. 95q pr. not.), a równocze nie
przewidziane

w

jego

ramach

rozwi zania

szczegółowe

s

dokładnym

odwzorowaniem unormowa ustanowionych na potrzeby post powa dotycz cych
europejskiego po wiadczenia spadkowego, które b d prowadzone przed s dem.
Uwaga ta odnosi si do przepisów okre laj cych:
− zasady dor czania wypisu protokołu obejmuj cego wydanie lub odmow
wydania europejskiego po wiadczenia spadkowego, a tak e uzasadniania tych
czynno ci (projektowany art. 95u pr. not.), oraz zasady dor czania wypisu
protokołu obejmuj cego inne czynno ci dotycz ce tego po wiadczenia i ich
uzasadniania (projektowany art. 95x pr. not.),
− mo liwo

zmiany lub uchylenia z urz du przez notariusza europejskiego

po wiadczenia spadkowego (projektowany art. 95w pr. not.),
− mo liwo
notariusza

zaskar enia w drodze za alenia czynno ci podejmowanych przez
w

przedmiocie

europejskiego

po wiadczenia

spadkowego

(projektowany art. 95y § 1 pr. not.),
− niedopuszczalno

wnoszenia skargi kasacyjnej oraz skargi o stwierdzenie

niezgodno ci z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawach zwi zanych z
czynno ciami

notariusza

w

przedmiocie

europejskiego

po wiadczenia

spadkowego (projektowany art. 95y § 2 i 3 pr. not.).
Ukształtowany w ten sposób tryb dokonywania czynno ci przez notariusza
wymagał uzupełnienia w zakresie, w jakim odesłanie do odpowiedniego
stosowania

przepisów

reguluj cych

sporz dzanie

aktów

po wiadczenia

dziedziczenia nie jest wystarczaj ce. W zwi zku z tym projekt przewiduje, e
czynno ci notariusza dotycz ce europejskiego po wiadczenia spadkowego, jak
równie

odmowa ich dokonania, powinny by
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stwierdzone w protokole

sporz dzanym bez zachowania wymogów wynikaj cych z art. 92 § 1 pkt 7 i 8 oraz
z art. 94 § 1 pr. not. (projektowany art. 95t pr. not.). Przyj to równie
(projektowany art. 95s pr. not.), e przy dokonywaniu tych czynno ci notariusz
b dzie odpowiednio stosował przepisy post powania o stwierdzenie nabycia
spadku w zakresie dotycz cym ogłosze (art. 672–674 i art. 676 k.p.c.) oraz miał
obowi zek z urz du bada okoliczno ci istotne dla podj cia czynno ci dotycz cej
europejskiego po wiadczenia spadkowego (odesłanie do art. 670 § 1 k.p.c.). Z
uwagi na to, e czynno ci takie jak wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie
mog powodowa istotne wydatki, proponuje si , aby notariusz mógł odmówi
dokonania czynno ci notarialnej, je eli strona, która wniosła o podj cie czynno ci
poł czonej z takimi wydatkami, nie wyasygnuje odpowiedniej zaliczki na ten cel,
okre lonej przez notariusza (projektowany art. 95s § 1 pr. not.). Jednocze nie, aby
nie pozbawi strony, która nie jest w stanie ponie

takich wydatków, mo liwo ci

uzyskania u notariusza europejskiego po wiadczenia spadkowego, wprowadza si
mo liwo

ubiegania si

przez stron

o zwolnienie od ww. wydatków, przy

odpowiednim zastosowaniu przepisów art. 6 pr. not. reguluj cych zwolnienie od
ponoszenia wynagrodzenia notariusza (projektowany art. 95s § 2 pr. not.).
IV. Zmiany innych ustaw
1. Zmiana ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny dotyczy art. 987 i jest
ci le zwi zana ze zmian art. 664 k.p.c., który umo liwia osobie powołanej na
wykonawc

testamentu zło enie o wiadczenia o odmowie przyj cia takiego

obowi zku tak e przed notariuszem.
2. Zmiany w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn s
konsekwencj

wprowadzenia europejskiego po wiadczenia spadkowego jako

dodatkowego dokumentu, który mo e słu y
Polegaj

wykazywaniu praw do spadku.

one na okre leniu terminu, w którym powstaje obowi zek zgłoszenia

nabycia własno ci w drodze dziedziczenia w celu uzyskania zwolnienia od podatku
od spadków i darowizn (art. 4a ust. 1 ww. ustawy) oraz w którym powstaje
obowi zek podatkowy (art. 6 ust. 1 pkt 2b), w sytuacjach gdy dokumentem
potwierdzaj cym nabycie własno ci b dzie europejskie po wiadczenie spadkowe.
Miarodajny przy okre laniu tych terminów b dzie moment wydania europejskiego
po wiadczenia spadkowego, które zgodnie z art. 69 i art. 73 ust. 1 rozporz dzenia
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nr 650/2012 jest skuteczne ju z momentem jego wydania przez wła ciwy organ.
Powy sze dotyczy sytuacji, w których europejskie po wiadczenie spadkowe b dzie
jedynym dokumentem potwierdzaj cym nabycie własno ci w drodze dziedziczenia
(tzn. gdy nie b dzie poprzedzone wydaniem postanowienia o stwierdzenie nabycia
spadku lub sporz dzeniem aktu po wiadczenia dziedziczenia).
3. Zmiana ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej
Polskiej ma na celu wył czenie mo liwo ci podejmowania przez konsulów
czynno ci

dotycz cych

europejskich

po wiadcze

spadkowych.

Podobne

rozwi zanie obowi zuje co do dopuszczalno ci sporz dzania przez konsulów aktów
po wiadczenia dziedziczenia (art. 19 ust. 4a tej ustawy).
4. Zmiana w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
podobnie jak w przypadku nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn,
stanowi konsekwencj

wprowadzenia europejskiego po wiadczenia spadkowego

jako dodatkowego dokumentu, który mo e słu y

wykazywaniu praw do

nieruchomo ci nabytych w drodze dziedziczenia. Polega ona przede wszystkim na
uzupełnieniu listy dokumentów przekazywanych starostom przez s dy i notariuszy
na podstawie art. 23 tej ustawy o odpisy europejskiego po wiadczenia spadkowego.
Istotne jest przy tym, e w przypadku orzeczenia s dowego dotycz cego wydania
europejskiego
prawomocno ci

po wiadczenia
orzeczenia,

spadkowego
poniewa

bez

jak

znaczenia

wskazano

wy ej

jest

kwestia

europejskie

po wiadczenie spadkowe jest skuteczne z momentem jego wydania. Zmiany w art.
24 ustawy s natomiast konsekwencj zmian w jej art. 23.
5. Zmiana ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s dowych w sprawach cywilnych
polega na dodaniu przepisu, w którym okre la si wysoko

opłaty od wniosku o

wydanie europejskiego po wiadczenia spadkowego.
Proponowana wysoko

opłaty (300 zł) uwzgl dnia przede wszystkim znacz cy

nakład pracy, którego wymaga

b dzie wydanie europejskiego po wiadczenia

spadkowego. Po wiadczenie musi zawiera

cały szereg bardzo szczegółowych

ustale , w tym wskazanie ich podstawy, i samo wypełnienie niezwykle
rozbudowanego, w porównaniu chocia by z typowym postanowieniem o
stwierdzenie nabycia spadku, formularza przewidzianego w rozporz dzeniu
wykonawczym Komisji (UE) nr 1329/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. UE L
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z 16.12.2014) ustanawiaj cego formularze, o których mowa w rozporz dzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa
wła ciwego, uznawania i wykonywania orzecze , przyjmowania i wykonywania
dokumentów urz dowych dotycz cych dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia
europejskiego po wiadczenia spadkowego, jest bardzo czasochłonne.
Nale y równie

podkre li ,

e europejskie po wiadczenie spadkowe b dzie

skuteczne we wszystkich pozostałych pa stwach członkowskich UE, do których ma
zastosowanie rozporz dzenie nr 650/2012, bez potrzeby dopełniania za granic
dodatkowych procedur i ponoszenia zwi zanych z tym zazwyczaj kosztów (w
przypadku dokumentów krajowych mog powstawa dodatkowe koszty, zwi zane z
uznawaniem i stwierdzaniem wykonalno ci).
6. Zmiany w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne mi dzynarodowe
polegaj na:
a) uchyleniu art. 64–66 ustawy ze wzgl du na to, e materia, której dotycz te
przepisy, została uregulowana w rozporz dzeniu nr 650/2012;
b) wprowadzeniu do ustawy przepisu wskazuj cego,

e prawo wła ciwe w

sprawach spadkowych okre la rozporz dzenie nr 650/2012, co jest zgodne z
praktyk przyj t w tej ustawie w stosunku do innych rozporz dze UE.
Nale y zwróci uwag , e moc art. 1 ust. 2 pkt f rozporz dzenia z zakresu jego
zastosowania wył czono „wa no

formaln

ustnych rozrz dze

na wypadek

mierci”. Kwestia ta pozostawiona wi c została ustawodawcy krajowemu. Prawo
spadkowe wielu pa stw (w tym prawo polskie) dopuszcza testamenty ustne. W
praktyce mo e wi c pojawi si konieczno

poszukiwania prawa wła ciwego do

oceny, czy wymagania w zakresie formy takiego testamentu zostały spełnione.
Nie zachodzi jednak potrzeba uregulowania tej kwestii w krajowym prawie
prywatnym mi dzynarodowym. Polska jest bowiem stron

konwencji haskiej

dotycz cej kolizji praw w przedmiocie formy rozrz dze

testamentowych z

5.10.1961 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 34, poz. 284), a konwencja ta reguluje tak e prawo
wła ciwe do oceny wymaga

obejmuj cych form

testamentów ustnych.

Rozporz dzenie nr 650/2012 nie tylko utrzymało w mocy konwencj

hask

z 1961 r., lecz przyznało jej pierwsze stwo przed własnymi postanowieniami
dotycz cymi formy testamentów. Tak e wi c po rozpocz ciu stosowania
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rozporz dzenia prawo wła ciwe do oceny formy testamentów ustnych ustalane
b dzie w Polsce i w innych pa stwach członkowskich, które s stron konwencji
haskiej z 1961 r., na podstawie postanowie tej konwencji.
V. Przepisy intertemporalne
Cz

przepisów ustaw zmienianych niniejszym projektem, w brzmieniu nadanym tym

projektem, tj. przepisy dotycz ce wydawania europejskiego po wiadczenia spadkowego
oraz nowych zasad okre lania prawa wła ciwego dla spraw spadkowych (art. 9
projektu), b dzie stosowana jedynie do dziedziczenia po osobach zmarłych w dniu lub
po dniu 17 sierpnia 2015 r., co odpowiada zakresowi zastosowania ratione temporis
rozporz dzenia nr 650/2012 (art. 83 ust. 1 rozporz dzenia). Natomiast pozostałe
przepisy b d stosowane od dnia wej cia w ycie ustawy niezale nie od daty mierci
spadkodawcy: pozwoli to na jednolite ukształtowanie regulacji dotycz cych
dziedziczenia, co wzmocni przejrzysto

i pewno

prawa w tym zakresie.

VI. Wej cie w ycie
Maj c na uwadze brzmienie przepisu art. 84 rozporz dzenia nr 650/2012
(rozporz dzenie, co do zasady, stosuje si od dnia 17 sierpnia 2015 r.), proponuje si ,
aby ustawa weszła w ycie z dniem 17 sierpnia 2015 r.
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lub Podsekretarza Stanu

ródło
Prawo UE
Nr w wykazie prac
UC 156

Monika Zbrojewska, Podsekretarz Stanu w MS

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Agata Srokowska, s dzia del. do MS, tel.: 22 5212617

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwi zywany?
Dla zapewnienia efektywnego stosowania rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012
w sprawie jurysdykcji, prawa wła ciwego, uznawania i wykonywania orzecze , przyjmowania i wykonywania
dokumentów urz dowych dotycz cych dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego po wiadczenia
spadkowego (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 107), konieczne jest dodatkowo uzupełnienie unormowa nowej
instytucji prawnej, jak b dzie europejskie po wiadczenie spadkowe, poprzez okre lenie wła ciwych organów,
organizacji i przebiegu post powa dotycz cych europejskiego po wiadczenia spadkowego w zakresie, w jakim nie
zostało to unormowane w samym rozporz dzeniu.

2. Rekomendowane rozwi zanie, w tym planowane narz dzia interwencji, i oczekiwany efekt
Z uwagi na regulacj omawianej materii w aktach prawnych rangi ustawowej konieczna jest ich nowelizacja,
wprowadzaj ca nast puj ce zmiany:
1) Okre lenie organów, które uzyskaj kompetencj do wydawania europejskich po wiadcze spadkowych (s dy
– z wył czeniem mo liwo ci wydawania orzecze w tym przedmiocie przez referendarzy s dowych – oraz
notariusze, których działania b d podlegały instancyjnej kontroli ze strony s du. Wybór trybu b dzie nale ał
do zainteresowanych podmiotów);
2) Re im post powa dotycz cych europejskiego po wiadczenia spadkowego powinien nawi zywa do modelu ju
istniej cych w prawie polskim procedur, w których załatwiane s sprawy podobnego rodzaju. W przypadku
post powania tocz cego si przed s dem jako punkt odniesienia zostało przyj te post powanie o stwierdzenie
nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego, a w odniesieniu do post powania prowadzonego przed
notariuszem – post powanie maj ce na celu wydanie aktu po wiadczenia dziedziczenia.
Ponadto przewiduje si :
1) Okre lenie wysoko ci opłat s dowych w sprawach dotycz cych europejskiego po wiadczenia spadkowego
(300 zł);
2) Wskazanie reguł, według których okre la si prawo wła ciwe w sprawach spadkowych (odesłanie do
rozporz dzenia nr 650/2012 przyjmuj cego w tym zakresie jako podstawowy ł cznik ostatnie miejsce zwykłego
pobytu spadkodawcy);
3) Wyra ne wył czenie z kompetencji konsulów spraw dotycz cych europejskiego po wiadczenia spadkowego.
Oczekiwanym efektem b dzie ułatwienie obywatelom wykazywania praw do spadku w całej Unii Europejskiej.
Proponowane rozwi zania nie b d wykraczały poza to, co jest niezb dne do prawidłowego wykonywania rozporz dzenia
650/2012.

3. Jak problem został rozwi zany w innych krajach, w szczególno ci krajach członkowskich OECD/UE?
Projektowana regulacja ze wzgl du na stopie jej szczegółowo ci nie była poddawana analizie prawnoporównawczej.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wydziały cywilne s dów
powszechnych

Wielko
W 2013 r. do
wydziałów cywilnych
SR wpłyn ło ok.
167 tys. spraw o
stwierdzenie nabycia
spadku. Do wydziałów
cywilnych

ródło danych
Sprawozdania s dowe MS
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Oddziaływanie
Prowadzenie post powa
dotycz cych europejskiego
po wiadczenia spadkowego
(w trybie wzorowanym na
post powaniu o stwierdzenie
nabycia spadku i przedmiotu
zapisu windykacyjnego).

odwoławczych SO
wpłyn ło ok. 1,2 tys.
takich spraw.

Notariusze

W 2013 r. notariusze w
Polsce wydali 69 932
akty po wiadczenia
dziedziczenia.

Sprawozdanie MS-Not 24

Uczestnicy post powa
Autorzy Impact Asessment do rozporz dzenia
dotycz cych europejskiego nr 650/2012
podkre laj
niedost pno
danych
po wiadczenia spadkowego statystycznych umo liwiaj cych nale yt ocen skutków
proponowanej regulacji.
Dane takie s tak e niedost pne w przypadku Polski – nie
jest zatem mo liwe dokonanie wiarygodnej prognozy liczby
post powa dotycz cych europejskiego po wiadczenia
spadkowego.

Nale y spodziewa si , e w
s dach pojawi si „nowe”
sprawy na podstawie
projektowanych przepisów
(przewa nie zamiast, rzadziej
obok, tradycyjnych
post powa o stwierdzenie
nabycia spadku), jednak s dy
polskie zostan odci one od
spraw spadkowych
dotycz cych obywateli
polskich czy nieruchomo ci
poło onych w Polsce, w
sytuacji gdy spadkodawca
przed mierci osiedlił si
poza terytorium RP.
Prowadzenie post powa
dotycz cych europejskiego
po wiadczenia spadkowego
(w trybie wzorowanym na
post powaniu maj cym na
celu wydanie aktu
po wiadczenia dziedziczenia).
Nale y spodziewa si , e u
notariuszy pojawi si
„nowe” sprawy na podstawie
projektowanych przepisów
(przewa nie zamiast, rzadziej
obok, tradycyjnych
post powa o wydanie aktu
po wiadczenia dziedziczenia),
jednak notariusze zostan
odci eni od spraw
spadkowych dotycz cych
obywateli polskich czy
nieruchomo ci poło onych w
Polsce w sytuacji gdy
spadkodawca przed mierci
osiedlił si poza terytorium
RP.
Ułatwienie obywatelom
wykazywania praw do
spadku, wybór trybu
uzyskania europejskiego
po wiadczenia spadkowego –
przed s dem lub przed
notariuszem.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W dniu 4 lutego 2015 r. projekt ustawy, w ramach konsultacji społecznych i opiniowania, został skierowany do S du
Najwy szego, s dów powszechnych, Krajowej Rady S downictwa, Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa stwa, organizacji
zawodowych s dziów i referendarzy s dowych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych i
Krajowej Rady Notarialnej.
Opinie przedstawili: S d Najwy szy, S d Apelacyjny w Warszawie, S d Apelacyjny w Szczecinie, S d Apelacyjny w
Gda sku, S d Apelacyjny w Katowicach (S d Rejonowy w Jastrz biu Zdroju), S d Apelacyjny w Białymstoku, Krajowa
Rada S downictwa, Prokuratoria Generalna Skarbu Pa stwa, Krajowa Rada Radców Prawnych i Krajowa Rada
Notarialna.
Proces konsultacji społecznych i opiniowania został zako czony w dniu 14 kwietnia 2015 r.
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Szczegółowe omówienie zgłoszonych uwag i przedstawionych opinii wraz ze stanowiskiem projektodawcy zawarte jest w
Raporcie z konsultacji społecznych i opiniowania.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wej cia w ycie zmian [mln. zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ł cznie (0–10)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(ceny bie ce)
0

1
0

Dochody ogółem

0

bud et pa stwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem

0 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

0,05

bud et pa stwa

0 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

0,05

0 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005

-0,05

JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
bud et pa stwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wprowadzenie proponowanych regulacji b dzie finansowane w ramach zabezpieczonych rodków
ródła finansowania
przewidzianych w cz ci 15 S dy powszechne w ustawie bud etowej na rok wej cia w ycie
projektowanej ustawy, bez konieczno ci wyst powania o dodatkowe rodki w latach nast pnych.
Dodatkowe informacje, Oszacowany wzrost wydatków rz du 5000 zł rocznie dotyczy sytuacji, w których bud et
w tym wskazanie
pa stwa b dzie musiał pokry koszty wynagrodzenia notariusza za czynno ci dotycz ce
ródeł danych i
europejskiego po wiadczenia spadkowego w przypadku zwolnienia osób zainteresowanych z
przyj tych do oblicze
uiszczenia wynagrodzenia notariusza.
zało e

Szacunek przedstawiła Krajowa Rada Notarialna, opieraj c si na wynikach ankiety z marca
2015 r., w której zapytano notariuszy o liczb przypadków zwolnie i ich ł czn kwot w latach
2013–2014.
Odpowiedzi udzieliło 1039 notariuszy (ok. 1/3 ogółu), wskazuj c na ok. 110 przypadków
zwolnie na ł czn kwot 120 000 zł. Pozwala to szacowa ł czn liczb zwolnie w latach
2013–2014 w kraju na ok. 165 rocznie (liczba ta dotyczy wszystkich przypadków zwolnie w
tych latach – a wi c tak e czynno ci notarialnych innych ni potwierdzenia dziedziczenia –
dowodzi zatem, jak incydentalne s to sytuacje). Co za tym idzie, nale y oczekiwa , e liczba
zwolnie dotycz cych europejskiego po wiadczenia spadkowego b dzie incydentalna (KE
szacuje, e ok. 10% wszystkich spraw spadkowych zawiera komponent ‘mi dzynarodowy’,
mo na jednak oczekiwa , e w przypadku Polski warto ta jest ni sza).
Nale y wskaza , e wyniki badania przeprowadzonego w apelacji katowickiej za lata
2010–2014 nie podwa aj wiarygodno ci szacunków KRN (wyniki ankiet implikowały, e w
badanym okresie w apelacji katowickiej miało miejsce ok. 13 zwolnie na ł czn kwot ok.
12,7 tys. zł; tymczasem w rzeczywisto ci miało miejsce 18 przypadków zwolnienia stron z
wynagrodzenia notariusza, z czego tylko w 12 przypadkach notariusz zwrócił si do Skarbu
Pa stwa o wypłat wynagrodzenia, a ł czna kwota wypłaconej z tego tytułu na rzecz notariuszy
taksy notarialnej wyniosła 9429 zł).
KRN zastrzega, e przedstawiony szacunek mo e okaza si zawy ony.

7. Wpływ na konkurencyjno gospodarki i przedsi biorczo , w tym funkcjonowanie przedsi biorców oraz na
rodzin , obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wej cia w ycie zmian
W uj ciu
du e przedsi biorstwa
sektor mikro-, małych i
pieni nym
rednich
(w mln zł,
przedsi biorstw

0

Skutki
1

18

2

3

5

10

Ł cznie (0–10)

ceny stałe
z … r.)
W uj ciu
niepieni nym

rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
(dodaj/usu )
du e przedsi biorstwa
sektor mikro-, małych i
rednich
przedsi biorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

Projektowane zmiany ułatwi obywatelom polskim wykazywanie i
realizowanie w innych pa stwach członkowskich UE ich praw do spadku
stwierdzonych orzeczeniem, aktem po wiadczenia dziedziczenia lub
europejskim po wiadczeniem spadkowym wydanym przez polskie s dy lub
notariuszy.

(dodaj/usu )
Niemierzalne
(dodaj/usu )
(dodaj/usu )
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
Projektowane zmiany nie b d miały wpływu na konkurencyjno
ródeł danych i
przedsi
biorstw.
przyj tych do oblicze
zało e

gospodarki i funkcjonowanie

8. Zmiana obci e regulacyjnych (w tym obowi zków informacyjnych) wynikaj cych z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane s obci enia poza bezwzgl dnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodno ci).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

tak
nie
nie dotyczy
zwi kszenie liczby dokumentów
zwi kszenie liczby procedur
wydłu enie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obci enia s przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy
Projektowane zmiany nie b d miały wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary
rodowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie pa stwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
W dniu wej cia w ycie projektowanych przepisów.

12. W jaki sposób i kiedy nast pi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan zastosowane?
Nie jest planowana ewaluacja projektu wykraczaj ca poza rutynowe analizy obci enia sadów powszechnych,
przeprowadzane przez Departament S dów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwo ci MS.

13. Zał czniki (istotne dokumenty ródłowe, badania, analizy itp.)
Summary Of The Impact Assessment Rozporz dzenia –
http://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vj6ipir72t67#p2
Działalno

lobbingowa w procesie stanowienia prawa

W trybie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z
2005 r. Nr 169, poz. 1414, z pó n. zm.) projekt został udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach

19

internetowych Ministerstwa Sprawiedliwo ci. Dotychczas

aden podmiot wykonuj cy zawodow

działalno

lobbingow nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem.
Notyfikacja techniczna
Projekt nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym
w rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Zgodno

projektu z prawem UE

Projekt jest zgodny z prawem UE.
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Raport z konsultacji społecznych i opiniowania dot. projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks post powania cywilnego,
ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (wpisany w wykazie prac Rz du pod nr UC 156)
SN - S d Najwy szy
SA Warszawa - S d Apelacyjny w Warszawie
SA Szczecin - S d Apelacyjny w Szczecinie
SA Gda sk - S d Apelacyjny w Gda sku
SA Katowice - S d Apelacyjny w Katowicach (SR Jastrz bie Zdrój - S d Rejonowy w Jastrz biu Zdroju)
SA Białystok - S d Apelacyjny w Białymstoku
KRN - Krajowa Rada Notarialna Warszawa
PG SP - Prokuratoria Generalna Skarbu Pa stwa
KRRP - Krajowa Rada Radców Prawnych
KRS – Krajowa Rada S downictwa
Lp.

Przepis projektu
I.

Tre

uwagi

Stanowisko do uwagi

Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post powania cywilnego wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) art. 39 otrzymuje brzmienie
„Art. 39. Powództwo z tytułu dziedziczenia,
zachowku, jak równie z tytułu zapisu,
polecenia
oraz
innych
rozrz dze
testamentowych wytacza si
wył cznie
przed s d ostatniego miejsca zwykłego
pobytu spadkodawcy, a je eli miejsca
jego zwykłego pobytu w Polsce nie da si
ustali , przed s d miejsca, w którym
znajduje si maj tek spadkowy lub jego
cz
.”;

1.

Autor uwagi

1. PG SP

2. SA
Warszawa

1.
Sugeruje
si
wskaza
na
wyznaczniki
„miejsca
zwykłego
pobytu", poprzez przejrzyste kryteria
wolicjonalne, rodzinne, ekonomiczne,
temporalne i inne jeszcze implikuj ce
uznanie danego miejsca za „miejsce
zwykłego pobytu". Mo na by to
wprowadzi na przykład w drodze
stosownej modyfikacji art. 25 kc.
2. Przyj cie kategorii poj ciowej
„miejsca zwykłego pobytu" nie licuje z
pozostałymi przepisami Oddziału 1
rozdziału 2 działu I tytułu I ksi gi
pierwszej kodeksu; termin ten nie jest
zdefiniowany
w
kodeksie
i
wykorzystuje si go wył cznie na
potrzeby
jurysdykcji
krajowej;
tymczasem przepis art. 39 k.p.c. ma
na wzgl dzie wszystkie sprawy w nim
okre lone, zazwyczaj bez czynnika
transgranicznego.

-1-

Ad 1- 5
Uwagi nie zostały uwzgl dnione.
Nale y wyja ni , e zmiana brzmienia
art. 39 i 628 k.p.c. ma na celu
ujednolicenie ł czników wskazuj cych na
wła ciwo
miejscow s du spadku z
kryteriami, które decyduj o istnieniu
jurysdykcji
krajowej
w
sprawach
spadkowych, i jako taka ma słu y
zapewnieniu faktycznej skuteczno ci
rozporz dzenia.
„Miejsce zwykłego pobytu” (poj cie
autonomiczne prawa UE, rozumiane jako
miejsce, w którym dana osoba zazwyczaj
przebywa i w którym znajduje si główne
centrum egzystencji danej osoby, a o
którym przes dzaj przede wszystkim
okoliczno ci natury faktycznej) wyst puje
ju obecnie w kodeksie post powania
cywilnego, przede wszystkim jako ł cznik
jurysdykcji, ale tak e jako ł cznik
wła ciwo ci miejscowej s du (por. art. 41
k.p.c. dotycz cy powództw ze stosunku
mał e stwa), wi c jego wprowadzenie w

Lp.

Przepis projektu

Autor uwagi

3. SA Katowice

Tre

uwagi

3.
Zmiana
sposobu
ustalania
wła ciwo ci s du spadku zmierza
b dzie
wył cznie do przedłu enia
post powania
w
sprawach
spadkowych i utrudnia b dzie obrót
prawny – ustalanie wła ciwo ci w
obecnym stanie prawnym nast puje
na etapie wst pnym post powania na
podstawie zwykłego badania aktu
zgonu. Odmiennie w przypadku
przyj cia proponowanej zmiany ustalanie wła ciwo ci nast pi dopiero
na rozprawie. Co wi cej, poniewa
S d z urz du zobowi zany jest bada
wła ciwo
w sprawach okre lonych
uri. 39 i art. 628 k.p.c. jako, i jest to
wła ciwo
wył czna,
b dzie
konieczne zarz dzenie w tym celu
post powania dowodowego. Owo
post powanie dowodowe, zwłaszcza
przy braku definicji legalnej „zwykłego
miejsca
pobytu",
mo e
rodzi
problemy orzecznicze a przede
wszystkim
znacz co
wydłu y
pompowanie w wielu sprawach. Nadto
do s du spadku przesyłane s w celu
ich zarejestrowania o wiadczenia o
przyj ciu lub odrzuceniu spadku
składane przed notariuszami (art. 640
§ 1 zd. 2 k.p.c), protokoły otwarcia i
ogłoszenia testamentu sporz dzone
przez notariuszy (art. 652 zd. 2 k.p.c.)
oraz za wiadczenia o powołaniu na
wykonawc testamene- (art. 665 § 2
k.p.c). Wszystkie przesyłane s do
jednego s du - s du ostatniego
miejsca zamieszkania spadkodawcy.

-2-

Stanowisko do uwagi
omawianym zakresie nie powinno by
ródłem istotnych problemów (pewne
wskazówki interpretacyjne, jak ustala
ostatnie miejsce zwykłego pobytu
spadkodawcy zawieraj zreszt motywy
23 i 24 preambuły do rozporz dzenia nr
650/2012; na tle za
szczególnie
skomplikowanych i nietypowych stanów
faktycznych wykładni poj cia zwykłego
miejsca pobytu spadkodawcy mo e
dokona Trybunał Sprawiedliwo ci Unii
Europejskiej
w
procedurze
prejudycjalnej).
Nale y te wskaza , e w kontek cie
rozporz dzenia nr 650/2012 w zasadzie
w ka dej sprawie spadkowej i tak
niezb dne b dzie ustalenie miejsca
zwykłego pobytu spadkodawcy, aby
stwierdzi
czy s d polski posiada
jurysdykcj w danej sprawie (a tak e czy
prawem wła ciwym jest prawo polskie),
wi c wprowadzenie ostatniego miejsca
zwykłego pobytu spadkodawcy zamiast
ostatniego miejsca zamieszkania tak e
jako ł cznika wła ciwo ci miejscowej
zredukuje zakres niezb dnych ustale w
sprawach spadkowych (nota bene po
wej ciu w ycie z dniem 1 marca 2015 r.
nowej ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.
- Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz. U.
poz. 1741 ze zm., w akcie zgonu - jego
odpisie - inaczej ni do tej pory nie jest
ju
wskazywane
ostatnie
miejsce
zamieszkania zmarłego - por. art. 95 ust.
1 nowego Prawa o aktach stanu
cywilnego).

Lp.

Przepis projektu

Autor uwagi

Tre

uwagi

Jak wskazuje dotychczasowa praktyka
orzecznicza,
liczba
tego
typu
o wiadcze jest coraz wi ksza. Ka dy
ze spadkobierców mo e o wiadczenie
spadkowe zło y u dowolnego w kraju
notariusza. Podobnie u dowolnego
notariuszu mo na dokona otwarcia i
ogłoszenia testamentu.
W
zmienionym
w
sposób
proponowany w projekcie stanie
prawnym, notariusz b dzie miał
obowi zek ustala
na podstawie
o wiadczenia spadkobiercy miejsce
zwykłego pobytu spadkodawcy - skoro
aden akt. stanu cywilnego, ani te
inny dokument nie okre la tego
miejsca w sposób urz dowy. W
przypadku
spadków
obci onych
długami
o wiadczenia
spadkowe
składane s przez kilka, kilkana cie a
cz sto przez, kilkadziesi t ró nych
osób po jednym spadkodawcy. Osoby
te bardzo cz sto mieszkaj w ró nych
cz ciach kraju. W sytuacji korzystania
przez
spadkodawc
z
ró nych
mieszka , pracy w ró nych miejscach,
wskazanie zwykłego miejsca pobytu
spadkodawcy mo e rodzi tak e dlaspadkobierców powa ne trudno ci
zwłaszcza przy braku definicji poj cia
„zwykły pobyt". Nie ulega w tpliwo ci,
i ka dy z nich, nawet działaj c w
dobrej
wierze
mo e
wskaza
notariuszowi zupełnie inne miejsce
zwykłego pobytu spadkodawcy. W
konsekwencji o wiadczeniu spadkowe
dotycz ce tego samego spadkodawcy
mog by przesyłane przez notariuszy
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Stanowisko do uwagi

Lp.

Przepis projektu

Autor uwagi

Tre

uwagi

do zupełnie ró nych s dów w kraju.
Co wi cej rejestrowanie w s dzie
spadku
o wiadcze
spadkowych
zło onych u notariusza odbywa si
dotychczas
bez
wyznaczania
posiedzenia jawnego. W sytuacji za
zmiany, koniecznym b dzie ustalanie
tej wła ciwo ci w drodze zezna
uczestników
post powania.
Niezb dnym
b dzie
wówczas
odebranie zezna nie tylko od osoby
składaj cej
dane
o wiadczenie
spadkowe,
lecz
wszystkich
zainteresowanych wobec mo liwych
rozbie no ci co do opinii ka dego z
tych uczestników, które z miejsc
pobytu spadkodawcy jest owym
miejscem jego „zwykłego pobytu".
Powy sze powoduje, i
sprawy
dotycz ce rejestrowania o wiadcze
spadkowych
składanych
przed
notariuszami, których do sadów
rejonowych wpływa z roku na rok
coraz
wi cej,
zamiast
na
posiedzeniach
niejawnych
b d
rozpoznawane na rozprawach w
post powaniu
anga uj cym
uczestników
post powania,
skutkuj cym
konieczno ci
ich
wzywania i przesłuchiwania.
W
konsekwencji
nic
tylko
o wiadczenia spadkowe dotycz ce
tego samego spadkodawcy, protokoły
otwarcia i ogłoszenia ich testamentów,
mog by przesyłane przez notariuszy
do zupełnie ró nych s dów w kraju ale
równie ró ne s dy w jednym czasie
mog stwierdza , i s s dami spadku
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Autor uwagi

Tre

uwagi

po tym samym spadkodawcy, lub
przeciwnie
mog
stwierdza
wzajemnie sw
niewła ciwo , co
oczywi cie nie powinno mie miejsca.
W efekcie s dy zamiast rozpoznawa
sprawy obywateli b d
prowadzi
skomplikowane
post powania
dowodowe w celu ustalenia swej
wła ciwo ci. Mo e przy tym doj
równie do tego, i w ró nych s dach
jednocze nie dojdzie do stwierdzenia
nabycia spadku po tym samym
spadkodawcy.
Tym
negatywnym
konsekwencjom mo na w prosty
sposób zapobiec poprzez zaniechanie
jakichkolwiek zmian art. 39 i 628 k.p.c.
4. SN

4. Potrzeba takiej zmiany nie jest
bezpo rednio
wywołana
przez
rozporz dzenie nr 650/2012. S d
Najwy szy ma wiadomo , e poj cie
zwykłego pobytu funkcjonuje w prawie
prywatnym mi dzynarodowym i prawie
procesowym
cywilnym
od
kilkudziesi ciu lat. Niemniej jednak
propozycja ujednolicenia ł cznika dla
spraw o charakterze wewn trznym
i mi dzynarodowym
powinna
by
oceniana krytycznie ju cho by tylko
dlatego, i w prawie polskim, i to
zarówno na poziomie normatywnym,
jak i w judykaturze i pi miennictwie,
ci le rozgranicza si jurysdykcj i
wła ciwo
miejscow .
Poj cie
zamieszkania ma tre
ustalon w
prawie krajowym oraz doprecyzowan
przez orzecznictwo, czego nie mo na
powiedzie o poj ciu zwykłego pobytu.
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Lp.

2.

Przepis projektu

2) art. 628 otrzymuje brzmienie:
„Art. 628. Do czynno ci w post powaniu
spadkowym, które nale
do zakresu
działania s dów, wył cznie wła ciwy jest
s d ostatniego miejsca zwykłego pobytu
spadkodawcy, a je eli jego miejsca
zwykłego pobytu w Polsce nie da si
ustali , s d miejsca, w którym znajduje si
maj tek spadkowy lub jego cz
(s d
spadku). W braku powy szych podstaw
s dem spadku jest s d rejonowy dla m.st.
Warszawy.”;

Autor uwagi
5. KRS

Tre

uwagi

Stanowisko do uwagi

Projektowane rozwi zania (dot.
zmiany art. 39 k.p.c.) wykraczaj poza
przedmiot regulacji rozporz dzenia
650/2012 oraz nie s konieczne dla
prawidłowego
stosowania
tych
przepisów
prawa
europejskiego.
Dotychczas
stosowane
kryterium
ostatniego
miejsca
zamieszkania
spadkodawcy jest zrozumiałe i było w
pełni u yteczne. W praktyce s dowej
mog powsta natomiast w tpliwo ci
przy wykładni poj cia „ostatnie miejsce
zwykłego
pobytu
spadkodawcy",
albowiem
poj cie
to
w
przeciwie stwie
do
miejsca
zamieszkania osoby fizycznej - nie
zostało zdefiniowane.
5.

1. SA Gda sk

1. Wprowadzenie nowego terminu w art.
628 k.p.c, bez precyzyjnego zdefiniowania
tej kwestii w prawie materialnym oraz bez
wyra nego
odzwierciedlenia
w
tak
wa nym dokumencie, jakim jest akt zgonu,
spowoduje bardzo du komplikacj .

Ad 1 Uwaga nie została uwzgl dniona.
Vide stanowisko do uwag 1.1-5 powy ej.

2. SA Warszawa

2.
Nieprecyzyjne
oznaczenie
s du
ostatecznie wła ciwego w sprawach
spadkowych. W tym zakresie nie
zaproponowano zmiany, tymczasem nie
istnieje nic takiego jak „s d rejonowy dla
m.st Warszawy". Mo e tu chodzi zarówno
o S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie (tak brzmi nazwa jednego z
s dów rejonowych w tutejszym okr gu
s dowym - pisana wielkimi literami, gdy
jest to nazwa własna), jak i o którykolwiek
z s dów rejonowych (o czym mo e
wiadczy u ycie małych liter). Jest to
zaszło
historyczna z czasów, gdy w
m.st. Warszawie istniał tylko jeden s d
rejonowy. W tej chwili jest ich kilka, z

Ad 2 Uwaga nie została uwzgl dniona.
Jakkolwiek co do zasady uwadze nie
mo na odmówi
słuszno ci, to jej
uwzgl dnienie
wymagałoby
zmiany
przepisów wykraczaj cych poza zakres
przedmiotowego projektu. Wyra enie
„s d rejonowy dla m.st. Warszawy”
wyst puje bowiem w kpc w kilku
miejscach,
tak e
dla
okre lenia
wła ciwo ci ogólnej w post powaniu
nieprocesowym, wła ciwo ci miejscowej
w sprawach rodzinnych i opieku czych
czy w post powaniu zabezpieczaj cym.
Zmiana powinna by wi c cało ciowa i
nast pi w ramach innego projektu.
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Lp.

Przepis projektu

5) w art. 673 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)
wezwanie,
aby
spadkobiercy
w ci gu trzech miesi cy od dnia
wskazanego
w ogłoszeniu
zgłosili
i udowodnili
nabycie
spadku,
gdy
w przeciwnym razie mog by pomini ci
w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia
spadku.”;

Autor uwagi

Tre uwagi
czego S d Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie obejmuje dzielnice: Ochota,
Ursus i Włochy. Przypisanie temu akurat
s dowi
ostatecznej
wła ciwo ci
w
sprawach spadkowych nie ma w tej chwili
adnego gł bszego uzasadnienia. By
mo e bardziej wła ciwym byłby S d
Rejonowy dla Warszawy- ródmie cia w
Warszawie. Ten sam problem pojawia si
w innych przepisach, których nowelizacja
nie dotyczy: art. 508 § 1, 569 § 1 i 7 34
k .p.c .

Stanowisko do uwagi

1. SA Katowice

1. Skrócenie z 6 do 3 miesi cy terminów
poszukiwania spadkobierców, w sytuacji
gdy zapewnienie spadkowe nie było
zło one albo je eli zapewnienie lub inne
dowody nie b d uznane przez s d za
wystarczaj ce
do
ustalenia
kr gu
spadkobierców.
Wydaje
si ,
e
proponowany termin 3 miesi czny jest
zbyt krótki, w celu ujawnienia si
spadkobierców, zwłaszcza, e w terminie
tym winni oni nie tylko zgłosi swoje
prawa, ale równie udowodni je na
rozprawie. W sytuacji gdy powszechnymi
obecnie s
migracja zarobkowa oraz
swobodny przepływ obywateli na terenie
Unii Europejskiej, termin len nie chroni
nale ycie
praw
potencjalnych,
spadkobierców.

2. KRS

2. KRS negatywnie ocenia propozycj
nowelizacji art. 610 § 1, 673 pkt 4, 675 i
art. 676 k.p.c. Skrócenie z sze ciu
miesi cy do trzech miesi cy terminu do
zgłoszenia
i
udowodnienia
przez
spadkobierców praw do spadku nie
uwzgl dnia nale ycie celu tej regulacji

Ad 1 i 2
Uwagi nie zostały uwzgl dnione.
Dotychczasowy – miesi czny termin
nadmiernie wydłu a post powanie; w
dobie
powszechnego
dost pu
do
rodków
komunikowania
si
na
odległo , termin obecny jest zbyt długi i
negatywnie wpływa na sprawno
post powania.
Praktyka
pokazuje
zreszt ,
e
spadkobiercy
rzadko
zgłaszaj si na skutek ogłoszenia w
prasie, które nie jest skutecznym
rodkiem ich poszukiwania, skoro raz
opublikowane nie jest powtarzane.
Podobnego zdania były tak e inne s dy,
które odniosły si
do omawianej
propozycji (m.in. s dy z okr gu
bydgoskiego, czy te S d Rejonowy w
Jastrz biu Zdroju).
Natomiast kwestia ewentualnej potrzeby
zmiany
formy
ogłoszenia
(KRS)
wykracza poza zakres niniejszego
projektu.

3.
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Autor uwagi

3. KRRP

8) w cz ci czwartej w ksi dze drugiej po
tytule VII dodaje si tytuł VIIa w brzmieniu:
1

4.

„Art. 1142 . W zakresie nieuregulowanym
w Rozporz dzeniu
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012
w sprawie jurysdykcji, prawa wła ciwego,
uznawania
i wykonywania
orzecze
przyjmowania i wykonywania dokumentów
urz dowych dotycz cych dziedziczenia
oraz w sprawie ustanowienia europejskiego
po wiadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L
201 z 27.07.2012 str. 107) do post powa
dotycz cych europejskiego po wiadczenia
spadkowego stosuje si odpowiednio
przepisy o stwierdzeniu nabycia spadku
i przedmiotu zapisu windykacyjnego, chyba
e przepisy poni sze stanowi inaczej.

SA Szczecin

Tre uwagi
oraz realnych mo liwo ci uzyskania przez
spadkobierców informacji o tocz cym si
post powaniu, tym bardziej, e projekt nie
zakłada zmiany formy ogłoszenia.

Stanowisko do uwagi

3. Pokłosiem skrócenia terminu jest
zmiana art. 610 § 1 kpc dotycz cego
zasiedzenia. Wynika to z faktu, e zawarty
tam obecnie termin 3 miesi czny stanowił
lex specialis w stosunku do terminu 6
miesi cznego
wyst puj cego
w
przepisach dotycz cych ogłoszenia w
sprawie nabycia spadku. Z uwagi na
modyfikacj terminu drugiego omawiany
wyj tek stanie si zgodny z reguł co
sprawi, e jego wyszczególnienie stanowi
b dzie zb dne superfluum (uzasadnienie
jednak nie wspomina o tym).

Ad 3 Uwaga została uwzgl dniona.
Uzasadnienie
do
projektu
zostało
uzupełnione o wyja nienie zmiany w art.
610 § 1 k.p.c.

1. Brak jest jednoznacznego wskazania, w
jakim
trybie
(nieprocesowym,
czy
procesowym) toczy
si
maj
przed
s dem
post powania
o
wydanie
europejskiego
po wiadczenia
spadkowego. Wprawdzie w tre ci art.
1
1142 k.p.c. znalazło si odwołanie do
odpowiedniego stosowania przepisów o
stwierdzeniu nabycia spadku i przedmiotu
zapisu windykacyjnego, co sugeruje
rozpoznanie sprawy w post powaniu
nieprocesowym,
jednak
kwestia
ta
wymaga jednoznacznego uregulowania, a
to cho by z uwagi na brzmienie art. 13 § 1
k.p.c.

Ad 1 Uwaga nie została uwzgl dniona.
1
W projektowanym art. 1142 k.p.c.
wskazano,
e
do
post powania
dotycz cego
europejskiego
po wiadczenia spadkowego odpowiednio
stosuje si (w zakresie nieuregulowanym
w rozporz dzeniu UE) przepisy o
stwierdzeniu
nabycia
spadku
i
przedmiotu zapisu windykacyjnego, co –
jak wyja niono w uzasadnieniu do
projektu
–
oznacza
odpowiednie
stosowanie zarówno przepisów art. 669 i
nast. k.p.c., jak i przepisów wst pnych
dotycz cych spraw z zakresu prawa
spadkowego, przepisów ogólnych o
post powaniu nieprocesowym, a na
podstawie art. 13 § 2 k.p.c. tak e
przepisów o procesie.
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Autor uwagi

Tre

uwagi

2. Brak uregulowania, analogicznego jak
1
np. w art. 669 § 1 k.p.c., trybu
post powania, sytuacji, gdy zarówno s d,
jak i notariusz wydadz
europejskie
po wiadczenie spadkowe - poprzez
1
zmian art. 669 k.p.c., czy te zawarcie
takiego uregulowania w cz ci czwartej,
ksi dze drugiej tytule VII a.
4

Art. 1142 . W razie stwierdzenia, e istnieje
okre lona w rozporz dzeniu nr 650/2012
podstawa do zmiany lub uchylenia
europejskiego po wiadczenia spadkowego,
s d mo e je zmieni lub uchyli tak e z
urz du.

KRRP

5.

6

6.

Art. 1142 . § 1. Na postanowienie s du
pierwszej instancji w przedmiocie wydania,
sprostowania, zmiany, uchylenia albo
zawieszenia
skutków
europejskiego
po wiadczenia spadkowego przysługuje
za alenie.
§ 2. Na
postanowienie
s du
drugiej
instancji wydane w wyniku rozpoznania
za alenia
skarga
kasacyjna
nie
przysługuje.
§ 3. W post powaniach uregulowanych
w niniejszym tytule skarga o stwierdzenie
niezgodno ci z prawem prawomocnego
orzeczenia nie przysługuje.”.

SN

Zastanowi
mo na si
jednak nad
projektowanym art. 1142(4). Jego tre
brzmi „W razie stwierdzenia, e istnieje
okre lona w rozporz dzeniu nr 650/2012
podstawa do zmiany lub uchylenia
europejskiego
po wiadczenia
spadkowego, s d mo e je zmieni lub
uchyli tak e z urz du". Zgodnie z art. 71
rozporz dzenia czynno ci takich dokonuje
si w razie stwierdzenia, e po wiadczenie
lub
jego
poszczególne
cz
s
nieprawdziwe. Mo e warto byłoby zamiast
odsyłania do innego aktu prawnego
umie ci stosown informacj w tre ci
samego artykułu 1142(4) k.p.c.?
Kwesti , która budzi wobec takiego
brzmienia przepisu szczególny sprzeciw
SN, jest, e postanowienie merytoryczne
s du pierwszej instancji zaskar alne
b dzie za aleniem, za postanowienie
s du drugiej instancji nie b dzie podlegało
6
zaskar eniu kasacyjnemu (proj. art. 1142
§ 1 i 2 k.p.c.); dodatkowo wył cza si
dopuszczalno
wniesienia skargi o
stwierdzenie niezgodno ci z prawem
6
prawomocnego orzeczenia (art. 1142 § 3
k.p.c.).
Jest to rozwi zanie systemowo niespójne.
W sprawach rozpoznawanych przez s dy
w
post powaniu
nieprocesowym
generalnie przewiduje si
zaskar anie
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Stanowisko do uwagi
Ad 2
Nale y wyja ni , e podstawy zmiany lub
uchylenia europejskiego po wiadczenia
spadkowego reguluj cało ciowo
przepisy rozporz dzenia UE, które
stosuje si bezpo rednio i w zwi zku z
tym nie ma potrzeby, a nawet byłoby
nieprawidłowe wprowadzanie
dodatkowych i regulacji w tym zakresie
przepisach krajowego.
Nale y wyja ni ,
e w zakresie
okre lenia podstaw zmiany lub uchylenia
europejskiego
po wiadczenia
spadkowego bezpo rednio stosuje si
przepisy rozporz dzenia i nieprawidłowe
byłoby i powtarzanie ich tre ci w
przepisach krajowego.
Tak
technik
przyj to zreszt
ju
wcze niej w podobnych przypadkach, np.
20
4
art. 505 k.p.c. czy art. 795 k.p.c.

Uwagi nie zostały uwzgl dnione.
Nale y podkre li , e zgodnie z art. 67
rozporz dzenia nr 650/2012 europejskie
po wiadczenie spadkowego mo e by
wydane tylko wówczas, gdy wszystkie
jego
elementy zostały bezspornie
ustalone i nie s podwa ane przez
adnego z uczestników (por. w
szczególno ci art. 67 ust. 1 akapit 2 lit. a
rozporz dzenia). Mo na te
zreszt
zakłada , e co najmniej w pewnej cz ci
przypadków
wydanie
europejskiego
po wiadczenia
spadkowego
b dzie
poprzedzone wydaniem postanowienia o
stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu
po wiadczenia dziedziczenia. W zwi zku

Lp.

Przepis projektu

Autor uwagi

Tre uwagi
orzecze co do istoty apelacj , a nie
za aleniem (art. 518 k.p.c.). Wprawdzie to
ostatnie stanowi rodek zaskar enia w
swojej istocie oparty na modelu apelacji,
jednakowo
odst pstwa od niego s
niebagatelne. Najwa niejsze z punktu
widzenia
przedmiotu
spraw
rozpoznawanych w przyszło ci przez s dy
na podstawie nowego tytułu VIIa w b dzie
polegało na skróceniu, w porównaniu z
post powaniem wywołanym wniesieniem
apelacji,
terminów
na
dokonanie
stosownych czynno ci procesowych. Na
wniesienie zatem rodka odwoławczego
strona niezadowolona b dzie wi c miała
zaledwie jeden tydzie od dor czenia jej
orzeczenia (art. 394 § 2 k.p.c. w zw. z proj.
6
art. 1142 § 1 k.p.c.). Z takim zamysłem
projektodawców, stroni cych zreszt od
uzasadnienia swoich intencji (por. s. 1213 przedło onego dokumentu MS),
zgodzi si nie sposób. Rozwi zanie takie
utrudnia uczestnikom post powania
realizacj konstytucyjnego prawa do
wysłuchania przez s d, co kwalifikowa
nale y jako naruszenie art. 45 ust. 1
Konstytucji RP.
Wszystkie poprzedzaj ce uwagi dotycz
mutatis mutandis tak e i wył czenia
dopuszczalno ci skargi kasacyjnej (proj.
6
art. 1142
§ 2 k.p.c.). Przepisy
rozporz dzenia takiego wymagania nie
nakładaj , pozostawiaj c odpowiedni
decyzj
pa stwom członkowskim w
ramach przysługuj cej im autonomii
proceduralnej (zob. art. 72 ust. 1 in fine
rozporz dzenia nr 650/2012). Nie jest ono
tak e narzucone przez przepisy prawa
1
krajowego (vide art. 519 § 1 i 4 k.p.c.).
Nale y zatem uzna , e pozbawienie
S du Najwy szego kompetencji do
orzekania w sprawach z zakresu
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Stanowisko do uwagi
z powy szym przyj to, e za alenie (a
nie apelacja) jest w tych sprawach
wła ciwym
rodkiem zaskar ania, a
skarga
kasacyjna
jest
zb dna,
zwłaszcza,
e zgodnie z art. 71
rozporz dzenia
europejskie
po wiadczenie spadkowe mo e by
zmienione lub uchylone w ka dym
czasie, je eli zostanie ustalone, e jest
ono w cało ci lub cz ci nieprawidłowe.

Lp.

II.

Przepis projektu

Autor uwagi

Stanowisko do uwagi

Art. 2. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. − Prawo o notariacie wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 79 po pkt 1a dodaje si pkt 1b
w brzmieniu:
„1b)
podejmuje czynno ci dotycz ce
europejskiego
po wiadczenia
spadkowego;”.

KRN

Proponowany art. 79 pkt 1b winien
otrzyma brzmienie:
„1b) podejmuje czynno ci dotycz ce
europejskiego
po wiadczenia
spadkowego i wydaje europejskie
po wiadczenie spadkowe,".
Tak t czynno (ko cz c post powanie)
okre lono w art. 64 rozporz dzenia
spadkowego. W sformułowaniu tym b d
mie ci
si
wszystkie
czynno ci
przewidziane
procedur
wydania
europejskiego
po wiadczenia
spadkowego, w tym tak e szczególne
czynno ci
przewidziane
przez
rozporz dzenie spadkowe: weryfikacja
dostarczonych informacji (art. 66 ust. 1),
przyj cie o wiadcze (art. 66 ust. 2),
przechowanie oryginału europejskiego
po wiadczenia spadkowego i wydanie
po wiadczonego odpisu (art. 70 ust. 1),
dokonanie
sprostowa
europejskiego
po wiadczenia spadkowego (art. 71).

Uwaga nie została uwzgl dniona.
Formuła zaproponowana w projekcie jest
celowo ogólna, aby obj
ni ró ne
wykonywane przez notariuszy czynno ci
dotycz ce europejskiego po wiadczenie
spadkowego, a wi c tak e np. zmian
czy
uchylenie
europejskiego
po wiadczenia spadkowego. Natomiast
propozycja przedstawiona przez KRN
mo e by interpretowana w ten sposób,
e ostatni
czynno ci , której mo e
dokona
notariusz,
jest
wydanie
europejskiego
po wiadczenia
spadkowego.

5) art. 95b otrzymuje brzmienie:
„Art. 95b. § 1. Przed
sporz dzeniem
aktu po wiadczenia dziedziczenia notariusz
spisuje protokół dziedziczenia przy udziale

SA Szczecin

W art. 95b § 2 winno by wprost
uregulowane, czy osoba, która zawarła
ze spadkodawc umow o zrzeczeniu
si dziedziczenia traci status osoby

Uwaga nie została uwzgl dniona.
Nale y wyja ni , e osoba, która zawarła
umow zrzeczenia si dziedziczenia, ju
w chwili otwarcia spadku – inaczej ni

1.

2.

Tre uwagi
rozporz dzenia nr 650/2012 znacz co
osłabi standard ochrony praw podmiotów
uczestnicz cych
w
post powaniach
tocz cych
si
na
podstawie
projektowanych przepisów. Ewentualna
korzy
w
postaci
przyspieszenia
post powania nie zrównowa y niekorzy ci
wynikaj cych z ogólnego obni enia jako ci
stosowania prawa.

- 11 -

Lp.

3.

Przepis projektu
wszystkich osób, które mog wchodzi
w rachub
jako spadkobiercy ustawowi
i testamentowi, a tak e osób, na których
rzecz
spadkodawca
uczynił
zapisy
windykacyjne (osoby zainteresowane),
z zastrze eniem art. 95ca.
§ 2. Odrzucenie
spadku
lub
zapisu
windykacyjnego
oraz
uznanie
za
niegodnego powoduje utrat
statusu
osoby zainteresowanej.”
7) po art. 95c dodaje si art. 95ca i 95cb
w brzmieniu:
„Art. 95ca. § 1. Na
wniosek
osoby
zainteresowanej przy jej udziale notariusz
spisuje projekt protokołu dziedziczenia.
§ 2. Do
spisania
projektu
protokołu
dziedziczenia
art. 95c
stosuje
si
odpowiednio.
§ 3. Osoba
zainteresowana
mo e
w o wiadczeniu
zło onym
przed
notariuszem
potwierdzi
dane
zamieszczone
w projekcie
protokołu
dziedziczenia i wyrazi zgod na spisanie
protokołu dziedziczenia zgodnego z jego
projektem.
§ 4. Do spisania protokołu obejmuj cego
o wiadczenie, o którym mowa w § 3,
przepis
art. 95c
§
1 stosuje
si
odpowiednio.
§ 5. Je eli wszystkie osoby zainteresowane
zło o wiadczenie, o którym mowa w § 3,
notariusz spisuje protokół dziedziczenia
przy udziale co najmniej wnioskodawcy.
§ 6. Osoby zainteresowane, które nie
zło yły wcze niej o wiadczenia o którym
mowa w § 3, mog takie o wiadczenie
zło y uczestnicz c w spisaniu protokołu
dziedziczenia.”

Autor uwagi

Tre uwagi
zainteresowanej.
Z dotychczas przesyłanych do s du
protokołów dziedziczenia wynika,
e
notariusze w sposób zró nicowany traktuj
takie osoby.

Stanowisko do uwagi
osoba, która odrzuciła spadek lub została
uznana za niegodn dziedziczenia – nie
wchodzi do kr gu osób, które mog by
spadkobiercami, a zatem nie jest osob
zainteresowan w rozumieniu art. 95b.
Nie mo e zatem utraci
przymiotu,
którego nie ma w chwili otwarcia spadku.

KRN

1. Proponowany art. 95ca § 1 i 2 winny
otrzyma brzmienie:
„Art.95ca. § 1. Na wniosek osoby
zainteresowanej i przy jej udziale notariusz
sporz dza
projekt
protokołu
dziedziczenia.
§ 2. Do sporz dzenia projektu
protokołu dziedziczenia art. 95c stosuje si
odpowiednio."

Uwaga została uwzgl dniona.
Redakcja § 1, 2 i 5 i w art. 95ca w został
odpowiednio zmieniona, a § 3 – został
odpowiednio uzupełniony.

2. Wypis projektu protokołu dziedziczenia
powinien
by
obligatoryjnym
zał cznikiem do o wiadczenia, o
którym mowa w projektowanym art.
95ca § 3. Rozwieje to wszelkie w tpliwo ci
co
do
zgodno ci
o wiadcze
poszczególnych osób zainteresowanych,
szczególnie w sytuacji, gdy protokół
dziedziczenia
zostanie
spisany
w
kancelarii innego notariusza, ni tego,
który sporz dził projekt tego protokołu
dziedziczenia. W zwi zku z tym KRN
proponuje doda w art. 95ca § 4 zdanie
drugie, w brzmieniu: „Wypis projektu
protokołu dziedziczenia stanowi zał cznik
do
protokołu
obejmuj cego
to
o wiadczenie''.
3. W celu unikni cia w tpliwo ci co do
mo liwo ci
sporz dzenia
protokołu
dziedziczenia
przy
udziale
jednej,
dowolnej osoby zainteresowanej, KRN
proponuje zast pienie w projektowanym
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Lp.

Przepis projektu

Autor uwagi

Art. 95cb. § 1. Notariusz mo e zwraca si
do organów administracji publicznej oraz
organów wykonuj cych zadania z zakresu
administracji
publicznej
o udzielenie
informacji lub o wydanie dokumentów
stanowi cych dowód faktu istotnego dla
sporz dzenia
aktu
po wiadczenia
dziedziczenia.
§ 2. Notariusz mo e zwróci si do Ministra
Sprawiedliwo ci
o
udzielenie
tekstu
wła ciwego prawa obcego.”;

KRN

4.

KRN

Tre uwagi
art. 95ca § 5 (in fine) słowa
„wnioskodawcy" okre leniem „co najmniej
jednej osoby zainteresowanej".
1. Dlaczego współdziałanie z innymi
organami administracji publicznej oraz
organami wykonuj cymi zadania z zakresu
administracji
publicznej
miałoby
ogranicza si
tylko do sporz dzania
aktów po wiadczenia dziedziczenia i
wydawania europejskiego po wiadczenia
spadkowego? Zdaniem Krajowej Rady
Notarialnej przepis, którego propozycja
zawarta jest w art. 95cb § 1 powinien
znale
swoje miejsce jako art. 2 § 4
zmienianej ustawy, przy czym słowa
„sporz dzenia
aktu
po wiadczenia
dziedziczenia" powinny zosta zast pione
słowami „dokonania czynno ci notarialnej".
W zwi zku z tym Krajowa Rada Notarialna
w powi zaniu z poni sz
propozycj
zawart
w pkt 8 uchwały, wnosi o
rezygnacj
z dodania proponowanego
nowego art. 95 cb zmienianej ustawy i
dodanie w art. 2 ustawy - Prawo o
notariacie nowego § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Notariusz mo e zwraca si do
organów administracji publicznej oraz
organów wykonuj cych zadania z zakresu
administracji publicznej o udzielenie
informacji lub o wydanie dokumentów
stanowi cych dowód faktu istotnego dla
dokonania czynno ci notarialnej."
2. Na gruncie prawa obowi zuj cego w
art. 1143 Kpc zawarto instrumentarium
pozwalaj ce
s dowi
na
urz dowe
stwierdzenie tre ci norm prawa obcego,
nie ograniczaj c go jedynie do „udzielenia"
tekstu wła ciwego prawa obcego. Dlatego
wła nie w projekcie Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa
Cywilnego, której
wskazany
postulat Rabla jest zapewne znany,
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Stanowisko do uwagi

Ad 1 Uwaga nie została uwzgl dniona.
Proponowana zmiana wykracza poza cel
i zakres projektu, który zawiera przepisy
niezb dne do efektywnego wykonywania
rozporz dzenia 650/2012.

Ad 2
Uwaga co do zasady nie została
uwzgl dniona: proponowana zmiana
wykracza poza cel i zakres projektu,
który zawiera przepisy niezb dne do
efektywnego
wykonywania
rozporz dzenia 650/2012.
Jednocze nie projektowany art. 95 cb § 2
uzupełniono (wzorem art. 1143 § 3 k.p.c.)

Lp.

Przepis projektu

Autor uwagi

Tre uwagi
przewidziano odesłanie do art. 1143 k.p.c.
(art. 87a Prawa o notariacie wg projektu
KKPC).
Przedstawiona,
opiniowana
propozycja nakazuje te postawi pytanie:
czy
przeniesienie
przepisu
umo liwiaj cego wyst pienie o urz dow
informacj o prawie obcym do przepisów o
sporz dzaniu
aktów
po wiadczenia
dziedziczenia
jest
argumentem
za
stanowiskiem, e polski notariusz nie jest
zobowi zany do ustalania tre ci prawa
obcego przy dokonywaniu innych, ni
sporz dzanie
aktu
po wiadczenia
dziedziczenia, czynno ci notarialnych?
Ograniczenie to nie wyst puje w sytuacji
akceptacji tre ci projektowanej normy,
według projektu Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Cywilnego. W zwi zku z tym
Krajowa Rada Notarialna w powi zaniu z
propozycj zawart w pkt 7, wnosi o
przywrócenie propozycji zawartej w
projekcie KKPC, poprzez dodanie w
ustawie - Prawo o notariacie, po art. 87,
nowego art. 87a w brzmieniu:
„Art. 87a.
Przy dokonywaniu
czynno ci notarialnych art. 1143 Kodeksu
post powania cywilnego stosuje si
odpowiednio. "

Stanowisko do uwagi
o wskazanie mo liwo ci zastosowania
przez
notariusza
w
sprawach
dotycz cych
aktów
po wiadczenia
dziedziczenia
oraz
europejskiego
po wiadczenia
spadkowego
„tak e
innych odpowiednich rodków” w celu
ustalenia tre ci wła ciwego prawa
obcego
(mo e
to
dotyczy
np.
skorzystania z opinii eksperta; w
projektowanym przepisie – inaczej ni w
w/w art. art. 1143 § 3 k.p.c. – celowo nie
ma mowy o zasi gni ciu „opinii
biegłego”,
bo
ta
jest
rodkiem
dowodowym
ci le reglamentowanym
przepisami k.p.c. i innych regulacji,
których stosowanie trudno wyobrazi
sobie poza post powaniem s dowym
przez inny organ).

SN

3. Postulat, aby wyposa y notariuszy w
ułatwienia dost pu do tre ci obcego
prawa,
co
warunkuje
prawidłowe
wykonywanie
przez
nich
funkcji
powierzonych w przyszłym art. 95q i nast.
pr.not.

Ad 3
Nale y wskaza , e projekt przewiduje
przyznanie notariuszom uprawnienie do
zwrócenia si do MS o udzielenie tekstu
wła ciwego prawa obcego zarówno w
sprawach dot. aktów po wiadczenia
dziedziczenia, jak i europejskiego
po wiadczenia spadkowego – por.
proponowane art. 95cb § 2 w zw. z art.
95q ustawy - Prawo o notariacie. W
poprawionej wersji projekt przewiduje
mo liwo
zastosowania
przez
notariusza tak e innych stosownych
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Lp.

5.

6.

7.

8.

Przepis projektu

Autor uwagi

Tre

w art. 95e:
b)
w § 2: pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)
w
sprawie
brak
jurysdykcji
krajowej.”

SN

Czy zamierzone było w tej sytuacji
pozostawienie
w
brzmieniu
dotychczasowym art. 95c § 1 pkt 6
pr.not.
Widoczna
niespójno
obu
przepisów ka e w to pow tpiewa .

Uwaga została uwzgl dniona.
Art. 95c § 1 pkt 6 pr. not. został
odpowiednio zmieniony.

w art. 95e:
c) dodaje si § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Je eli spadek ma przypa
jako
spadkobiercy ustawowemu gminie lub
Skarbowi Pa stwa, a przedstawione przez
osob
zainteresowan
dowody nie s
wystarczaj ce do wydania po wiadczenia
dziedziczenia,
notariusz
mo e
takie
po wiadczenie wyda dopiero po wezwaniu
spadkobierców przez ogłoszenie dokonane
na koszt osoby zainteresowanej. Przepisy
art. 673 i 674 Kodeksu post powania
cywilnego stosuje si odpowiednio”.

KRN

Uwaga została uwzgl dniona.
Redakcja § 3 w art. 95e
odpowiednio skorygowana.

10) W dziale II po rozdziale 3a dodaje si
rozdział 3b w brzmieniu: (…)
„Art. 95r. Przy
czynno ciach
w przedmiocie
europejskiego
po wiadczenia spadkowego stosuje si
odpowiednio art. 670 § 1, 672, 673, 674
i 676 Kodeksu post powania cywilnego.”

KRN

„Art. 95s. § 1. Przy czynno ciach
dotycz cych europejskiego po wiadczenia
spadkowego poł czonych z wydatkami
notariusz mo e
da od strony zło enia
zaliczki na ich pokrycie. Wysoko i termin
zło enia zaliczki okre la notariusz. W razie
nieuiszczenia zaliczki notariusz mo e
odmówi dokonania czynno ci notarialnej.
§2. Je eli strona nie jest w stanie bez

KRN

Proponowany art. 95e § 3 winien otrzyma
brzmienie:
„Art.95e. § 3. Je eli spadek ma
przypa
jako spadkobiercy ustawowemu
gminie lub
Skarbowi
Pa stwa,
a
przedstawione
przez
osob
zainteresowan
dowody
nie
s
wystarczaj ce do sporz dzenia aktu
po wiadczenia dziedziczenia, notariusz
mo e sporz dzi
akt po wiadczenia
dziedziczenia dopiero po wezwaniu
spadkobierców
przez
ogłoszenie
dokonane
na
koszt
osoby
zainteresowanej.”
Proponowany art. 95r winien otrzyma
brzmienie:
„Art.
95r.
Przy
czynno ciach
dotycz cych
europejskiego
po wiadczenia spadkowego notariusz
stosuje odpowiednio art. 670 § 1, 672,
673, 674 i 676 Kodeksu post powania
cywilnego.”
KRN negatywnie opiniuje proponowane
umiejscowienie, jak i fragment normy,
zawartej w proponowanym art. 95s § 1
zmienianej ustawy. Regulacj t w cz ci
obejmuj cej
zdanie
pierwsze
tego
przepisu nale y uzna za zb dn . Jak
wiadomo
wysoko
wynagrodzenia
notariusza okre la umowa ze stronami
czynno ci. Notariusz mo e tak e
da
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uwagi

Stanowisko do uwagi
rodków celem ustalenia wła ciwego
prawa obcego.
W pozostałym zakresie propozycja
wykracza poza cel i zakres projektu.

została

Uwaga została uwzgl dniona.
Redakcja w art. 95r została odpowiednio
skorygowana.

Uwaga, w zakresie sformułowanego w
niej głównego postulatu, nie została
uwzgl dniona – proponowane zmiany
wykraczaj poza cel i zakres projektu,
który zawiera przepisy niezb dne do
efektywnego
wykonywania
rozporz dzenia 650/2012.

Lp.

Przepis projektu
uszczerbku utrzymania koniecznego dla
siebie i rodziny ponie
danej przez
notariusza zaliczki, mo e wyst pi
z
wnioskiem do s du rejonowego wła ciwego
ze wzgl du na jej miejsce zamieszkania o
zwolnienie w cało ci lub w cz ci od
ponoszenia tych wydatków. Przepis art. 6
stosuje si odpowiednio.”

Autor uwagi

Tre uwagi
zwrotu
niezb dnych
wydatków,
w
szczególno ci
kosztów
przejazdu,
poniesionych w zwi zku z dokonaniem
czynno ci. Ta umowa notariusza ze
stronami mo e niew tpliwie ju obecnie
ustala , i strona zobowi zana jest wpłaci
notariuszowi
zaliczk
na
poczet
wynagrodzenia czy zwrotu wydatków albo
przewidywa
zadatek. Wprowadzenie
dodatkowego przepisu w tym zakresie w
odniesieniu
jedynie
do
czynno ci
zwi zanych
z
europejskim
po wiadczeniem
spadkowym
mo e
wywoła
jedynie
w tpliwo ci
interpretacyjne. KRN zauwa a, i
w
projekcie Komisji Kodyfikacyjnej kwestia ta
została rozwi zana w inny sposób.
Zaproponowano tam nowe brzmienie art. 5
§ 2 Prawa o notariacie: „ Wynagrodzenie,
o którym mowa w § 1, nie obejmuje
kosztów przejazdu i innych niezb dnych
wydatków, których potrzeba poniesienia
powstaje w zwi zku z dokonaniem
czynno ci notarialnej. Strona, która wnosi
o podj cie czynno ci poł czonej z
wydatkami, obowi zana jest na
danie
notariusza zło y zaliczk na ich pokrycie.
Wysoko
i termin zło enia zaliczki
okre la notariusz. W razie nieuiszczenia
zaliczki
notariusz
mo e
odmówi
dokonania czynno ci notarialnej.". To
rozwi zanie nale y uzna za optymalne.

Stanowisko do uwagi

Ewentualnie zdaniem KRN mo liwe jest
zast pienie tej zmiany poprzez dodanie po
art. 6 w Rozdziale 1 zmienianej ustawy Przepisy ogólne, nowego art. 6a w
brzmieniu:
„Art. 6a. Je eli strona nie jest w stanie bez
uszczerbku utrzymania koniecznego dla
siebie i rodziny, ponie zaliczki danej
przez notariusza przy czynno ciach

Uwaga,
w
zakresie
propozycji
alternatywnej,
została
cz ciowo
uwzgl dniona
poprzez
stosowne
przeredagowanie art. 95s § 1. Nie ma
natomiast uzasadnienia dla zmiany
lokalizacji przepisu: odnosi si
on
wył cznie
do
spraw
dotycz cych
europejskiego
po wiadczenia
spadkowego, wi c nie powinien by
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Lp.

Przepis projektu

Autor uwagi

Tre uwagi
dotycz cych europejskiego po wiadczenia
spadkowego, mo e wyst pi z wnioskiem
do s du rejonowego wła ciwego ze
wzgl du na jej miejsce zamieszkania o
zwolnienie w cało ci lub w cz ci od
ponoszenia tych wydatków. Przepis art.6
stosuje si odpowiednio.”

Stanowisko do uwagi
umieszczany w Przepisach ogólnych pr.
not.

Art. 5. W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne mi dzynarodowe

III.
1

art. 64 otrzymuje brzmienie:
1
„Art. 64 . Prawo wła ciwe dla spraw
spadkowych
okre la
rozporz dzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 650/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie jurysdykcji, prawa wła ciwego,
uznawania
i wykonywania
orzecze
przyjmowania i wykonywania dokumentów
urz dowych dotycz cych dziedziczenia
oraz w sprawie ustanowienia europejskiego
po wiadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L
201 z 27.07.2012 str. 107).”;

1.

SN

1. W art. 5 projektu w pkt 1 art. 641 ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne
mi dzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 z
pó n. zm.; dalej „p.p.m.”) nie mo e
„otrzyma brzmienia”, którego jeszcze nie
ma, poniewa przepis taki w ustawie de
lege lata nie figuruje. Nowelizacja w tym
zakresie jest skutkiem przyj tego przez
ustawodawc , a praktycznie niezbyt
poprawnego zało enia, e przepisy ustawy
mog pełni funkcj czysto „informacyjn ”,
wskazuj c s dom na obowi zywanie
pozaustawowych
aktów
prawa
mi dzynarodowego lub europejskiego,
zawieraj cych normy kolizyjne. Wydaje si
to nie niezbyt poprawne, je li chodzi o
technik legislacyjn , co zreszt było ju
przedmiotem trafnej krytyki w doktrynie.
Nie nale y wprowadza
na miejsce
uchylonych norm art. 64-66 p.p.m.
jakiegokolwiek nowego przepisu quasiodsyłaj cego.
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Ad 1
1
Uwaga dot. sformułowania „art. 64
otrzymuje
brzmienie”
została
uwzgl dniona: polecenie nowelizacyjne
zostało odpowiednio przeredagowane.
W pozostałym zakresie uwaga nie
została uwzgl dniona.
Nale y
wskaza ,
e
zasada
pierwsze stwa
prawa
UE
oraz
bezpo rednie stosowanie rozporz dze
UE nie zwalnia ustawodawcy polskiego
od stworzenia jasnej, precyzyjnej i
przejrzystej
sytuacji
legislacyjnej,
umo liwiaj cej danej osobie poznanie
swoich praw w całej ich obj to ci i
powołanie si na nie przed s dami
krajowymi
(por.
orzeczenie
Europejskiego
Trybunału
Sprawiedliwo ci z dnia 18 stycznia 2001
r. w sprawie 162/99, Komisja / Włochy). Z
tego powodu w ppm od samego
pocz tku przyj to konstrukcj polegaj c
na
odesłaniu
do
wła ciwych
rozporz dze UE w tych przypadkach, w
których
zasady
ustalania
prawa
wła ciwego w okre lonych dziedzinach
(obj tych zakresem ppm) regulowane s
bezpo rednio stosowanymi przepisami
UE. Dotyczy to obowi zuj cych obecnie
art. 28 ppm (prawo wła ciwe dla
zobowi za umownych), art. 33 ppm
(prawo
wła ciwe
dla
zobowi za

Lp.

Przepis projektu

Autor uwagi

KRRP

Tre

uwagi

2. W w tpliwo
mo na podda sposób
zmiany
ustawy
prawo
prywatne
mi dzynarodowe poprzez wprowadzenie
odwołania
bezpo rednio
do
tre ci
rozporz dzenia. Pomimo,
e jest to
praktyka przyj ta zastanowi nale y si
czy jest to praktyka dobra. Utrudnia ona
korzystanie z tre ci aktu prawnego i
negatywnie wpływa na kompleksowo
regulacji. Jest to jednak kwestia uboczna,
zwi zana bardziej z technik legislacji, a
nie problem merytoryczny.

Stanowisko do uwagi
pozaumownych oraz art. 63 ppm (prawo
wła ciwe
dla
zobowi za
alimentacyjnych). Nie ma uzasadnienia
dla odst powania od przyj tej konstrukcji
w przypadku prawa wła ciwego dla
spraw spadkowych, tym bardziej, e
zakłóciłoby
to
spójno
ppm
i
wywoływało w tpliwo ci interpretacyjne.
Ad 2
Nale y wyja ni , e – jak wskazano w
stanowisko do di uwagi III. 1. 1 – tego
rodzaju konstrukcj , w przypadkach, w
których
zasady
ustalania
prawa
wła ciwego w okre lonych dziedzinach
(obj tych zakresem ppm) regulowane s
bezpo rednio stosowanymi przepisami
UE, przyj to w ppm od samego pocz tku
(por. art. 28, 33 i 63 ppm). Powtarzanie
w ustawie bezpo rednio obowi zuj cych
przepisów
rozporz dze
byłoby
niedopuszczalne.

.
Inne

IV.
KRN

1.

1. Krajowa Rada Notarialna zauwa a, i
przedstawiony projekt pomija całkowicie
kwesti
rejestracji
europejskiego
po wiadczenia
spadkowego.
Nale y
uzna , i
europejskie po wiadczenia
spadkowe powinny podlega rejestracji w
ramach
Rejestru
Spadkowego,
prowadzonego przez Krajow
Rad
Notarialn . W zwi zku z tym Krajowa
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Ad 1 i 2
Nale y wyja ni , e z punktu widzenia
rozporz dzenia 650/2012 rejestracja
europejskiego po wiadczenia nie jest
konieczna (zwłaszcza, e zgodnie z
przepisami rozporz dzenia wywiera ono
skutki z chwil jego wydania, a nie
prawomocno ci orzeczenia s dowego o
wydaniu po wiadczenia czy rejestracji

Lp.

Przepis projektu

Autor uwagi

Tre uwagi
Rada Notarialna - z uwagi na ograniczony
czas na analiz i opracowanie niniejszej
opinii - przygotuje w najbli szym czasie
uzupełniaj c
propozycj
zmian
legislacyjnych w tym zakresie.

2.Krajowa Rada S downictwa zwraca
uwag , e w projekcie nie uregulowano w
sposób dostateczny kwestii rejestracji
europejskiego
po wiadczenia
spadkowego.

KRS

- 19 -

Stanowisko do uwagi
po wiadczenia
wydanego
przez
notariusza), chocia nale y zgodzi si ,
e ze wzgl dów systemowych docelowo
europejskie po wiadczenia spadkowe
powinny podlega rejestracji. Przepisy pr.
not.
dotycz ce
rejestracji
aktów
po wiadczenia dziedziczenia s jednak
aktualnie
przedmiotem
gruntownej
nowelizacji
w
ramach
rz dowego
projektu ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks
post powania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw, która przewiduje m.in.
obj cie rejestracj tak e postanowie o
stwierdzeniu nabycia spadku (obecny
rejestr
aktów
po wiadczenia
dziedziczenia ma sta
si
o wiele
szerszym „Rejestrem Spadkowym”).
Projekt ten znajduje si obecnie na
etapie prac sejmowych, tj. na ko cowym
etapie prac w podkomisji nadzwyczajnej
do tego projektu (druk nr 2678).
Zaprojektowanie dodatkowych przepisów
zwi zanych z rejestracj europejskich
po wiadcze spadkowych mogłoby wi c
nast pi albo w ramach tamtego projektu
(co mo e by jednak problematyczne z
uwagi na to, e ów projekt musiałby
niejako „antycypowa ” przyj cie innych
krajowych przepisów wprowadzaj cych
europejskie po wiadczenia spadkowe do
prawa polskiego) albo dopiero na
pó niejszym etapie prac nad niniejszym
projektem, po przes dzeniu przez tamten
projekt kształtu nowych przepisów
dotycz cych rejestracji
dokumentów
potwierdzaj cych dziedziczenie.

Lp.

Przepis projektu

Autor uwagi

KRRP

Tre

uwagi

3. W doktrynie panuje spór co do
konstrukcji tzw. pi trowego po wiadczenia
dziedziczenia. Dotyczy ono sytuacji kiedy
w post powaniu przed notariuszem
uczestniczy maj spadkobiercy osoby
pierwotnie
wyst puj cej.
I
chocia
przekonuj ce wydaj
si
argumenty
przemawiaj ce
za
mo liwo ci
dopuszczenia takiej instytucji i w tym
kierunku poszedł tak e S d Najwy szy, to
sprawa mogłaby zosta
przes dzona
ustawowo,
zwłaszcza
e
jest
to
zagadnienie o znaczeniu praktycznym.
4. Do rozwa enia ustawodawcy pozostaje
natomiast
mo liwo
wyra nego
dopuszczenia
posłu enia
si
pełnomocnikiem
przy
sporz dzaniu
protokołu
i
aktu
po wiadczenia
dziedziczenia. Wydaje si , e musiałoby to
by pełnomocnictwo obarczone rygorem
kwalifikowanej formy udzielenia w postaci
wymogu opatrzenia go co najmniej
podpisem
urz dowo po wiadczonym.
Jednak e w zwi zku z mo liwo ci
składania
o wiadcze
nawet przez
pojedyncze osoby jest to kwestia
drugorz dna.
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Stanowisko do uwagi

Ad 3 i 4 Uwagi nie zostały uwzgl dnione.
Propozycje wychodz
poza zakres
projektowanych zmian, które maj na
celu
zapewnienie
efektywnego
wykonywania rozporz dzenia 650/2012.

