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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo 

o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 258) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem opiniowanej ustawy jest rozszerzenie zakresu Rejestru Spadkowego 

na europejskie poświadczenia spadkowe (dalej jako: EPS), o których mowa w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 

jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania 

i   wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie 

ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Regulacje zawarte w powołanym 

rozporządzeniu zostały uzupełnione na poziomie krajowym w następstwie dodania w części 

czwartej w księdze drugiej ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego (dalej jako: k.p.c.) nowego tytułu VIIA, w całości poświęconego instytucji EPS. 

Dokonało się to na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

2015 r. poz. 1137), która weszła w życie z dniem 17 sierpnia 2015 r. Niemniej przedmiotowe 

zmiany nie znalazły odzwierciedlenia w innej ustawie, albowiem prace legislacyjne nad nią 

zostały ukończone wcześniej. Tą ustawą była ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy 

– Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 

(dalej także jako: nowela z dnia 10 lipca 2015 r.). 

Nowela z dnia 10 lipca 2015 r. wprowadziła tzw. Rejestr Spadkowy, czyli publiczny 

rejestr, którego utworzenie i prowadzenie zostało poruczone Krajowej Radzie Notarialnej. 

Rejestr ma obejmować informacje odnoszące się zarówno do postanowień o stwierdzeniu nabycia 
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spadku wydawanych przez sądy, jak i do aktów poświadczenia dziedziczenia, które mogą 

być sporządzane przez notariuszy. Podobnie jak wymienione dokumenty, tak i europejskie 

poświadczenie spadkowe, które – w zależności od wyboru dokonanego przez zainteresowanego 

– może przybrać postać orzeczenia sądu bądź dokumentu sporządzonego przez notariusza, 

pozwala udowodnić prawa do spadku. Tym co wyróżnia EPS jest natomiast okoliczność, że 

przygotowuje się je według jednolitego wzoru określonego w przepisach wykonawczych do 

wspomnianego już rozporządzenia nr 650/2012 oraz że wywołuje ono skutki we wszystkich 

państwach członkowskich Unii Europejskiej bez potrzeby odrębnego uznania lub stwierdzenia 

wykonalności.  

Jak zostało podkreślone w uzasadnieniu projektu ustawy, przepisy unijne nie wymagają 

rejestrowania EPS w krajowych rejestrach obejmujących dokumenty potwierdzające prawa 

do spadku. „(…) rejestracja zwiększa jednak skuteczność EPS wydawanych przez polskie 

sądy i polskich notariuszy, przez co służy wykonaniu unijnego rozporządzenia. Zwiększa też 

wiarygodność samego [R]ejestru [S]padkowego, wzmacnia pewność obrotu prawnego oraz 

minimalizuje ryzyko wydawania sprzecznych orzeczeń lub innych dokumentów potwierdzających 

prawa do spadku. Z tych względów uzasadnione jest rozszerzenie zakresu [R]ejestru 

[S]padkowego na EPS oraz orzeczenia sądów i czynności notariuszy dotyczące zmiany, 

uchylenia lub sprostowania EPS (…).” 

Powyższą ideę realizuje, po pierwsze, nałożenie na sądy obowiązku niezwłocznego 

wpisania do Rejestru Spadkowego postanowienia o wydaniu, sprostowaniu lub uchyleniu 

EPS albo o zawieszeniu jego skutków, jak również dalszych postanowień w tym przedmiocie 

(art. 1142
7
 k.p.c. w nowym brzmieniu). Stosownie do przepisu przejściowego (art. 4), obowiązek 

ten zaktualizuje się w przypadku tych postępowań, które zostaną wszczęte po wejściu w życie 

ustawy. Po drugie, analogicznym obowiązkiem zostaną obciążeni notariusze dokonujący 

czynności sporządzenia EPS bądź czynności sprostowania, zmiany, uchylenia lub zawieszenia 

jego skutków (art. 95y § 1 i 4 dodawane w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo 

o notariacie). Za samo dokonanie wpisu pobierane będą opłaty w wysokości określonej przez 

Ministra Sprawiedliwości (zob. art. 3 pkt 2 lit. b, pkt 4, art. 95i § 6). 

Przedłożona ustawa uwzględnienia przede wszystkim konsekwencje rozszerzenia zakresu 

Rejestru Spadkowego na gruncie noweli z dnia 10 lipca 2015 r. Dodatkowo w art. 2 i art. 3 

zostały zamieszczone zmiany o charakterze uściślającym, korygującym lub mające na celu 

zapewnienie pełnej spójności regulacjom, które wiążą się ze składaniem przez notariuszy 
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wniosków o wpis w księdze wieczystej (art. 2 pkt 1) oraz dokonywaniem w Rejestrze 

Spadkowym wpisów orzeczeń w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku (art. 3 pkt 1 lit. b). 

Niezależnie od tego w ustawie znalazły się postanowienia, które wprawdzie nie wpisują 

się w jej podstawowe założenia, lecz dotyczą zmian objętych nowelą z dnia 10 lipca 2015 r. 

(por. art. 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 i 5). 

Zgodnie z art. 5, ustawa wejdzie w życie z dniem 8 września 2016 r. Data ta pokrywa się 

z datą wejścia w życie noweli z dnia 10 lipca 2015 r., dzięki czemu europejskie poświadczenia 

spadkowe będą mogły być wpisywane do Rejestru Spadkowego od samego początku jego 

funkcjonowania.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez Radę Ministrów (druk sejmowy nr 668). Jego 

pierwsze czytanie odbyło się na 22. posiedzeniu Sejmu w dniu 7 lipca 2016 r., po czym został 

skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisja rozpatrzyła projekt na 

posiedzeniu w dniu 19 lipca 2016 r. W uchwalonym sprawozdaniu (druk nr 741) Komisja 

zaproponowała przyjęcie projektu z poprawkami. Korekty prowadzone na tym etapie polegały 

na wskazaniu w tytule ustawy wszystkich nowelizowanych ustaw, doprecyzowaniu brzmienia 

art. 1142
7
 k.p.c. (art. 1 ustawy), dostosowaniu terminologii do ustawy z dnia 18 września 

2001 r. o podpisie elektronicznym (art. 2 pkt 3, art. 95y § 1 oraz art. 3 pkt 2 lit. b, pkt 4 

w zakresie art. 95i § 1), a także uściśleniu zakresu przedmiotowego odesłania w art. 3 w pkt 2 

w lit. b, w pkt 4 (art. 95i § 5 zdanie drugie). Ponadto w art. 3 dodano zmianę objętą pkt 1 lit. b 

ze względu na konieczność dookreślenia w art. 679
1
 k.p.c., że przepis ten mówi o systemie 

teleinformatycznym prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Pozostałe poprawki miały 

charakter redakcyjny lub zmierzały do prawidłowego oznaczenia jednostek systematyzacyjnych. 

Drugie czytanie projektu miało miejsce na 23. posiedzeniu Sejmu w dniu 21 lipca 2016 r. 

W trakcie tego czytania zostały zgłoszone trzy poprawki rozszerzające zakres przedmiotowy 

ustawy. Mianowicie: w art. 3 dodano zmiany odnoszące się do art. 2 pkt 53, art. 8 oraz 

art. 23 noweli z dnia 10 lipca 2015 r. Na mocy pierwszej z tych poprawek nowelizację k.p.c. 

uzupełniono o przepis art. 505
38

 przesądzający, że zażalenia na postanowienia wydane 

w  elektronicznym postępowaniu upominawczym są rozpoznawane przez sąd w składzie 

jednoosobowym oraz że w tym zakresie stosuje się odpowiednio art. 505
30

 § 2 k.p.c. (tzn. 

przepis statuujący nakaz utrwalania czynności sądu w systemie teleinformatycznym) oraz 
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art. 505
31

 k.p.c. (przepis ten nakłada z kolei na powoda obowiązek korzystania z systemu 

teleinformatycznego i przewiduje analogiczny obowiązek po stronie pozwanego, jeżeli dokona 

on wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem wskazanego systemu) – art. 3 

pkt  1 lit. a ustawy). Poprawka druga skorygowała błąd popełniony przy uchwalaniu noweli 

z dnia 10 lipca 2015 r. polegający na pozostawieniu w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji odesłania do art. 797
1
 k.p.c., tj. przepisu, który 

zostanie uchylony z dniem 8 września 2016 r. (w tym miejscu odesłano do art. 801
2
 k.p.c. – 

art.  3 pkt 3 ustawy). Wreszcie wprowadzenie poprawki trzeciej spowodowało wydłużenie 

vacatio legis noweli z dnia 10 lipca 2015 r. o niemal 6 miesięcy m.in. w stosunku do tych 

regulacji, które są związane z instytucją sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej (kwestia 

utworzenia systemu teleinformatycznego obsługującego taką licytację) – art. 3 pkt 5 ustawy. 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która obradowała w tym samym dniu, 

poprała przedstawione poprawki (druk nr 741-A). 

Trzecie czytanie odbyło się jeszcze na 23. posiedzeniu Sejmu. Sejm uchwalił ustawę 

wraz z wszystkimi poprawkami zarekomendowanymi przez Komisję. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie wywołuje zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Ekspert ds. legislacji 
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