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

o notariacie oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 982) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem ustawy jest przyjęcie przepisów niezbędnych do skutecznego 

wykonywania w Polsce rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (Dz. Urz. UE L 201 

z 27.07.2012, str. 107, z późn. zm.), które będzie stosowane od 17 sierpnia 2015 r. Na skutek 

wejścia w życie rozporządzenia konieczne jest stworzenie regulacji dotyczącej nowej 

instytucji prawnej, jaką jest europejskie poświadczenie spadkowe.  

Realizując ten cel, ustawa nowelizuje ustawę – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

ustawę z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, w których skumulowane są główne zmiany. 

Modyfikacje wprowadzone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, 

ustawie  z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ustawie z dnia 13 lutego 

1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – 

Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 

w sprawach cywilnych oraz ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne 

międzynarodowe, uzupełniają zmiany wprowadzone w dwóch głównych ustawach oraz 

stanowią konsekwencję wejścia w życie rozporządzenia 650/2012. 

Wprowadzone zmiany regulują następujące zagadnienia: 

1) określają organy, które uzyskują kompetencje do wydawania europejskich poświadczeń 

spadkowych na obszarze kraju. Ustawa przewiduje, że czynności dotyczące tych 
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poświadczeń będą wykonywać sądy oraz notariusze. W tym zakresie, działania 

notariuszy będą podlegały instancyjnej kontroli ze strony sądów. Sądowa i notarialna 

droga uzyskiwania europejskiego poświadczenia spadkowego będą funkcjonować jako 

równorzędne i niezależne od siebie tryby, a wybór jednego z nich będzie należał do 

zainteresowanych podmiotów;  

2) określają organizację oraz przebieg postępowań dotyczących europejskiego 

poświadczenia spadkowego w zakresie, w jakim nie zostały one unormowane 

w rozporządzeniu 650/2012. Ustawa zobowiązuje w tym zakresie do stosowania 

postępowań, w których załatwiane są sprawy podobnego rodzaju. W przypadku 

postępowania toczącego się przed sądem ustawa przewiduje odpowiednie stosowanie 

przepisów o stwierdzeniu nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego, 

a w odniesieniu do trybu notarialnego - postępowania mającego na celu wydanie aktu 

poświadczenia dziedziczenia.  

Dodatkowe zmiany wprowadzone ustawą obejmują: 

1) skrócenie z 6 do 3 miesięcy okresu, w jakim spadkobiercy - w razie zamieszczenia przez 

sąd ogłoszenia o wezwaniu spadkobierców - mogą zgłaszać się do udziału 

w postępowaniu o nabycie spadku oraz wykazywać prawa do dziedziczenia; 

2) poszerzenie katalogu czynności notarialnych o uprawnienie do odbierania przez 

notariusza oświadczenia o odmowie przyjęcia obowiązku przez osobę powołaną na 

wykonawcę testamentu; 

3) dookreślenie formy odmowy dokonania czynności notarialnej przez notariusza oraz 

sądowego trybu postępowania w przypadku wniesienia zażalenia na tą odmowę; 

4) wprowadzenie możliwości sporządzenia protokołu dziedziczenia (w oparciu o który 

sporządzany jest akt poświadczenia dziedziczenia) na podstawie projektu protokołu 

dziedziczenia, jeżeli wszystkie zainteresowane osoby złożą oświadczenie, w którym 

wyrażą zgodę na spisanie protokołu zgodnie z oświadczeniem; 

5) określenie wysokości opłat sądowych w sprawach dotyczących europejskiego 

poświadczenia spadkowego; 

6) określenie terminu, w którym powstaje obowiązek zgłoszenia właściwemu naczelnikowi 

urzędu skarbowego nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze 

dziedziczenia w celu uzyskania zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, 

w sytuacji gdy dokumentem potwierdzającym nabycie własności jest akt poświadczenia 

dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe; 
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7) dookreślenie momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od 

spadków i darowizn przy nabyciu własności w drodze zapisu windykacyjnego, gdy 

dokumentem potwierdzającym nabycie jest europejskie poświadczenie spadkowe; 

8) wyłączenie z kompetencji konsulów czynności dotyczących europejskiego 

poświadczenia spadkowego; 

9) uzupełnienie listy dokumentów przekazywanych starostom przez sądy i notariuszy 

o odpisy europejskiego poświadczenia spadkowego oraz listy dokumentów 

stanowiących podstawę aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów 

i budynków; 

10) wprowadzenie w ustawie – Prawo prywatne międzynarodowe, przepisu wskazującego, 

że prawo właściwe w sprawach spadkowych określa rozporządzenie 650/2012, 

a w konsekwencji uchylenie dotychczasowych przepisów regulujących te kwestie. 

Zgodnie z przepisem przejściowym przepisy regulujące wydawanie europejskiego 

poświadczenia spadkowego oraz wskazujące nowe zasady określania prawa właściwego 

w sprawach spadkowych nie będą miały zastosowania do spadków otwartych przed dniem 

17 sierpnia 2015 r. Z tym samym dniem wchodzi w życie opiniowana ustawa. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona w oparciu o projekt rządowy (druk sejmowy nr 3516), który 

został przedłożony Sejmowi w dniu 17 czerwca 2015 r. Pierwsze czytanie odbyło się na 95. 

posiedzeniu Sejmu w dniu 23 czerwca br. Projekt został skierowany do dalszych prac 

w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która rozpatrzyła go na posiedzeniach 

w dniach 24 czerwca i 8 lipca br. przedkładając stosowne sprawozdanie (druk sejmowy nr 

3620). Ustawa została uchwalona na 96. posiedzeniu Sejmu w dniu 9 lipca 2015 r. 

w brzmieniu zaproponowanym w treści sprawozdania (za - 280, przeciw - 5, wstrzymało się - 

138). 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ze względu na złożoność materii niniejszej nowelizacji oraz krótki termin na zapoznanie 

się z jej treścią przygotowania opinia nie stanowi kompleksowej i wyczerpującej oceny 

rozwiązań prawnych zawartych w ustawie. 
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1. Art. 1 pkt 4 – zmiany wprowadzone w art. 664 Kpc (odpowiednio również w art. 987 

Kc) stwarzają podstawę prawną do odbierania przez notariusza oświadczenia o odmowie 

przyjęcia funkcji przez osobę, która została powołana na wykonawcę testamentu. 

Uprawnienie to nie ma jednak odzwierciedlenia w przepisach ustawy – Prawo o notariacie, w 

szczególności nie jest jasne, w jakiej formie osoba powołana na wykonawcę testamentu 

składa oświadczenie o odmowie przyjęcia tego obowiązku. W przypadku oświadczenia 

składanego przed sądem spadku możliwe jest jego ustne złożenie do protokołu albo pisemne 

z podpisem urzędowo poświadczonym. Wydaje się także konieczne zobowiązanie notariusza 

do zawiadomienia sądu spadku o odebraniu oświadczenia. 

 

2. Art. 1 pkt 7 w zakresie art. 676 Kpc - w przepisie tym uchylono normę, która odnosiła 

się do Skarbu Państwa jako spadkobiercy ustawowego. Zgodnie z dotychczasowym 

brzmieniem tego przepisu, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o wezwaniu 

spadkobierców nikt nie zgłosił nabycia spadku albo zgłaszający się nie udowodnił go na 

rozprawie, sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przez spadkobierców, 

których prawa zostały wykazane, a w ich braku - przez Skarb Państwa jako spadkobiercę 

ustawowego. Przepis ten ma związek z art. 935 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w razie 

braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych 

do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania 

spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania 

spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce 

zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa 

jako spadkobiercy ustawowemu.  

Skoro ustawodawca pozostawił normę prawa materialnego, na podstawie której Skarb 

Państwa może stać się spadkobiercą, zasadne jest pozostawienie również normy prawa 

procesowego, przy czym powinna być ona uzupełniona o wskazanie gminy jako spadkobiercy 

uprawnionego do spadku w pierwszej kolejności. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 7, w art. 676 po wyrazach „zostały ustalone” dodaje się wyrazy „, a w ich 

braku - przez gminę albo Skarb Państwa jako spadkobierców ustawowych”; 
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3. Art. 1 pkt 7 w zakresie art. 676 Kpc - proponuje się uwzględnienie w treści 

zmienianego art. 676 terminologii stosowanej na gruncie przepisów Kodeksu postępowania 

cywilnego (część pierwsza księga druga dział IV Przepisy wstępne i rozdział 8 - Stwierdzenie 

nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego, oraz część czwarta księga pierwsza 

tytuł IV – Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym) w odniesieniu do 

postanowienia wydawanego w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Kpc posługuje 

się głównie pojęciem „postanowienia o stwierdzeniu spadku”. Termin „postanowienie 

stwierdzające nabycie spadku” pojawia się jedynie dwukrotnie: w art. 676 i art. 679 § 1. 

Przyjęcie poniżej zaproponowanej poprawki wyeliminuje nieprawidłową terminologię w art. 

676, natomiast pozostanie ona niezmieniona w art. 679 § 1, gdyż nie jest on objęty niniejszą 

nowelizacją.  

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 7, w art. 676 wyrazy „postanowienie stwierdzające nabycie” zastępuje się 

wyrazami „postanowienie o stwierdzeniu nabycia”; 

 

4. Art. 2 pkt 4, w zakresie art. 83 § 1 w związku z art. 82 ustawy Prawo o notariacie – 

ustawodawca przewiduje różne daty rozpoczynające bieg terminów do złożenia zażalenia na 

odmowę dokonania przez notariusza czynności notarialnej. Tygodniowy termin na wniesienie 

zażalenia biegnie od dnia doręczenia uzasadnienia odmowy (jeżeli zainteresowany zażądał 

jego sporządzenia) albo od dnia, w którym dowiedział się o odmowie dokonania czynności 

notarialnej (jeżeli nie zażądał sporządzenia uzasadnienia). Jednocześnie żądanie sporządzenia 

uzasadnienia odmowy należy wnieść w terminie tygodnia od dnia odmowy. W związku 

przedstawioną regulacją należy wyjaśnić, czy może zaistnieć sytuacja w której dowiedzenie 

się przez zainteresowanego o odmowie dokonania czynności notarialnej będzie utrudnione 

i w związku z tym zasadne jest wyznaczenie początkowego terminu do wniesienia zażalenia 

od dnia dowiedzenia się o odmowie. W razie odpowiedzi twierdzącej, zasadne jest 

ukształtowanie w analogiczny sposób terminu do żądania sporządzenia uzasadnienia 

odmowy. W przeciwnym wypadku należy uznać, iż początek terminu do złożenia zażalenia 

wyznacza „dzień odmowy”. 

Propozycje poprawek 
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w art. 2 w pkt 3, w art. 82 wyrazy „od dnia odmowy dokonania czynności notarialnej” 

zastępuje się wyrazami „od dnia, w którym dowiedziała się o odmowie dokonania czynności 

notarialnej,”; 

albo 

w art. 2 w pkt 4 w lit. a, w § 1 wyrazy „od dnia, w którym dowiedziała się o odmowie” 

zastępuje się wyrazami „od dnia odmowy”; 

 

5. Art. 4 pkt 1 – nowela zmienia ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków 

i darowizn w zakresie art. 4a ust. 1 pkt 1, który został również znowelizowany ustawą z dnia 

25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw 

(obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta, a jej termin wejścia w życie to 1 stycznia 

2016 r.). Konsekwencją wejścia w życie przywołanej ustawy będzie uchylenie treści art. 4a 

ust. 1 pkt 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Aby uniknąć takiej sytuacji proponuje się 

przyjęcie poprawki, która „rozdzieli” treść normatywną dodawaną niniejszą ustawą od treści 

zmienianej ustawą z 25 czerwca 2015 r. 

Propozycja poprawki 

w art. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 4a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze 

dziedziczenia, termin 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, na zgłoszenie nabycia 

własności tych rzeczy lub praw właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, liczy się 

także od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania 

europejskiego poświadczenia spadkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.”. 

 

 

 

Renata Bronowska 

Główny legislator 


