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Polskiej na 46. posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2007 r. ustawę

o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw.

Z poważaniem

(-) Ludwik Dorn



USTAWA

z dnia 24 sierpnia 2007 r.

o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z
późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 79 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,”;

2) w dziale II po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

„Rozdział 3a

 Akty poświadczenia dziedziczenia

Art. 95a. Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub
testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów
szczególnych.

Art. 95b. Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje
protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić
w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

Art. 95c. § 1. Przystępując do spisania protokołu dziedziczenia notariusz poucza osoby
biorące udział w spisywaniu protokołu o obowiązku ujawnienia wszelkich
okoliczności objętych treścią protokołu oraz o odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywych oświadczeń.

§ 2. W protokole dziedziczenia zamieszcza się w szczególności:

1) zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia złożone przez osoby
biorące udział w spisywaniu protokołu,

2) oświadczenia o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby
znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z
nimi,

                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawę z dnia 17 listopada

1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawę z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124,
poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 147, poz. 1547, Nr 173, poz. 1808 i Nr 202, poz.
2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1417 i  Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 218,
poz. 1592 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 80, poz. 540 i Nr 85, poz. 571.
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3) oświadczenia o znanych testamentach spadkodawcy lub braku takich
testamentów,

4) oświadczenia, że w odniesieniu do spadku nie zostało uprzednio wydane
postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i nie toczy się
postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ani nie został sporządzony
akt poświadczenia dziedziczenia,

5) oświadczenia, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne oraz
który spośród spadkobierców powołanych do spadku z ustawy
odpowiada warunkom przewidzianym do dziedziczenia gospodarstwa
rolnego,

6) oświadczenia, czy spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem
lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w
Rzeczypospolitej Polskiej albo w skład spadku wchodzą prawa
rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą,

7) oświadczenia, czy były składane oświadczenia o przyjęciu lub
odrzuceniu spadku, czy zostało wydane orzeczenie dotyczące
niegodności dziedziczenia oraz czy były zawierane umowy z przyszłym
spadkodawcą w przedmiocie zrzeczenia się dziedziczenia po nim,

8) wzmiankę o pouczeniu przez notariusza o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń.

§ 3. Jeżeli od dnia otwarcia spadku nie upłynęło sześć miesięcy, w protokole
dziedziczenia należy zamieścić oświadczenia spadkobierców o prostym
przyjęciu spadku lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o
odrzuceniu spadku, chyba że oświadczenia tej treści zostały już przez
spadkobierców uprzednio złożone. W takim przypadku należy zamieścić
wzmiankę o dacie, miejscu i treści złożonych przez poszczególnych
spadkobierców oświadczeń.

§ 4. Do protokołu dziedziczenia notariusz załącza:

1) odpis aktu zgonu spadkodawcy,

2) odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy,

3) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku.

Art. 95d. W razie złożenia testamentu notariusz dokonuje jego otwarcia i ogłoszenia,
chyba że otwarcie i ogłoszenie testamentu już nastąpiło. Z otwarcia i
ogłoszenia testamentu sporządza się protokół.

Art. 95e. § 1. Po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia
dziedziczenia, jeżeli nie ma wątpliwości co do osoby spadkobiercy i
wysokości udziałów w spadku.

§ 2. Notariusz odmawia sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli:

1) w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt
poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu
nabycia spadku,

2) w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności
wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby,
które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub
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testamentowi albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały
otwarte i ogłoszone,

3) wskutek braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do
dziedziczenia z ustawy spadek przypada, jako spadkobiercy
ustawowemu, gminie albo Skarbowi Państwa,

4) spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając
żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej
albo w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie
nieruchomości położonej za granicą.

Art. 95f. § 1. Akt poświadczenia dziedziczenia powinien zawierać:

1) dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu,

2) imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził
zastępca notariusza – nadto imię i nazwisko zastępcy,

3) imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz jego numer
PESEL ,

4) datę i miejsce zgonu spadkodawcy oraz jego ostatnie miejsce
zamieszkania,

5) wskazanie spadkobierców, którym spadek przypadł – imiona, nazwiska i
imiona rodziców oraz datę i miejsce urodzenia osób fizycznych, a w
przypadku osób prawnych – nazwę i siedzibę,

6) tytuł powołania do spadku i wysokość udziałów w spadku wraz ze
wskazaniem w razie dziedziczenia ustawowego, czy spadkobierca był
małżonkiem spadkodawcy, czy jego krewnym i w jakim stopniu, a w
razie dziedziczenia testamentowego wraz z określeniem formy
testamentu,

7) wskazanie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne
podlegające dziedziczeniu z ustawy oraz ich udziały w nim,

8) powołanie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu,

9) podpisy wszystkich  biorących udział w spisywaniu protokołu
dziedziczenia,

10) podpis notariusza,

11) adnotację o dokonaniu rejestracji zgodnie z art. 95i.

§ 2. Przepisy art. 92 § 2 i art. 93-94 stosuje się odpowiednio.

Art. 95g. Na protokole dziedziczenia zamieszcza się adnotację o sporządzeniu aktu
poświadczenia dziedziczenia.

Art. 95h. § 1. Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia
dokonuje jego wpisu do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia przez
wprowadzenie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych, o
których mowa w § 2 pkt 3-6. Notariusz opatruje wpis bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.

§ 2. Rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia obejmuje:

1) numer wynikający z kolejności wpisu,
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2) dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę dokonania wpisu,

3) dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu poświadczenia
dziedziczenia,

4) imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt
poświadczenia dziedziczenia sporządził zastępca notariusza – nadto
imię i nazwisko zastępcy,

5) imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz jego numer
PESEL,

6) datę i miejsce zgonu spadkodawcy oraz jego ostatnie miejsce
zamieszkania.

§ 3. Z chwilą dokonania wpisu w rejestrze notariusz otrzymuje, za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zawiadomienie o
zarejestrowaniu oraz możliwości uzyskania potwierdzenia zarejestrowania
aktu poświadczenia dziedziczenia ze wskazaniem numeru wynikającego z
kolejności wpisu. W tym samym trybie notariusz uzyskuje zawiadomienie o
niezarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia.

§ 4. Adnotację o zarejestrowaniu umieszcza się na akcie poświadczenia
dziedziczenia, wskazując numer wynikający z kolejności wpisu a także
dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę dokonanego wpisu.

§ 5. Zarejestrowanie nie następuje, jeżeli w stosunku do danego spadku został
już uprzednio zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

Art. 95i. § 1. Krajowa Rada Notarialna utworzy system informatyczny do prowadzenia
rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia oraz zapewnia notariuszom
dostęp do tego systemu w celu dokonywania wpisów, dostęp do danych z
rejestru oraz ochronę tych danych przed nieuprawnionym dostępem. Podpis,
elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, zapewnia notariuszowi dostęp do rejestru.

§ 2. Krajowa Rada Notarialna udostępnia w sieciach informatycznych, a w
szczególności na swojej stronie internetowej, informacje o zarejestrowanych
aktach poświadczenia dziedziczenia obejmujące dane, o których mowa w
art. 95h § 2.

Art. 95j. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego
postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Art. 95k. § 1. W przypadku uchylenia aktu poświadczenia dziedziczenia, notariusz czyni
o tym wzmiankę na akcie poświadczenia dziedziczenia oraz niezwłocznie
informuje o tym Krajową Radę Notarialną.

§ 2. Prezes Krajowej Rady Notarialnej niezwłocznie poleca wykreślenie z
rejestru uchylonego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Art. 95l. Jeżeli w akcie poświadczenia dziedziczenia nie wskazano spadkobierców
dziedziczących gospodarstwo rolne, notariusz sporządzi w tym przedmiocie
akt uzupełniający, stosując odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

Art. 95m. Oryginały aktów poświadczenia dziedziczenia nie mogą być wydawane poza
miejsce ich przechowywania.

Art. 95n. § 1. Do zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia stosuje się
odpowiednio przepisy rozdziału 9.
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§ 2. Notariusz na żądanie sądu, prokuratora, izby skarbowej oraz urzędu
skarbowego przesyła wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia
dziedziczenia.

§ 3.Wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia może być
wydany ponadto osobie, która wykaże istnienie interesu prawnego. Art. 83
stosuje się odpowiednio.

Art. 95o. Przepisów art. 95c § 2 pkt 5, art. 95f § 1 pkt 7 i art. 95l nie stosuje się do
spadków otwartych po dniu 13 lutego 2001 r.

Art. 95p. Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o postanowieniu o stwierdzeniu
nabycia spadku, należy rozumieć przez to również zarejestrowany akt
poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli ustawa wyznacza początek lub koniec
biegu terminu na dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu o
stwierdzeniu nabycia spadku, należy rozumieć przez to również dzień
zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.”;

3) w art. 104 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Notariusz spisuje również protokoły, w tym protokoły dziedziczenia, w celu
stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w
szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także
- na żądanie strony stawającej - niestawiennictwa strony drugiej.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3))
wprowadza się następujące zmiany:

1) w księdze czwartej  nazwa tytułu VI otrzymuje brzmienie:

 „Stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy”;

2) art. 1025-1028 otrzymują brzmienie:

„Art. 1025. § 1. Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku
przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach
odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

§ 2. Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku
albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą.

§ 3. Przeciwko domniemaniu wynikającemu ze stwierdzenia nabycia spadku nie
można powoływać się na domniemanie wynikające z zarejestrowanego aktu
poświadczenia dziedziczenia.

                                                
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z

1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z
1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i
Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995
r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272,
Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r.
Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r.
Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141,
poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91,
poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462,
Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166 oraz z 2007 r. Nr 80, poz.
538 i Nr 82, poz. 557.
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Art. 1026. Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może
nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że
wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o
odrzuceniu spadku.

Art. 1027. Względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu
dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z
dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym
aktem poświadczenia dziedziczenia.

Art. 1028. Jeżeli ten, kto uzyskał stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie
dziedziczenia, lecz spadkobiercą nie jest, rozporządza prawem należącym do
spadku na rzecz osoby trzeciej, osoba, na której rzecz rozporządzenie
następuje, nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że
działa w złej wierze.”;

3) uchyla się art. 1066.

Art. 3.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz.
296, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5091 dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Czynności w sprawach z zakresu prawa spadkowego może wykonywać referendarz
sądowy, z wyłączeniem prowadzenia rozprawy, zabezpieczenia spadku oraz
przesłuchania świadków testamentu ustnego.”;

2) w art. 646 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku,
gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza.”;

                                                
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i

Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z
1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z
1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz.
318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z
1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350
i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz.
752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i
1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz.
1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr
84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz.
2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr
130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz.
101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz.
1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005
r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239,
Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264,
poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466 i Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz.
1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1655 i Nr 235, poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47,
poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121,
poz. 831 i Nr 123, poz. 849.
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3) w art. 649 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Sąd albo notariusz otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci
spadkodawcy.”;

4) art. 652 otrzymuje brzmienie:

„Art. 652. O dokonanym otwarciu i ogłoszeniu testamentu  sąd spadku albo notariusz
zawiadamia w miarę możności osoby, których rozrządzenia testamentowe
dotyczą, oraz wykonawcę testamentu i kuratora spadku. Notariusz
niezwłocznie zawiadamia o tym sąd spadku, przesyłając odpis
sporządzonego protokołu.”;

5) art. 653 otrzymuje brzmienie:

„Art. 653. Testament wraz z protokołem otwarcia i ogłoszenia przechowuje się w
sądzie spadku, chyba że został złożony u notariusza. Jednakże na żądanie
sądu spadku notariusz przesyła złożony testament temu sądowi.”;

6) art. 665 otrzymuje brzmienie:

„Art. 665. § 1. Sąd spadku albo notariusz wyda osobie powołanej na wykonawcę
testamentu na jej wniosek zaświadczenie, w którym wymieni imię,
nazwisko, miejsce ostatniego zamieszkania oraz datę i miejsce śmierci
spadkodawcy, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wykonawcy
testamentu, jak również zamieści stwierdzenie, że dana osoba została
powołana na wykonawcę testamentu.

§ 2. Notariusz niezwłocznie zawiadamia sąd spadku o wydanym
zaświadczeniu, przesyłając jego odpis.”;

7) po art. 669 dodaje się art. 6691 w brzmieniu:

„Art. 6691. § 1. Sąd spadku uchyla zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
jeżeli w odniesieniu do tego samego spadku zostało wydane postanowienie o
stwierdzeniu nabycia spadku.

§ 2. W przypadku zarejestrowania dwóch lub więcej aktów poświadczenia
dziedziczenia w odniesieniu do tego samego spadku, sąd spadku na wniosek
zainteresowanego uchyla wszystkie akty poświadczenia dziedziczenia i
wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

§ 3. Poza okolicznościami wskazanymi w § 1 i 2, uchylenie zarejestrowanego
aktu poświadczenia dziedziczenia jest dopuszczalne jedynie w przypadkach
wskazanych w ustawie.

§ 4. W przypadku uchylenia zarejestrowanego aktu poświadczenia
dziedziczenia, sąd zawiadamia o tym notariusza, który uchylony akt
sporządził, oraz Krajową Radę Notarialną, przesyłając odpisy wydanego
orzeczenia.”;

8) art. 670 otrzymuje brzmienie:

„Art. 670. Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy
spadkobierca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu
osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się
znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i
ogłoszenia.”;

9) art. 677 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 677. Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne
osoby niż te, które wskazali uczestnicy. W postanowieniu o stwierdzeniu
nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców,
którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów.”;

10) art. 678 otrzymuje brzmienie:

„Art. 678. Jeżeli stwierdzone zostało nabycie spadku albo zarejestrowany został akt
poświadczenia dziedziczenia po osobie uznanej za zmarłą lub której zgon
został stwierdzony postanowieniem sądu, a postanowienie o uznaniu tej
osoby za zmarłą lub o stwierdzeniu jej zgonu zostało uchylone, sąd spadku z
urzędu uchyli postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt
poświadczenia dziedziczenia.”;

11) w art. 679 dodaje się § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanego aktu poświadczenia
dziedziczenia.”;

12) w art. 680 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia
spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak
również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie
się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku
wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.”;

13) art. 681 otrzymuje brzmienie:

„Art. 681. Jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie został
sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd w toku
postępowania działowego, stosując przepisy rozdziału 8.”;

14) w art. 690 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Jeżeli wskutek prawomocnego zatwierdzenia przez sąd uchylenia się, o którym mowa
w § 1, ulega zmianie krąg osób, co do których nabycie spadku zostało już stwierdzone
albo zarejestrowany został akt poświadczenia dziedziczenia, sąd po przeprowadzeniu
rozprawy zmienia z urzędu postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo uchyla
zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia i orzeka w tym przedmiocie.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
2002 r. Nr 215, poz. 1823 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) w art. 19 po ust. 4 dodaje się ust. 4a
w brzmieniu:

„4a. Konsul nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia.”.

Art. 5.

W ustawie z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr
161, poz. 1688 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125) w art. 67 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia,
PESEL, miejsce zamieszkania zmarłego.”.
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Art. 6.

1. Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się do spadków otwartych przed dniem 1 lipca
1984 r.

2. Do spadku otwartego przed dniem 14 lutego 2001 r., przepisy, o których mowa w art. 3 pkt
8 i 9 niniejszej ustawy, stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 7.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Ludwik DORN

........................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

........................................................................................................................................................................


