FISZKA I – ROLA NOTARIUSZA W POLSKIM PRAWIE SPADKOWYM

Przedstawiamy czynności dokonywane przez polskich notariuszy w sprawach
związanych z dziedziczeniem. W szczególności omawia się procedurę sporządzenia
notarialnego poświadczenia dziedziczenia.
Notariusz jako osoba zaufania publicznego pełni ważną rolę w załatwianiu spraw
spadkowych w Polsce. Katalog czynności notarialnych, dla których przewidziano
formę notarialną, wynika z treści księgi czwartej Kodeksu cywilnego.
W sprawach spadkowych notariusze dokonują następujących czynności:
 sporządzenie testamentu notarialnego
Testament w formie aktu notarialnego posiada moc dokumentu
urzędowego. Uważany jest za zapewniający w wysokim stopniu zgodność
treści rozrządzeń z rzeczywistą wolą testatora, jak i zgodność z prawem.
Wymogi dotyczące jego sporządzania, przechowywania oryginału i
rejestracji chronią taki testament przed niepożądaną ingerencją osób
trzecich.
 sporządzenie

oświadczenia

o

przyjęciu

lub

odrzuceniu

spadku

o Spadkobierca w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział
się o tytule swego powołania do spadku, może złożyć przed
notariuszem oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.
o W przypadku spadków otwartych przed 18 października 2015 roku brak
oświadczenia spadkobiercy w tym sześciomiesięcznym terminie jest
jednoznaczny z przyjęciem spadku wprost, a w przypadku spadków
otwartych po 18 października 2015 r. brak oświadczenia spadkobiercy
w tym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z
dobrodziejstwem inwentarza.
 otwarcie i ogłoszenie testamentu
Notariusz dokonuje czynności otwarcia i ogłoszenia testamentu wobec
zainteresowanych osób, informując je o istnieniu testamentu oraz o treści
testamentu.
 sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia
na ten temat fiszka nr 4
 wydanie zaświadczenia wykonawcy testamentu

Jeżeli spadkodawca powołał wykonawcę testamentu, wówczas po otwarciu
testamentu notariusz wystawia wykonawcy testamentu stosowne
zaświadczenie.
 sporządzenie umowy zrzeczenia dziedziczenia i umowy o uchyleniu
zrzeczenia dziedziczenia
Zrzeczenie się dziedziczenia możliwe jest w umowie zawartej w formie
aktu notarialnego między spadkodawcą a spadkobiercą ustawowym.
Zrzeczenie się obejmuje również zstępnych (to jest dzieci, wnuki,
prawnuki…) zrzekającego się, chyba że umówiono inaczej. Możliwe jest
zawarcie umowy o uchyleniu zrzeczenia zawartej również w formie aktu
notarialnego.
 sporządzenie umowy zobowiązującej do zbycia spadku i umowy
przenoszącej spadek
Po przyjęciu spadku możliwe jest, przy zachowaniu formy notarialnej,
zbycie spadku albo udziału w spadku. Zbycie przedmiotu należącego do
spadku podlegać będzie zasadom ogólnym, zbycie zaś udziału w
przedmiocie należącym do spadku po uzyskaniu zgody pozostałych
spadkobierców.
 sporządzenie umowy o dział spadku
Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu, dla działu spadku wymagana będzie forma aktu
notarialnego. Dział umowny może objąć cały spadek lub część spadku.

