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Pozycja prawna ma³¿onka spadkodawcy na tle
prawnoporównawczym
Pozycja prawna ma³¿onka spadkodawcy jest w prawie spadkowym
uregulowana w sposób szczególny i odmienny od pozosta³ych spadkobierców. Wynika to niew¹tpliwie z dostrze¿enia przez ustawodawcê, z jednej
strony, wiêzi uczuciowych oraz niepowtarzalnej roli, jak¹ ma³¿onek pe³ni³
za ¿ycia spadkodawcy, a z drugiej, koniecznoœci z³agodzenia dolegliwoœci
¿yciowych i ekonomicznych, których pozosta³y przy ¿yciu ma³¿onek
doœwiadcza po œmierci swego wspó³ma³¿onka1. Ponadto, jak podnosi
J. Pietrzykowski, wzmo¿ona ochrona interesów ma³¿onka spadkodawcy
odpowiada polskiej tradycji, w której ma³¿eñstwo zajmuje uprzywilejowan¹ pozycjê jako podstawowa komórka spo³eczna2. Wydaje siê, ¿e
stwierdzenie to zachowuje sw¹ aktualnoœæ równie¿ obecnie, pomimo ¿e
du¿y odsetek zawieranych ma³¿eñstw ustaje na skutek rozwodu3. Tym bardziej jest wiêc uzasadnione d¹¿enie do mo¿liwie pe³nego zabezpieczenia
potrzeb czy te¿ interesów ma³¿onka, z którym wspó³ma³¿onek ¿y³ a¿ do
swojej œmierci.
1
Por. S. W ó j c i k, Ochrona interesów jednostki w polskim prawie spadkowym w zakresie powo³ania do dziedziczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego, Prace
Prawnicze 1981, z. 98, s. 189.
2
J. P i e t r z y k o w s k i, Wybrane zagadnienia reformy prawa spadkowego, [w:] Ksiêga
pami¹tkowa ku czci Prof. Tomasza Dybowskiego, Studia Iuridica XXI, Warszawa 1994,
s. 250.
3
Por. zestawienie ma³¿eñstw zawartych i rozwi¹zanych z Ma³ego Rocznika Statystycznego Polski 2004, http://www.stat.gov.pl/opracowania_zbiorcze/maly_rocznik_stat/
2004/dzial4/obrazy4/rys18.htm (23 XI 2005 r.).
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Warto przy tym nadmieniæ, ¿e chocia¿ obecnie pozycja prawna ma³¿onka
przy spadkobraniu nie jest uregulowana w sposób mniej korzystny, ani¿eli
pozycja prawna osób zwi¹zanych ze spadkodawc¹ wiêzami krwi, to
w przesz³oœci brak uwzglêdnienia albo uwzglêdnianie, ale tylko niewielkim
zakresie ma³¿onka spadkodawcy nie by³o niczym wyj¹tkowym, gdy¿
traktowany by³ jako osoba obca, spoza rodziny4.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najwa¿niejszych
regulacji dotycz¹cych szczególnej pozycji prawnej ma³¿onka spadkodawcy podczas spadkobrania. Wprawdzie rozwa¿ania dotycz¹ rozwi¹zañ przyjêtych w polskim kodeksie cywilnym, ale omówiê je w powi¹zaniu ze
skrótow¹ analiz¹ analogicznych regulacji wystêpuj¹cych w prawie angielskim, francuskim i holenderskim. Uwagi prawnoporównawcze u³atwi¹
bowiem obiektywna ocenê obowi¹zuj¹cych w tym zakresie polskich
przepisów, co mo¿e okazaæ siê przydatne w toku dyskusji nad nowelizacj¹
polskiego prawa spadkowego.
Aktualnie w polskim prawie spadkowym mo¿na wskazaæ cztery
sytuacje, w których w sposób szczególny uwzglêdnia siê potrzeby ma³¿onka
spadkodawcy:
1. Uprawnienie ma³¿onka do korzystania w ci¹gu trzech miesiêcy od
otwarcia spadku z mieszkania i urz¹dzania domowego w zakresie dotychczasowym, je¿eli zamieszkiwa³ on ze spadkodawc¹ do chwili jego œmierci
(uprawnienie to przys³uguje tak¿e osobom bliskim spadkodawcy na tych
samych warunkach, co ma³¿onkowi) – art. 923 § 1 k.c.
2. Uprawnienie ma³¿onka dziedzicz¹cego z ustawy, ale nie w zbiegu
ze zstêpnymi spadkodawcy, którzy mieszkali z nim do chwili jego œmierci,
do otrzymania ze spadku ponad swój udzia³ spadkowy przedmiotów
urz¹dzenia domowego, z których korzysta³ za ¿ycia spadkodawcy wspólnie
z nim lub sam; je¿eli pozostawa³ we wspólnym po¿yciu ze wspó³ma³¿onkiem do chwili jego œmierci – art. 939 k.c.

4

Zob. M. K u r y ³ o w i c z, Kr¹g spadkobierców ustawowych w ujêciu prawnohistorycznym, Rejent 2003, nr 11, s. 15-33, gdzie autor ukazuje podstawowe aspekty sytuacji
prawnej ma³¿onka spadkobiercy w regulacjach prawa rzymskiego, francuskiego, niemieckiego, austriackiego i rosyjskiego; L. G ó r n i c k i, Prawo cywilne w pracach Komisji
Kodyfikacyjnej Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1919-1939, Wroc³aw 2000, s. 286-290.
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3. Uprawnienie ma³¿onka dziedzicz¹cego z ustawy w zbiegu ze zstêpnymi do otrzymania udzia³u wynosz¹cego przynajmniej 1/4 spadku, a w
zbiegu z rodzicami i rodzeñstwem spadkodawcy równego 1/2 spadku,
4. Uprawnienie ma³¿onka do zachowku.
Przedmiotem niniejszego artyku³u s¹ trzy pierwsze uprawnienia ma³¿onka spadkodawcy, poniewa¿ problematyka zachowku jest na tyle rozleg³a,
¿e nale¿a³oby j¹ przedstawiæ w odrêbnym opracowaniu.

Ad 1. Korzystanie z mieszkania i przedmiotów urz¹dzenia
domowego
Uprawnienie ma³¿onka, a tak¿e innych osób bliskich spadkodawcy do
korzystania z mieszkania i urz¹dzenia domowego daje im czas na odmienne zorganizowanie tego aspektu ¿ycia po œmierci spadkodawcy5. Œmieræ
wspó³ma³¿onka lub osoby bliskiej powoduje bowiem, oprócz wstrz¹su
natury psychicznej, du¿e perturbacje dotycz¹ce warunków bytowych.
Uzasadnione jest wiêc utrzymanie przez pewien czas, dotychczasowych
warunków ¿ycia ma³¿onka i osób bliskich spadkodawcy6.
Jak s³usznie wskazuje J. Biernat, skoro uprawnienie powstaj¹ce na
mocy art. 923 § 1 k.c. ma charakter humanitarny, powinno obowi¹zywaæ
niezale¿nie od obowi¹zuj¹cego w danym przypadku porz¹dku dziedziczenia, a przepis ustanawiaj¹cy to uprawnienie winien mieæ charakter ius
cogens. Jednak uprawnienie to winno mieæ charakter jedynie tymczasowy, gdy¿ nie mo¿e oznaczaæ utworzenia konkurencyjnego porz¹dku
dziedziczenia. Chodzi przecie¿ wy³¹cznie o ochronê osób najbli¿szych
w szczególnie dla nich trudnym okresie, bezpoœrednio po œmierci spadkodawcy7.
Zgodnie z obowi¹zuj¹ca regulacj¹, uprawnienie ma³¿onka, a tak¿e innych
osób bliskich spadkodawcy do korzystania z mieszkania i urz¹dzenia do5

M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny, t. II: Komentarz, pod red. K. Pietrzykowskiego,
Warszawa 2004, s. 743.
6
J. G w i a z d o m o r s k i, Dziedziczenie ustawowe w projekcie kodeksu cywilnego PRL,
[w:] Materia³y dyskusyjne do projektu kodeksu cywilnego Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Materia³y sesji naukowej 8-10 XII 1954, pod red. J. Wasilkowskiego, Warszawa 1955,
s. 236.
7
J. B i e r n a t, Ochrona osób bliskich spadkodawcy w prawie spadkowym, Toruñ
2002, s. 107-108.
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mowego jest aktualne niezale¿nie od tego, czy osoby te dochodz¹ do
dziedziczenia, czy te¿ nie. Nie jest wiêc istotne, czy ma³¿onek spadkodawcy w ogóle zosta³ powo³any do dziedziczenia albo czy chce lub mo¿e
dziedziczyæ8. Zdarzenia takie, jak przyjêcie lub odrzucenie spadku, wydziedziczenie, wy³¹czenie od dziedziczenia w testamencie negatywnym,
zrzeczenie siê dziedziczenia przez zawarcie stosownej umowy nie maj¹
wiêc znaczenia z punktu widzenia powstania omawianych uprawnieñ.
Powstaj¹ z mocy samego prawa, a spadkodawca nie mo¿e ani w testamencie, ani te¿ w innego rodzaju czynnoœci prawnej wy³¹czyæ lub ograniczyæ zastosowania tego przepisu. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e w³aœnie
w sytuacji, w której ma³¿onek nie zosta³ powo³any do dziedziczenia, a nawet
zosta³ wydziedziczony, wspomniane uprawnienie pozwoli mu na znalezienie innego lokum i pozyskanie niezbêdnych przedmiotów do poprawnego funkcjonowania w nim. Jak siê wydaje, równie¿ w razie stwierdzenia przez s¹d niegodnoœci spadkobiercy lub zapisobiercy zastosowanie
omawianego przepisu nie jest wy³¹czone, przy czym w praktyce trudno
sobie wyobraziæ sytuacjê, w której wydanie stosownego orzeczenia przez
s¹d nast¹pi³oby przed up³ywem trzech miesiêcy od dnia otwarcia spadku9.
Zakres podmiotowy art. 923 § 1 k.c. obejmuje ma³¿onka i osoby bliskie
spadkodawcy. Ma³¿onek spadkodawcy to osoba, która w chwili jego œmierci pozostawa³a z nim w zwi¹zku ma³¿eñskim10. Tak wiêc w chwili tej nie
móg³ istnieæ prawomocny wyrok orzekaj¹cy rozwód ani te¿ wyrok uniewa¿niaj¹cy ma³¿eñstwo11.
Ustawodawca wymaga istnienia jedynie formalnej wiêzi w postaci
ma³¿eñstwa, a nie wspólnego po¿ycia. Faktyczna separacja ma³¿onków
nie jest uwzglêdniana, natomiast w prawie spadkowym brak jest wyraŸnej
regulacji dotycz¹cej mo¿liwoœci stosowania omawianego przepisu, gdy
s¹d rodzinny orzek³ o separacji ma³¿onków. Jak siê jednak wydaje, skoro
zgodnie z art. 614 § 1 k.r.o. orzeczenie separacji wywo³uje co do zasady
skutki takie, jak rozwi¹zanie ma³¿eñstwa przez rozwód, to omawiane
8

J.St. P i ¹ t o w s k i, Prawo spadkowe. Zarys wyk³adu, Warszawa 2003, s. 74.
Zob. J. B i e r n a t, Ochrona osób bliskich..., s. 115-116.
10
E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga IV: Spadki, Warszawa 2005, s. 33.
11
Nale¿y nadmieniæ, ¿e zgodnie z art. 18 k.r.o., ma³¿eñstwo mo¿na uniewa¿niæ z powodu pokrewieñstwa miêdzy ma³¿onkami oraz z powodu bigamii, tak¿e po jego ustaniu.
9
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uprawnienie nie bêdzie przys³ugiwaæ równie¿ ma³¿onkowi pozostaj¹cemu
w chwili œmierci, na podstawie prawomocnego orzeczenia s¹du, w separacji
ze spadkodawc¹12.
Inne osoby bliskie spadkodawcy to osoby, które w przeciwieñstwie
do ma³¿onka nie musz¹ byæ zwi¹zane ze spadkodawc¹ wiêzi¹ o charakterze formalnym, natomiast musi tu wystêpowaæ wiêŸ o charakterze
emocjonalnym. Z pewnoœci¹ do grupy tej mo¿na zaliczyæ konkubentów
i wychowanków spadkodawcy13. Mo¿na sobie wyobraziæ tak¿e sytuacjê,
w której ma³¿onek rozwiedziony lub bêd¹cy w separacji ze spadkodawc¹
jest jednak osob¹ mu blisk¹14. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e przez osoby
bliskie nale¿y rozumieæ tak¿e partnerów w zwi¹zkach homoseksualnych.
Przes³ank¹ powstania po stronie ma³¿onka i osób bliskich spadkobiercy uprawnienia do korzystania z mieszkania i przedmiotów urz¹dzenia
domowego jest ich wspólne zamieszkiwanie ze spadkodawc¹ do dnia jego
œmierci. Wspólnego zamieszkiwania nie nale¿y uto¿samiaæ ze wspólnym
po¿yciem czy te¿ prowadzeniem wspólnego gospodarstwa domowego,
gdy¿ dwa ostatnie sformu³owania implikuj¹ wystêpowanie silniejszej wiêzi
organizacyjnej lub wiêkszego wspó³dzia³ania w zakresie obowi¹zków
domowych15. Konotacji takich nie posiada natomiast wymóg wspólnego
zamieszkiwania. Wydaje siê, ¿e wspólne zamieszkiwanie nale¿y rozumieæ
jako zamieszkiwanie ze spadkodawc¹ w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. W konsekwencji osoby, które przebywaj¹ u spadkodawcy
w innych celach, np. z d³ugotrwa³¹ wizyt¹, pobytem na czas choroby,
pobytem na czas odbywania studiów nie powinny byæ traktowane jako
zamieszkuj¹ce ze spadkodawc¹16. Zazwyczaj zamieszkiwanie w celu za12
E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz..., s. 33 i s. 61; zob. tak¿e M. P a z d a n,
[w:] Kodeks cywilny..., s. 771.
13
E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz..., s. 33.
14
J. B i e r n a t, Ochrona Ochrona osób bliskich..., s. 111.
15
Wymóg pozostawania ze spadkobierc¹ we wspólnym gospodarstwie przewidziany
by³ w art. 2 § 2 pr. spadk., lecz nie zosta³ recypowany w k.c.; zob. B. D o b r z a ñ s k i,
Jakie zmiany w stosunku do prawa spadkowego z 1946 r. wprowadzi kodeks cywilny?,
Palestra 1964, nr 7, s. 7.
16
Tak E. D r o z d, Uprawnienie ma³¿onka spadkodawcy z art. 939 § 1 k.c., [w:] Prace
z prawa cywilnego wydane dla uczczenia pracy naukowej Prof. Józefa Stanis³awa Pi¹towskiego, red. B. Kordasiewicz i E. £êtowska, Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk-£ódŸ 1985,
s. 173; podobnie M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny..., s. 776.
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spokojenia potrzeb mieszkaniowych bêdzie mia³o charakter trwa³y, lecz
ustawodawca nie wprowadza takiego wymogu. W konsekwencji hipoteza
omawianego przepisu bêdzie spe³niona tak¿e wtedy, gdy zamieszkiwanie
w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych by³o wprawdzie tymczasowe, ale trwa³o d³u¿szy czas, ze wzglêdu na towarzysz¹ce okolicznoœci17. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e sporadyczne, czasowe czy te¿ okazjonalne
przebywanie w mieszkaniu spadkodawcy nie mo¿e byæ traktowane jako
zamieszkiwanie z nim.
Omawiane uprawnienie przys³uguje niepodzielnie wszystkim osobom
wype³niaj¹cym hipotezê art. 923 § 1 k.c. Ka¿da z nich mo¿e w dotychczasowym zakresie korzystaæ z mieszkania i urz¹dzenia domowego.
Uprawnieniu odpowiada obligacyjny obowi¹zek osób, którym przypad³o
mieszkanie i przedmioty urz¹dzenia domowego (najczêœciej spadkobierców i zapisobierców, ale tak¿e innych osób, na które przesz³y okreœlone
prawa niezale¿nie od tego, czy by³y one spadkobiercami) do znoszenia
(pati) przez okres trzech miesiêcy od chwili otwarcia spadku faktu korzystania z mieszkania i urz¹dzenia domowego przez ma³¿onka i osoby
bliskie spadkodawcy. Obowi¹zek ten zaliczany jest do d³ugów spadkowych18 i nie mo¿e byæ w ¿aden sposób rozliczony w postêpowaniu dzia³owym19. Ponadto, je¿eli spadkodawca zapisa³ przedmioty objête przepisem art. 923 § 1 k.c. innym osobom, ani¿eli uprawniony ma³¿onek lub
osoby bliskie, to zapis ten bêdzie móg³ byæ wykonany dopiero po up³ywie
wspomnianych trzech miesiêcy, a nie, jak wynika to z art. 970 k.c.,
niezw³ocznie po og³oszeniu testamentu20.
Nale¿y wreszcie stwierdziæ, ¿e terminy mieszkanie i urz¹dzenie domowe nie maj¹ definicji legalnych, lecz posiadaj¹ znaczenie ogólne, które
w konkretnej sytuacji mo¿e oznaczaæ ró¿ne prawa i przedmioty. Ma³¿onek

17
J.St. P i ¹ t o w s k i, [w:] System prawa cywilnego. Prawo spadkowe, pod red.
J.St. P i ¹ t o w s k i e g o, Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk-£ódŸ 1986, s. 72; odmiennie E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz..., s. 33, która wskazuje, ¿e wspólne zamieszkiwanie musi mieæ charakter trwa³y.
18
J.St. P i ¹ t o w s k i, [w:] System..., s. 71.
19
A. S t e m p n i a k, Rozstrzyganie w postêpowaniu dzia³owym o wzajemnych roszczeniach pomiêdzy wspó³spadkobiercami z tytu³u sp³aconych d³ugów spadkowych, Monitor
Prawniczy 2005, nr 2, s. 87.
20
J. G w i a z d o m o r s k i, Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1985, s. 51.
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i osoby bliskie spadkodawcy mog¹ korzystaæ z nich w takim samym
zakresie, jak to czynili przed œmierci¹ spadkodawcy.
Podobna regulacja znajduje siê w holenderskim prawie spadkowym.
Zgodnie z art. 28 ksiêgi czwartej holenderskiego kodeksu cywilnego (h.k.c.)
ma³¿onek mo¿e w ci¹gu szeœciu miesiêcy od dnia otwarcia spadku korzystaæ
z mieszkania oraz z przedmiotów urz¹dzenia domowego w takim zakresie
jak dotychczas, je¿eli zamieszkiwa³ w tym mieszkaniu w chwili œmierci
spadkodawcy, a mieszkanie to lub prawo do niego wchodzi w sk³ad spadku albo by³o objête wspólnoœci¹ maj¹tkow¹. Takie samo uprawnienie
przyznano osobom, które w chwili œmierci prowadzi³y ze spadkobierc¹
w sposób trwa³y wspólne gospodarstwo.
Ustawodawca holenderski przewidzia³ jednak bardzo istotne dodatkowe uprawnienie dla ma³¿onka. Otó¿, je¿eli w wyniku rozrz¹dzeñ testamentowych ma³¿onek spadkodawcy nie jest jedyn¹ osob¹, której przypad³o
prawo do mieszkania, mo¿e on od pozosta³ych spadkobierców i od zapisobierców ¿¹daæ ustanowienia na jego rzecz prawa u¿ytkowania mieszkania oraz przedmiotów urz¹dzenia domowego (art. 29 ksiêgi czwartej
h.k.c.). Roszczenie ma³¿onka przedawnia siê z up³ywem roku i trzech
miesiêcy od otwarcia spadku (art. 31 ust. 3 ksiêgi czwartej h.k.c.).
Przyznanie ma³¿onkowi powy¿szej mo¿liwoœci przypomina rozwi¹zanie
przyjête przez ustawodawcê francuskiego.
W prawie francuskim od wejœcia w ¿ycie poprawki do francuskiego
kodeksu cywilnego z dnia 3 grudnia 2001 r. ma³¿onek spadkodawcy
zyska³ dwa istotne uprawnienia.
Po pierwsze, zgodnie z art. 763 francuskiego kodeksu cywilnego
(fr.k.c.), je¿eli w dniu œmierci spadkodawcy pozosta³y przy ¿yciu ma³¿onek mieszka³ razem z nim, uznaj¹c dane mieszkanie za swoj¹ g³ówn¹
rezydencjê, a mieszkanie to by³o wspóln¹ w³asnoœci¹ ma³¿onków lub
w³asnoœci¹ spadkodawcy, to ma³¿onek ma przez okres jednego roku prawo
nieodp³atnie zajmowaæ to mieszkanie i korzystaæ z tych elementów
wyposa¿enia, które wchodz¹ w sk³ad spadku. Je¿eli mieszkanie jest
najmowane, nale¿ny czynsz pokrywa siê ze spadku. Powy¿szego uprawnienia ma³¿onka nie mo¿na ograniczyæ lub wy³¹czyæ. Traktowane jest ono
nie jako uprawnienie wynikaj¹ce ze spadkobrania, ale jako uprawnienie
bêd¹ce bezpoœredni¹ konsekwencj¹ ma³¿eñstwa i w zwi¹zku z tym zas³uguj¹ce na ochronê z punktu widzenia zasad wspó³¿ycia spo³ecznego.
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Powy¿sza regulacja jest w istocie doœæ zbli¿ona do art. 923 § 1 k.c.
W szczególnoœci zarówno w prawie polskim, jak i francuskim uprawnienie do korzystania z mieszkania nie zosta³o powi¹zane z konkretnym
prawem rzeczowym, lecz powstaje tu stosunek o charakterze obligacyjnym. W obu systemach prawnych, omawianego uprawnienia nie mo¿na
w ¿aden sposób wy³¹czyæ, gdy¿, jak wyraŸnie wskazuje ustawodawca
francuski, jest ono pochodn¹ ma³¿eñstwa, a nie konsekwencj¹ dziedziczenia. Nie jest wymagane wspólne po¿ycie ma³¿onków, wystarczy wspólne ich zamieszkiwanie.
Jako wa¿niejsze ró¿nice pomiêdzy regulacj¹ polsk¹ a francusk¹ nale¿y
wskazaæ odmiennoœæ okresów, w których dane uprawnienie przys³uguje
(3 miesi¹ce – polski k.c., 12 miesiêcy – fr.k.c.), oraz przyznanie we
francuskim kodeksie cywilnym uprawnienia wy³¹cznie ma³¿onkowi, a nie,
tak jak to uczyniono w polskim kodeksie cywilnym, równie¿ innym osobom
bliskim.
Po drugie, nie mo¿na tu pomin¹æ uprawnienia, które przez ustawodawcê francuskiego traktowane jest jako swoistego rodzaju konsekwencja art. 763. Otó¿, zgodnie z art. 764 i nast. fr.k.c., ma³¿onkowi przys³uguje do¿ywotnie prawo u¿ytkowania wspomnianego powy¿ej mieszkania
i jego wyposa¿enia (droit viager au logement), przy czym chêæ skorzystania z tej mo¿liwoœci ma³¿onek spadkodawcy musi wyraziæ nie póŸniej
ni¿ po 12 miesi¹cach od œmierci spadkodawcy.
Wartoœæ wspomnianego prawa jest uwzglêdniana przy obliczaniu
wartoœci udzia³u, który przypada ma³¿onkowi spadkodawcy Je¿eli jego
wartoœæ przekracza wartoœæ udzia³u nale¿nego ma³¿onkowi, nie ma on
obowi¹zku uiszczenia dop³aty na rzecz masy spadkowej. Gdyby jednak
wartoœæ omawianego prawa nie wyczerpywa³a wartoœci udzia³u nale¿nego ma³¿onkowi, nale¿y mu siê odpowiedni udzia³ ze spadku (art. 765
fr.k.c.). Wreszcie ma³¿onek w porozumieniu z pozosta³ymi spadkobiercami mo¿e przekszta³ciæ omawiane prawo w rentê lub jednorazow¹ zap³atê
skapitalizowanej wartoœci tego prawa (art. 766 fr.k.c.).
Nale¿y tak¿e zaznaczyæ, ¿e spadkodawca mo¿e w testamencie pozbawiæ swojego ma³¿onka omawianego prawa.
Powy¿sza regulacja nie stanowi ju¿ odpowiednika art. 923 § 1 k.c.,
gdy¿ ustawodawca francuski dodatkowo przyznaje ma³¿onkowi spadkodawcy prawo u¿ytkowania mieszkania i urz¹dzenia domowego, z którego
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wed³ug w³asnego wyboru ma³¿onek mo¿e skorzystaæ lub nie. Je¿eli jednak
ma³¿onek wybierze u¿ytkowanie, jego wartoœæ zostanie zaliczona na poczet
przypadaj¹cego mu udzia³u w spadku. Ustawodawca francuski poszed³
tu wiêc o krok dalej, a odpowiednika omawianego przepisu nie sposób
znaleŸæ w polskim kodeksie cywilnym. W szczególnoœci nie jest to instytucja przypominaj¹ca polski zapis naddzia³owy (o czym poni¿ej).
W prawie angielskim zasadniczo nie przewidziano analogicznego do
art. 923 § 1 k.c. uprawnienia dla ma³¿onka. Punktem wyjœciowym jest
bowiem za³o¿enie, ¿e tzw. dom ma³¿eñski (matrimonial home) jest najczêœciej przedmiotem wspó³w³asnoœci ³¹cznej ma³¿onków (joint tenancy),
a zatem po œmierci jednego z nich staje siê w ca³oœci, z tytu³u prze¿ycia
spadkodawcy (ius accrescendi), w³asnoœci¹ ma³¿onka pozosta³ego przy
¿yciu. Nie znajduj¹ tu zastosowania regu³y dziedziczenia ustawowego,
a wszelkie rozrz¹dzenia testamentowe maj¹ce na celu odmienne uregulowanie tej sytuacji nie wywo³uj¹ skutku prawnego. W przypadku joint
tenancy regu³¹ jest bowiem to, ¿e wspó³w³aœcicielowi, który prze¿y³
pozosta³ych wspó³w³aœcicieli przypada w³asnoœæ (survivor takes all)21.
Je¿eli natomiast wspomniany dom by³ przedmiotem wspó³w³asnoœci
w czêœciach u³amkowych (tenancy in common), to udzia³ spadkodawcy
wchodzi w sk³ad spadku, a jego dziedziczenie podlegaæ bêdzie regu³om
dziedziczenia ustawowego lub te¿ zale¿eæ od woli spadkodawcy, wyra¿onej w testamencie22. Szersze uwagi na ten temat znajduj¹ siê w czêœci
dotycz¹cej dziedziczenia ustawowego.
Nale¿y tak¿e wskazaæ, ¿e w projekcie zmian polskiego prawa spadkowego przewidziano daleko id¹c¹ modyfikacjê art. 923 k.c.23, co z pewnoœci¹ podyktowane jest miêdzy innymi tym, i¿ w praktyce przepis ten
rzadko znajdowa³ zastosowanie. Zazwyczaj bowiem ma³¿onkowi spadkodawcy i innym osobom bliskim przys³ugiwa³y do mieszkania uprawnienia dalej id¹ce, wynikaj¹ce z najmu lokali lub spó³dzielczych praw do
lokali24.
21
R. C a r d, J. M u r d o c h, P. S c h o f i e l d, Law for Estate Management Students,
London-Dublin-Edinburgh 1994, s. 564.
22
Tam¿e, s. 565.
23
M. P a z d a n, O potrzebie i kierunkach zmian dziedziczenia ustawowego w polskim
prawie cywilnym, Rejent 2005, nr 9, s. 48-49.
24
A. D y o n i a k, Ochrona rodziny w razie œmierci jednego z ma³¿onków, WarszawaPoznañ 1990, s. 63.
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Projektowana wersja przepisu uprawnienie do u¿ywania mieszkania
i przedmiotów zwyk³ego urz¹dzenia domowego przyznaje wy³¹cznie
ma³¿onkowi, a wiêc zbli¿a siê w tym wzglêdzie do przedstawionych
powy¿ej regulacji obcych. Uprawnienie to przys³uguje jednak tylko ma³¿onkowi, który mieszka³ ze spadkodawc¹ w chwili œmierci i nie zosta³
powo³any do dziedziczenia. Ponadto ¿¹danie ma³¿onka, by spadkobiercy
lub zapisobiercy ustanowili wspomniane prawo u¿ywania przys³uguje
w zakresie niezbêdnym do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb ma³¿onka i jest uzasadnione wzglêdami s³usznoœci. ¯¹danie to dotyczy tylko
tych sk³adników, które nie by³y objête ma³¿eñsk¹ wspólnoœci¹ maj¹tkow¹.
Bez zmian pozostaje niemo¿noœæ wy³¹czenia lub ograniczenia tego uprawnienia przez testatora.
Do prawa u¿ywania nale¿y stosowaæ odpowiednio przepisy o u¿yczeniu, a roszczenie o ustanowienie tego prawa przedawnia siê z up³ywem
roku od og³oszenia testamentu.
Powy¿sza regulacja przypomina wiêc czêœciowo art. 29 ksiêgi czwartej h.k.c. oraz art. 764 fr.k.c. Ma³¿onek mo¿e bowiem ¿¹daæ ustanowienia
prawa do u¿ywania mieszkania i przedmiotów zwyk³ego urz¹dzenia
domowego, przy czym w przeciwieñstwie do prawa holenderskiego
i francuskiego, gdzie powstaje prawo rzeczowe, w projektowanej regulacji polskiej wystêpuje prawo obligacyjne. Jak siê wydaje, czas trwania
tego prawa zale¿eæ bêdzie od istnienia stanu, w którym konieczne jest
zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb ma³¿onka oraz istniej¹ wzglêdy
s³usznoœci. Tak wiêc projektowana regulacja w wê¿szym stopniu, ani¿eli
prawo holenderskie i francuskie, chroni interesy ma³¿onka spadkodawcy.

Ad 2. Prawo do przedmiotów urz¹dzenia domowego
Na podstawie art. 939 k.c. ma³¿onek spadkodawcy mo¿e domagaæ
siê od pozosta³ych spadkobierców przeniesienia na niego w³asnoœci
przedmiotów urz¹dzenia domowego, z których korzysta³ za ¿ycia spadkodawcy wspólnie z nim lub sam. Podczas wiêc gdy celem art. 923 § 1
k.c. jest umo¿liwienie ma³¿onkowi i osobom bliskim spadkodawcy zapewnienia sobie innego miejsca zamieszkania, w szczególnoœci gdy w wyniku spadkobrania nie bêd¹ oni mogli dalej mieszkaæ w miejscu, w którym
zamieszkiwali ze spadkodawc¹, a nie przys³uguj¹ im uprawnienia dalej id¹ce,
wynikaj¹ce czy to z umowy najmu, czy z przepisów prawa spó³dzielczego,
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to cel art. 939 k.c. jest inny. Chodzi tu bowiem o uprzywilejowanie ma³¿onka
dziedzicz¹cego z ustawy, który do œmierci pozostawa³ we wspólnym
po¿yciu ze spadkodawc¹, wobec innych spadkobierców. Ma³¿onek nie
jest jednak uprzywilejowany, je¿eli dziedziczy z ustawy w zbiegu ze
zstêpnymi spadkodawcy, którzy mieszkali z nim razem w chwili œmierci.
Wydaje siê, ¿e uzasadnieniem omawianego uprzywilejowania jest nie
tylko chêæ z³agodzenia ekonomicznych dolegliwoœci powstaj¹cych z chwil¹
œmierci wspó³ma³¿onka, ale tak¿e fakt, i¿ ma³¿onek spadkodawcy czêsto
wspólnie z nim decydowa³ o tym, jakie urz¹dzenia domowe zostan¹ nabyte.
W konsekwencji urz¹dzenia te w sposób bezpoœredni zaspokajaj¹ potrzeby, przyzwyczajenia i upodobania przede wszystkim ma³¿onka spadkodawcy. Najprawdopodobniej nie bêd¹ one w sposób równie kompleksowy
zaspokaja³y potrzeb innych spadkobierców.
Podobne rozwi¹zanie przyjête przez ustawodawcê wobec zstêpnych
spadkodawcy, którzy mieszkali z nim w chwili œmierci, zdaje siê potwierdzaæ powy¿sz¹ tezê, bowiem oprócz ma³¿onka spadkodawcy tak¿e
wspomniani zstêpni s¹ zwykle przyzwyczajeni do korzystania z oznaczonych sprzêtów domowych, które czêsto nabywane s¹ przez ma³¿onków
w celu zaspokajania indywidualnych potrzeb tych¿e zstêpnych.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e w art. 24 pr. spadk., bêd¹cego odpowiednikiem
obecnego art. 939 k.c., nie stawiono wymogu, by zstêpni mieszkali ze
spadkodawc¹ w chwili jego œmierci25, a wiêc w porównaniu z poprzedni¹
regulacj¹ obecna jest bardziej restrykcyjna, co ze wzglêdu na przytoczony
powy¿ej argument nale¿y oceniæ pozytywnie. Przedmioty urz¹dzenia
domowego maj¹ bowiem pozostaæ w rêkach osób najbli¿szych spadkodawcy nie ze wzglêdu na ich wartoœæ maj¹tkow¹, lecz ze wzglêdu na
ich wartoœæ u¿ytkow¹ dla osób, które ze sprzêtów tych korzysta³y26.
Winny one umo¿liwiæ po œmierci spadkodawcy odtworzenie lub utrzymanie warunków ¿yciowych jak najbli¿szych tym, które istnia³y za jego
¿ycia27.

25

Zob. tak¿e B. D o b r z a ñ s k i, Jakie zmiany..., s. 8.
Zob. tak¿e J. G w i a z d o m o r s k i, Prawo spadkowe w kodeksie cywilnym PRL, PiP
1965, z. 5-6, s. 710.
27
J. G w i a z d o m o r s k i, Prawo spadkowe w zarysie..., s. 81; A. D y o n i a k, Ochrona rodziny..., s. 65.
26
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W artykule 939 k.c. ustawodawca wprowadza konstrukcjê prelegatu,
która oznacza, ¿e z mocy ustawy, w odniesieniu do przedmiotów urz¹dzenia domowego, nastêpuje taki skutek, jak gdyby spadkodawca zapisa³
je ma³¿onkowi ponad przypadaj¹cy mu udzia³ w spadku (tzw. ustawowy
zapis naddzia³owy)28.
Omawiany przepis znajduje jednak zastosowanie, je¿eli spe³nionych
jest szereg warunków:
1. Uprawniony jest ma³¿onek, czyli osoba, która w chwili œmierci spadkodawcy pozostawa³a z nim w zwi¹zku z ma³¿eñskim. Przepis nie obejmuje wiêc konkubenta/konkubiny spadkodawcy i ma³¿onka rozwiedzionego. Nie dotyczy tak¿e ma³¿onka bêd¹cego w chwili œmierci w separacji
ze spadkodawc¹ na podstawie prawomocnego orzeczenia s¹du, co wynika
z art. 614 k.r.o. oraz z art. 9351 k.c.29
2. Ma³¿onkowie musieli w chwili œmierci pozostawaæ we wspólnym
po¿yciu. T³umacz¹c wymóg wspólnego po¿ycia nale¿y posi³kowaæ siê
doktryn¹ prawa rodzinnego30, w której wskazuje siê na wiêŸ duchow¹,
fizyczn¹ i gospodarcz¹ charakteryzuj¹ce wspólne po¿ycie ma³¿onków,
przy czym czêsto ustanie wiêzi fizycznej lub gospodarczej ze wzglêdu
na okolicznoœci ¿yciowe (podesz³y wiek, choroba, leczenie, zamieszkiwanie w innym miejscu ni¿ ma³¿onek ze wzglêdu na pracê) nie przes¹dza
o zerwaniu wspólnego po¿ycia31. Po¿ycie to jest jednak zerwane, je¿eli
w chwili œmierci spadkodawcy ma³¿onkowie pozostawali w separacji
faktycznej. Chodzi tu o zazwyczaj o opuszczenie wspólnego mieszkania
z zamiarem zerwania wspólnoty ma³¿eñskiej, a wiêc nie o sytuacje,
w których ma³¿onkowie mieszkaj¹ osobno ze wzglêdu na chorobê, pracê
lub inne szczególne okolicznoœci32. Nie nale¿y wiêc uto¿samiaæ wspól28

Por. E. D r o z d, Uprawnienia..., s. 185, gdzie autor s³usznie wskazuje, ¿e uprawnienie wynikaj¹ce z art. 939 § 1 k.c. od zwyk³ego zapisu ró¿ni siê nie tylko Ÿród³em
powstania oraz ¿e przepisy o zapisie stosuje siê do wspomnianego uprawnienia odpowiednio, a nie wprost; zob. tak¿e J.St. P i ¹ t o w s k i, Prawo spadkowe..., s. 81, gdzie autor
wskazuje, ¿e prelegat ustawowy jest okreœleniem nieœcis³ym.
29
M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny..., s. 778.
30
Por. J. P i ¹ t o w s k i, [w:] System..., s. 136
31
Zob. B. C z e c h, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuñczy z komentarzem, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2002, s. 309; J. I g n a t o w i c z, Prawo rodzinne. Zarys wyk³adu,
Warszawa 1986, s. 136-137; J. W i n i a r z, Prawo rodzinne, Warszawa 1994, s. 130-131.
32
J.St. P i ¹ t o w s k i, Prawo spadkowe..., s. 83.
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nego po¿ycia ze wspólnym zamieszkiwaniem33. Mog¹ równie¿ wystêpowaæ sytuacje, w których ma³¿onkowie mieszkaj¹ wprawdzie wspólnie,
lecz zosta³y zerwane miêdzy nimi wiêzi ³¹cz¹ce normalnie funkcjonuj¹ce
ma³¿eñstwa34.
3. Chodzi o ma³¿onka, który dziedziczy „z ustawy w zbiegu z innymi
spadkobiercami”. Interpretacja tego sformu³owania nasuwa pewne w¹tpliwoœci. Nie jest do koñca jasne, czy wymóg dziedziczenia z ustawy
dotyczy tylko ma³¿onka, czy te¿ ma³¿onka i pozosta³ych spadkobierców.
Ponadto z treœci omawianego przepisu nie wynika jednoznacznie, czy
znajdzie on tak¿e zastosowanie w sytuacji, gdy dziedziczenie jest czêœciowo ustawowe, a czêœciowo testamentowe.
W literaturze wyra¿ono dwa przeciwstawne stanowiska w tej kwestii.
Broniony jest pogl¹d, wed³ug którego art. 939 k.c. znajduje zastosowanie
wy³¹cznie wtedy, gdy zarówno sam ma³¿onek, jak i spadkobiercy w zbiegu z którymi dziedziczy, dziedzicz¹ w ca³oœci z ustawy. Podnosi siê bowiem, ¿e przyjêcie odmiennego za³o¿enia doprowadzi³oby do konkurowania spadkobierców ustawowych ze spadkobiercami testamentowymi
w odniesieniu do przedmiotów zwyk³ego urz¹dzenia domowego, przy
czym nawet wbrew odmiennej woli spadkodawcy urz¹dzenia te przypad³yby ma³¿onkowi. Powy¿szy mechanizm uznano za bezpodstawne
ograniczenie swobody testowania35.
Wydaje siê jednak, ¿e w nowszej literaturze przewa¿a pogl¹d, zgodnie
z którym z art. 939 k.c. nie wynika, i¿ uprawnienie przys³uguj¹ce
ma³¿onkowi nie powstanie, gdy pozostali spadkobiercy dziedzicz¹ z testamentu lub te¿ dziedziczenie oparte jest czêœciowo na testamencie,
a czêœciowo na ustawie36. Przyjêcie tego stanowiska oznacza szerszy
zakres zastosowania art. 939 k.c., który przecie¿ dotyczy tylko niektórych sytuacji spadkobrania, a mianowicie tych, gdzie ma³¿onek nie dziedziczy w zbiegu ze zstêpnymi spadkodawcy, którzy mieszkali z nim w chwili
33

E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz, s. 67-68.
E. D r o z d, Uprawnienie..., s. 173.
35
Tak E. D r o z d, Uprawnienie..., s. 170-171; A. D y o n i a k, Ochrona rodziny...,
s. 65; J. B i e r n a t, Ochrona osób bliskich..., s. 96-98.
36
Zob. J.St. P i ¹ t o w s k i, Prawo spadkowe…, s. 82; t e n ¿ e, System..., s. 135-136;
M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny..., s. 779; E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz...,
s. 66.
34
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jego œmierci. Ponadto wy³¹czenie uprawnienia ma³¿onka, je¿eli spadkodawca rozrz¹dzi³ w drodze testamentu tylko nieznaczn¹ czêœci¹ spadku,
równie¿ nie by³oby s³uszne.
Nie ulega natomiast w¹tpliwoœci, ¿e ma³¿onek nie dziedziczy z ustawy,
je¿eli dziedziczenie w ca³oœci opiera siê na testamencie lub je¿eli ma³¿onek
zrzek³ siê dziedziczenia, zosta³ uznany za niegodnego, wydziedziczony,
odrzuci³ spadek lub zachodz¹ okolicznoœci przewidziane w art. 940 k.c.
Ma³¿onkowi nie przys³uguje uprawnienie z art. 939, je¿eli spadkodawca wy³¹czy³ go od dziedziczenia w testamencie negatywnym lub te¿ w testamencie pozbawi³ uprawnienia z tego artyku³u b¹dŸ zapisa³ przedmioty
objête nim innym podmiotom37. Wed³ug przewa¿aj¹cego w literaturze
pogl¹du, spadkodawca nie mo¿e wy³¹czyæ w testamencie omawianego
uprawnienia ma³¿onka, nie wy³¹czaj¹c go jednoczeœnie od dziedziczenia
ustawowego. Ponadto ma³¿onek mo¿e przyj¹æ spadek, odrzucaj¹c korzyœæ z art. 939 k.c., lecz nie mo¿e przyj¹æ wspomnianej korzyœci,
odrzucaj¹ce jednoczeœnie spadek38.
4. Uprawnienie ma³¿onka jest wy³¹czone, je¿eli dziedziczy on w zbiegu
ze zstêpnymi spadkodawcy, którzy mieszkali z nim w chwili jego œmierci.
Wydaje siê jednak, ¿e chodzi tu, wbrew dos³ownemu brzmieniu omawianego przepisu, o d³u¿sze zamieszkiwanie przynajmniej jednego zstêpnego
ze spadkodawc¹ do chwili jego œmierci. Ustawodawca nie uwzglêdnia
interesów osób innych, ani¿eli zstêpni spadkodawcy. Uprawnienie ma³¿onka jest wiêc aktualne, gdy dziedziczy w zbiegu z innymi (ani¿eli zstêpni)
krewnymi, którzy mieszkali ze spadkodawc¹ do chwili jego œmierci39.
5. Uprawnienie ma³¿onka dotyczy przedmiotów urz¹dzenia domowego, z których korzysta³ sam lub wspólnie ze spadkodawc¹. Nie dotyczy
wiêc przedmiotów, które wprawdzie stanowi¹ przedmiot urz¹dzenia domowego, ale z których ma³¿onek nie korzysta³ (np. komputer, z którego
37

J.St. P i ¹ t o w s k i, System..., s. 137; t e n ¿ e, Prawo spadkowe..., s. 82; J. G w i a z d o m o r s k i, Prawo spadkowe..., s. 82.
38
Zob. E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz..., s. 66; E. D r o z d, Uprawnienie..., s. 178; M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny..., s. 779-780; J. B i e r n a t, Ochrona
osób bliskich..., s. 97.
39
Por. J. G w i a d o m o r s k i, Dziedziczenie ustawowe..., s. 235, który opowiada³ siê
za odjêciem uprawnienia ma³¿onka zawsze, gdy dziedziczy³ on w zbiegu z krewnymi,
którzy mieszkali ze spadkodawc¹ do chwili œmierci i pozostawali z nim we wspólnoœci
domowej.
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korzysta³ wy³¹cznie spadkodawca). Jakie przedmioty nale¿y zaliczyæ do
przedmiotów urz¹dzenia domowego zale¿eæ bêdzie od konkretnego stanu
faktycznego, a wiêc tak¿e od zwyczajów i stopnia zamo¿noœci danej
rodziny. J. Pi¹towski wskazuje tu na przedmioty s³u¿¹ce w gospodarstwie
domowym (lodówka, pralka), s³u¿¹ce zaspokajaniu potrzeb kulturalnych
(telewizor, radio), a tak¿e stanowi¹ce ozdoby mieszkania (obrazy, dywany)40. Niew¹tpliwie na tym tle mog¹ powstaæ liczne spory, natomiast
w doktrynie wskazuje siê na to, ¿e urz¹dzenia o szczególnie wysokiej
wartoœci, bêd¹ce w istocie lokat¹ kapita³u, nie powinny byæ objête
omawianym przepisem41. E. Skowroñska-Bocian jest zdania, ¿e nie mo¿na
odwo³ywaæ siê tu do jakichkolwiek kryteriów obiektywnych, tym bardziej, ¿e ustawodawca nie stawia wymogu by by³y to przedmioty zwyk³ego urz¹dzenia domowego42. J. Gwiazdomorski wskazuje, ¿e nale¿y
uwzglêdniæ stopê ¿yciow¹ ma³¿onków oraz zwyczaje œrodowiska, do
którego nale¿eli43. W ka¿dym razie nale¿y rozwa¿yæ jednak cel, dla jakiego
dany przedmiot zosta³ nabyty, ró¿nicuj¹c pomiêdzy przedmiotami, które
s³u¿¹ bezpoœrednio jako wyposa¿enie lub urz¹dzenie domu, pozwalaj¹ce
na prawid³owe i wygodne funkcjonowanie rodziny, od przedmiotów zaspokajaj¹cych inne cele, np. zawodowe, zwi¹zane z hobby jednego z domowników itp. Tych ostatnich nie bêdzie mo¿na traktowaæ jako przedmiotów urz¹dzenia domowego.
Po spe³nieniu wymienionych powy¿ej przes³anek ma³¿onkowi spadkobiercy przys³uguje uprawnienie do otrzymania przedmiotów urz¹dzenia
domowego. Uprawnienie to realizowane jest w drodze roszczenia o przeniesienie w³asnoœci przedmiotów urz¹dzenia domowego, gdy¿ przepisy
o zapisie stosuje siê tu odpowiednio. Wobec powy¿szego roszczenie to
staje siê wymagalne z chwil¹ otwarcia spadku, a kierowaæ nale¿y je
przeciwko pozosta³ym spadkobiercom.
Roszczenie to mo¿e byæ dochodzone jeszcze przed dzia³em spadku,
jednak najpóŸniej w postêpowaniu dzia³owym44. J. Gwiazdomorski wskazuje jednak, ¿e nie mo¿na go realizowaæ przed up³ywem trzymiesiêcznego
40
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terminu, wskazanego w art. 923 § 1 k.c.45 Z pogl¹dem tym nie zgadza
siê E. Skowroñska-Bocian, podnosz¹c, ¿e w konkretnej sytuacji mo¿na
rozwa¿yæ, czy realizacja przez ma³¿onka przys³uguj¹cego mu roszczenia
nie jest w istocie nadu¿yciem prawa podmiotowego (art. 5 k.c.)46. Wydaje
siê, ¿e J.St. Pi¹towski zajmuje w tej kwestii stanowisko poœrednie, gdy¿
uwa¿a, ¿e nawet je¿eli ma³¿onek zrealizuje swoje roszczenie, to i tak bêdzie
zobowi¹zany przez okres trzech miesiêcy od chwili otwarcia spadku
zezwoliæ innym osobom bliskim spadkodawcy, które mieszka³y z nim do
dnia jego œmierci, na korzystanie z urz¹dzenia domowego, zgodnie z art.
923 § 1 k.c.47 Wydaje siê, ¿e ostatni z przytoczonych pogl¹dów najlepiej
oddaje istotê omawianych regulacji i jest najbardziej klarowny oraz najprostszy do zastosowania w praktyce.
W wyniku realizacji przez ma³¿onka przys³uguj¹cego mu roszczenia
pozostali spadkodawcy powinni zawrzeæ z nim umowê rozporz¹dzaj¹c¹
oraz wydaæ mu stosowne przedmioty. Poniewa¿ umowa ta dotyczyæ
bêdzie zindywidualizowanych rzeczy ruchomych, mia³aby charakter konsensualny, a jej zawarcie nie wymaga³oby zachowania okreœlonej formy48.
D³ug spadkobierców ci¹¿y na nich w czêœciach odpowiadaj¹cych ich
udzia³om w spadku (art. 971 k.c.). Ponadto, skoro ma³¿onek mo¿e ¿¹daæ
przedmiotów urz¹dzenia domowego ponad swój udzia³ spadkowy, to ich
wartoœci nie zalicza siê na przypadaj¹cy mu z tytu³u dziedziczenia udzia³
w spadku49.
W prawie francuskim nie przewidziano analogicznego uprawnienia dla
ma³¿onka, gdy¿ problematyka korzystania lub przejêcia urz¹dzeñ domowych rozstrzygniêta jest w przepisach dotycz¹cych korzystania z mieszkania i przedmiotów urz¹dzenia domowego przez ma³¿onka spadkodawcy
(zob. pkt 1).
W prawie angielskim natomiast ma³¿onkowi dziedzicz¹cemu z ustawy
zawsze przypadaj¹ personal chattels, co w dos³ownym t³umaczeniu oznacza
rzeczy ruchome s³u¿¹ce do zaspokajania osobistych potrzeb. Zgodnie
z przepisem s. 551(x) ustawy The Administration of the Esates Act 1925,
45
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personal chattels to powozy, konie, meble i wyposa¿enie stajni (o ile nie
s¹ wykorzystywane do prowadzenia przedsiêbiorstwa), pojazdy mechaniczne i ich akcesoria (o ile nie s¹ wykorzystywane do prowadzenia przedsiêbiorstwa), urz¹dzenia ogrodnicze, zwierzêta domowe, zastawa, talerze,
poœciel, porcelana, szk³o, ksi¹¿ki, obrazy, grafiki, meble, bi¿uteria, przedmioty urz¹dzenia domowego albo s³u¿¹ce do jego wystroju, przedmioty
s³u¿¹ce do osobistego u¿ytku lub wystroju osoby spadkodawcy, muzyczne i naukowe instrumenty oraz aparatura, wódki i zapasy ¿ywnoœci,
z wy³¹czeniem wszelkich rzeczy ruchomych, które w chwili œmierci
spadkodawcy s³u¿y³y do prowadzenia przedsiêbiorstwa, a tak¿e z wy³¹czeniem pieniêdzy i papierów wartoœciowych.
S¹dy angielskie do grupy tej zaliczaj¹ te¿ drogocenne obrazy lub kolekcje
(np. znaczków, monet, klejnotów), o ile spadkodawca z nich korzysta³,
np. przez ich noszenie czy eksponowanie w domu, a nie trzyma³ zamkniête w sejfie i traktowa³ wy³¹cznie jako inwestycjê50.
Jak widaæ, w porównaniu z prawem polskim, przedmioty przypadaj¹ce ma³¿onkowi spadkodawcy zgodnie z prawem angielskim obejmuj¹
znacznie szerszy zbiór i mog¹ nawet wyczerpywaæ wartoœæ ca³ego spadku.
Pewnym podobieñstwem, jakie mo¿na zauwa¿yæ w prawie polskim i angielskim, jest to, ¿e w chwili otwarcia spadku ma³¿onek nie staje siê
wy³¹cznym w³aœcicielem tych przedmiotów, nie zostaje tu wiêc prze³amana zasada sukcesji uniwersalnej51. Jednak w prawie angielskim roszczenie o przeniesienie ich w³asnoœci kierowane jest do zarz¹dcy spadku,
który ma obowi¹zek post¹piæ zgodnie z regu³ami dziedziczenia ustawowego, a wiêc przenieœæ ich w³asnoœæ na ma³¿onka.
Interesuj¹ce rozwi¹zanie przyjêto w tym zakresie w prawie holenderskim. Otó¿, zgodnie z art. 13 ksiêgi czwartej h.k.c., ma³¿onek spadkodawcy dziedzicz¹cy w zbiegu z jego dzieæmi, z mocy samego prawa
otrzymuje wszystko, co wchodzi w sk³ad spadku. Dzieciom natomiast
przys³uguj¹ wobec ma³¿onka spadkodawcy roszczenia o zap³atê sumy
równej przypadaj¹cym im udzia³om w spadku. Jednak¿e roszczenia te
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staj¹ siê wymagalne dopiero wtedy, gdy ma³¿onek jest niewyp³acalny lub
zmar³. Powy¿szy mechanizm mo¿e zostaæ wy³¹czony przez spadkodawcê w testamencie, jednak¿e zdarza siê to bardzo rzadko. Sporadycznie
te¿ korzysta siê z art. 18 ksiêgi czwartej h.k.c., zgodnie z którym ma³¿onek mo¿e zrezygnowaæ z otrzymania ca³ego spadku, lecz ¿¹daæ jego
podzia³u zgodnie z przepadaj¹cymi spadkobiercom udzia³ami.

Ad 3. Udzia³ spadkowy ma³¿onka spadkodawcy przy dziedziczeniu ustawowym
Ma³¿onek spadkodawcy jest uprzywilejowany tak¿e w odniesieniu do
wielkoœci udzia³u w spadku, który przypada mu w sytuacji dziedziczenia
ustawowego.
O ile jednak sztywny udzia³ ma³¿onka w spadku, wynosz¹cy 1/2 przy
dziedziczeniu w drugiej grupie, nie budzi wiêkszych kontrowersji, w zwi¹zku
z czym nie zostanie tu poruszony, o tyle udzia³ ten przy dziedziczeniu
w pierwszej grupie jest przyczyn¹ sprzecznych wypowiedzi w doktrynie.
Dziedzicz¹c w zbiegu ze zstêpnymi spadkodawcy, udzia³ ma³¿onka
w spadku, zgodnie z art. 931 § 1 k.c., nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 1/4
ca³oœci spadku, a wiêc w praktyce wyniesie dok³adnie 1/4 (je¿eli spadkodawca pozostawi³ troje lub wiêksz¹ iloœæ zstêpnych) lub wiêcej ni¿ 1/4
(je¿eli spadkodawca pozostawi³ dwoje lub mniejsz¹ iloœæ zstêpnych).
Powy¿sze uregulowanie istotnie ró¿ni siê od regulacji dawnego prawa
spadkowego, w którym ma³¿onek, dziedzicz¹c w zbiegu ze zstêpnymi
spadkodawcy, otrzymywa³ udzia³ równy 1/4 (art. 22 dekretu)52. Ponadto,
zgodnie z art. 25 pr. spadk., pozostaj¹cy przy ¿yciu ma³¿onek, dziedzicz¹cy w zbiegu ze zstêpnymi, móg³ uczestniczyæ w dziedziczeniu jedynie
maj¹tku osobistego spadkodawcy, je¿eli w wyniku podzia³u maj¹tku
dorobkowego otrzyma³ nale¿n¹ mu czêœæ.
Jak wskazywa³ J. Policzkiewicz, przepis ten mia³ na celu unikniêcie
podwójnego uprzywilejowania ma³¿onka, który na podstawie przepisów
kodeksu rodzinnego otrzymywa³ zazwyczaj po³owê maj¹tku dorobkowego, a wiêc nie powinien dodatkowo uczestniczyæ w dziedziczeniu pozosta³ej czêœci tego maj¹tku, wchodz¹cej w sk³ad spadku. Wskazywa³
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te¿ na zbyt du¿e uprzywilejowanie ma³¿onka, w sytuacji gdy przypadaj¹cy
mu udzia³ spadkowy przy dziedziczeniu w zbiegu ze zstêpnymi mia³by
wynosiæ przynajmniej 1/4. Dochodzi³oby bowiem do istotnej dysproporcji
pomiêdzy udzia³em ma³¿onka a udzia³ami zstêpnych, je¿eli spadkodawca
pozostawi³ wiêcej ni¿ trzech zstêpnych53.
Równie¿ J.St. Pi¹towski zastanawia³ siê, czy projektowany w kodeksie cywilnym kszta³t przepisów o dziedziczeniu ma³¿onka nie uprzywilejowuje go w nadmierny sposób, chocia¿ wskazywa³, ¿e nale¿y rozwa¿aæ tu wzglêdy natury humanitarnej i fakt, ¿e je¿eli w chwili otwarcia
spadku zstêpni s¹ ma³oletni lub niezdolni do samodzielnego utrzymania
siê, to w³aœnie na ma³¿onku ci¹¿y obowi¹zek ich alimentacji54, natomiast
J. Wasilkowski wyraŸnie uzna³, ¿e nowe przepisy nadmiernie uszczuplaj¹
udzia³y przypadaj¹ce zstêpnym55.
Odmienne zdanie w tej kwestii prezentowa³ J. Gwiazdomorski, który
uwa¿a³, ¿e brak recepcji w kodeksie cywilnym art. 25 dekretu prowadzi
do zrównania sytuacji ma³¿onka z sytuacj¹ zstêpnych, co jest najbardziej
sprawiedliwym rozwi¹zaniem56. Propozycjê tê pozytywnie ocenili tak¿e
A. Ohanowicz i M. Grudziñski, powo³uj¹c siê równie¿ na argument zrównania praw ma³¿onka z prawami zstêpnych57.
W nowszej literaturze kontrowersje zwi¹zane z kwesti¹ wysokoœci
udzia³u w spadku ma³¿onka dziedzicz¹cego z ustawy w zbiegu ze zstêpnymi pozosta³y. Autorzy zazwyczaj uznaj¹, ¿e ma³¿onek jest w istocie
uprzywilejowany, a jest to szczególnie widoczne w rodzinach wielodzietnych lub gdy dodatkowo dziedzicz¹ zstêpni spadkodawcy z poprzednich
zwi¹zków58.
Uprzywilejowanie ma³¿onka wynika z tego, ¿e po œmierci spadkodawcy ma³¿eñska wspólnoœæ maj¹tkowa czy to ustawowa, czy umowna ustaje,
53
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a ka¿dy z ma³¿onków uzyskuje udzia³ w tym maj¹tku w wysokoœci 1/2
(art. 42 k.r.o.). Tylko z wa¿nych powodów s¹d mo¿e na ¿¹danie ma³¿onka
inaczej okreœliæ wspomniane udzia³y (art. 43 k.r.o.). Ma³¿onek spadkodawcy otrzymuje wiêc po³owê maj¹tku objêtego wspólnoœci¹ oraz udzia³
w drugiej po³owie, je¿eli jest powo³any do dziedziczenia z ustawy.
Obecnie nale¿y tak¿e uwzglêdniæ ustrój rozdzielnoœci maj¹tkowej
z wyrównaniem dorobku. Wprawdzie w przypadku œmierci któregoœ
z ma³¿onków nie ma maj¹tku wspólnego, w którym udzia³ otrzyma³by
ma³¿onek pozosta³y przy ¿yciu, ale mo¿e on ¿¹daæ tzw. wyrównania
dorobków od pozosta³ych spadkobierców (art. 515 § 1 k.r.o.). Innymi s³owy, je¿eli przyrost wartoœci maj¹tku ma³¿onka pozosta³ego przy
¿yciu jest mniejszy ni¿ przyrost wartoœci maj¹tku spadkodawcy, ten
pierwszy mo¿e ¿¹daæ wyrównania dorobków przez zap³atê lub przeniesienie prawa. Dopiero uszczuplony w ten sposób maj¹tek osobisty spadkodawcy podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych, tzn. w przypadku
dziedziczenia ustawowego w obrêbie pierwszej grupy ma³¿onek spadkodawcy otrzyma nie mniej ni¿ 1/4 spadku. Zgodnie z art. 515 § 2 k.r.o.,
spadkobiercy ma³¿onka mog¹ wyst¹piæ z ¿¹daniem zmniejszenia obowi¹zku wyrównania dorobków tylko wtedy, gdy spadkodawca wytoczy³
powództwo o uniewa¿nienie ma³¿eñstwa, rozwód lub te¿ wyst¹pi³ o orzeczenie separacji59.
W doktrynie wysuniêto ju¿ postulat, aby art. 931 k.c. zosta³ uzupe³niony o paragraf, w którym przewiduje siê, ¿e je¿eli pozosta³y przy ¿yciu
ma³¿onek otrzymuje w wyniku podzia³u maj¹tku wspólnego czêœæ tego
maj¹tku, nie dziedziczy on pozosta³ej czêœci w zbiegu ze zstêpnymi60.
Wskazuje siê przy tym, ¿e pomimo i¿ nie ma potrzeby pogarszania sytuacji
ma³¿onka spadkodawcy, to jednak wspomniane uzupe³nienie art. 931 k.c.
jest wskazane61.
Rozwa¿aj¹c celowoœæ przywrócenia w kodeksie cywilnym dawnej
regulacji art. 25 pr. spadk., nale¿y zastanowiæ siê nad aktualnymi zwyczajami i stanem spo³eczeñstwa. Wydaje siê, ¿e w obecnej rzeczywistoœci
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60
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argument zbytniego uprzywilejowania ma³¿onka, w sytuacji gdy spadkodawca pozostawi³ wiêcej ni¿ trzech zstêpnych straci³ na aktualnoœci. Bior¹c
pod uwagê ci¹g³y spadek liczby urodzeñ oraz wspó³czesne spo³eczeñstwo, nale¿y stwierdziæ, ¿e rodziny wielodzietne, gdzie liczba dzieci wynosi
cztery lub wiêcej, s¹ wyj¹tkiem od regu³y. Czêsto te¿ zdarza siê, ¿e rodziny
te s¹ ubogie, a maj¹tek podlegaj¹cy dziedziczeniu tak nik³y, ¿e wysokoœæ
udzia³u w spadku nie ma wiêkszego znaczenia praktycznego. Nawet gdy
do dziedziczenia dochodz¹ dzieci spadkodawcy z ró¿nych zwi¹zków,
rzadko zdarza siê, ¿e jest ich wiêcej ni¿ troje.
Nale¿y tak¿e uwzglêdniæ fakt, ¿e otrzymanie przez ma³¿onka udzia³u
w maj¹tku dorobkowym, zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuñczego, to przecie¿ nic innego, jak przyznanie mu tego, czego dorobi³
siê dziêki swojej pracy, a wiêc tego, co de facto jest jego w³asnoœci¹.
Czêœæ ta przypada mu nie dlatego, ¿e jest ma³¿onkiem, ale dlatego, ¿e
sam wspó³tworzy³ wspomniany dorobek. Stosuj¹c pewien skrót myœlowy mo¿na stwierdziæ, ¿e ka¿dy z ma³¿onków dostaje to, co jest jego,
a zatem maj¹tek spadkodawcy to co do zasady po³owa dorobku oraz
maj¹tek osobisty. Nie ma wiêc powodu, dla którego ma³¿onek spadkodawcy nie mia³by otrzymaæ udzia³u w tym maj¹tku, a fakt, ¿e w wyniku
ustania ma³¿eñstwa przez œmieræ otrzyma³ to, co w istocie by³o jego
w³asnoœci¹ jest zupe³nie odmienn¹ kwesti¹.
Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e przyjête obecnie w kodeksie cywilnym
rozwi¹zanie nale¿y tak¿e rozpatrywaæ z punktu widzenia alimentacji dzieci
przez rodziców oraz rodziców przez dzieci. Ma³¿onek, który uczestniczy
w dziedziczeniu maj¹tku osobistego i czêœci maj¹tku dorobkowego spadkodawcy, ma wiêksze szanse na spe³nienie ci¹¿¹cego na nim obowi¹zku
alimentacyjnego wzglêdem dzieci; obowi¹zek nie jest przecie¿ zale¿ny od
tego, czy dziecko znajduje siê w niedostatku. Utrzymuje siê tak d³ugo,
jak d³ugo dziecko nie jest w stanie samodzielnie utrzymaæ siê (art. 133
§ 1 k.r.o.). Z kolei lepsza pozycja finansowa ma³¿onka spadkodawcy
oznacza tak¿e, ¿e obowi¹zek alimentacyjny dzieci wzglêdem tego ma³¿onka mo¿e nie powstaæ, co jest szczególnie istotne, je¿eli dzieci za³o¿y³y
ju¿ w³asne rodziny i obci¹¿a ich obowi¹zek alimentacyjny wzglêdem swoich
zstêpnych.
Zupe³nie odmienn¹ regulacjê w tym zakresie zawiera w art. 757 fr.k.c.
Otó¿ w przypadku dziedziczenia z ustawy, ma³¿onek dziedzicz¹cy w zbie-
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gu z dzieæmi bêd¹cymi dzieæmi obojga ma³¿onków (lub ich zstêpnymi)
mo¿e wybraæ pomiêdzy do¿ywotnim u¿ytkowaniem ca³ego spadku albo
otrzymaniem na w³asnoœæ jego 1/4 czêœci. Do¿ywotnie u¿ytkowanie mo¿e
na wniosek ma³¿onka lub jednego ze spadkobierców zostaæ przekszta³cone w rentê. Mo¿liwoœci takiego przekszta³cenia nie mo¿na wy³¹czyæ
(art. 759 fr.k.c.). Je¿eli jednak spadkodawca pozostawi³ przynajmniej
jedno dziecko niebêd¹ce dzieckiem drugiego ma³¿onka, ten ostatni otrzymuje 1/4 spadku. Jak t³umaczy H. Dyson, rozwi¹zanie to ma zapobiec
sytuacjom, w których pozosta³y przy ¿yciu drugi ma³¿onek spadkodawcy
uszczupla prawa, które przys³ugiwa³yby dzieciom spadkodawcy z poprzedniego ma³¿eñstwa, co by³oby o tyle nies³uszne, ¿e drugi ma³¿onek
jest zazwyczaj du¿o m³odszy od spadkodawcy, a czêsto nawet w wieku
zbli¿onym do wieku dzieci z pierwszego ma³¿eñstwa62.
Je¿eli ma³¿onek spadkodawcy dziedziczy z ustawy w zbiegu z rodzicami, przypada mu 1/2 spadku. Je¿eli jednak spadkodawcê prze¿y³ tylko
jeden rodzic, ma³¿onkowi spadkodawcy przypada 3/4 spadku. W tej ostatniej
sytuacji bêdzie on zobowi¹zany do alimentacji wstêpnych, innych ani¿eli
matka lub ojciec (art. 757-1 fr.k.c.). Ma³¿onkowi spadkodawcy przypada
ca³y spadek, je¿eli spadkodawca nie pozostawi³ ani wstêpnych, ani rodziców. Od czerwca 2002 r. ani bracia, ani siostry spadkodawcy nie s¹
powo³ani do spadku. Przys³uguje im jedynie prawo do po³owy przedmiotów, które spadkodawca otrzyma³ od swoich rodziców jako darowiznê
inter vivos lub mortis causa.
W prawie angielskim ma³¿onkowi spadkodawcy dziedzicz¹cemu z ustawy przypisano pierwszorzêdn¹ pozycjê, ale tylko, je¿eli prze¿yje on spadkodawcê o przynajmniej 28 dni63. Celem takiego uregulowania jest zapobie¿enie dziedziczeniu przez rodzinê drugiego z ma³¿onków maj¹tku po obu
ma³¿onkach. Ustawodawca usankcjonowa³ tym samym czêst¹ praktykê
zamieszczania w testamentach tzw. klauzul prze¿ycia (survivorship clause)64. Ma³¿onek dziedzicz¹cy z ustawy w zbiegu ze zstêpnymi otrzymuje:
1) 125 000 GBP,
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H. D y s o n, French Property and Inheritance Law. Principles and Practice, OxfordNowy Jork 2003, s. 275.
63
The Administration of Estates Act 1925, s. 46(2A).
64
Zob. A. B o r k o w s k i, Textbook..., s. 12.
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2) rzeczy ruchome s³u¿¹ce do zaspokajania osobistych potrzeb spadkodawcy (personal chattels) oraz
3) do¿ywotnie u¿ytkowanie po³owy pozosta³ej czêœci spadku.
Je¿eli nie ma zstêpnych spadkodawcy i ma³¿onek dziedziczy w zbiegu
z rodzicami lub rodzeñstwem (nie uwzglêdnia siê rodzeñstwa przyrodniego) spadkodawcy, otrzymuje:
1) 200 000 GBP,
2) rzeczy ruchome s³u¿¹ce do zaspokajania osobistych potrzeb spadkodawcy (personal chattels) oraz
3) w³asnoœæ po³owy pozosta³ej czêœci spadku.
Je¿eli spadkodawca nie zostawi³ zstêpnych, rodziców lub rodzeñstwa
(nie uwzglêdnia siê rodzeñstwa przyrodniego) ca³y maj¹tek przypada na
w³asnoœæ ma³¿onkowi spadkodawcy65.
Powy¿sza regulacja nie uchybia przepisom dotycz¹cym w³asnoœci
tzw. domu ma³¿eñskiego, który, jak ju¿ wspomniano w pkt 1 niniejszego
opracowania, zazwyczaj w ca³oœci przypada ma³¿onkowi spadkodawcy.
Je¿eli jednak wspomniany dom by³ przedmiotem wspó³w³asnoœci
w czêœciach u³amkowych (tenancy in common), to udzia³ spadkodawcy
wchodzi w sk³ad spadku, a dziedziczenie tego udzia³u podlegaæ bêdzie
regu³om dziedziczenia ustawowego lub te¿ zale¿eæ od woli spadkodawcy,
wyra¿onej w testamencie. W takiej sytuacji pozosta³emu przy ¿yciu
ma³¿onkowi przys³uguje roszczenie do zarz¹dcy spadku o przyznanie
(apportionment) mu domu (a raczej udzia³u w prawie do tego domu,
wchodz¹cym w sk³ad spadku) na poczet nale¿nego udzia³u w spadku66.
Roszczenie przedawnia siê z up³ywem 12 miesiêcy od objêcia spadku
w zarz¹d przez zarz¹dcê, przy czym okres ten mo¿e ulec przed³u¿eniu.
Wspomniane roszczenie przys³uguje w odniesieniu do domu – miejsca
zamieszkania (dwelling-home) pozosta³ego przy ¿yciu ma³¿onka, nawet
je¿eli w domu tym nie zamieszkiwa³ spadkodawca. Jednak wymaga siê,
aby ma³¿onek spadkodawcy w chwili jego œmierci faktycznie mieszka³
we wspomnianym domu. Przyjmuje siê, ¿e skoro uprawnienie ma³¿onka
ma zostaæ zaliczone na poczet udzia³u w spadku, to jego wartoœæ nie mo¿e
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Zob. The Administration of Estates Act 1925, s. 46 oraz A. B o r k o w s k i, Textbook..., s. 13.
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The Intestates’ Estates Act 1952, s. 41 oraz The Second Schedule, para. 1(1).
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przekroczyæ wartoœci nale¿nego ma³¿onkowi udzia³u w spadku. Jednak
angielska praktyka s¹dowa zna przypadki, w których wartoœæ uprawnienia ma³¿onka przekroczy³a wartoœæ nale¿nego mu udzia³u w spadku, a s¹d
zas¹dzi³ od niego odpowiedni¹ sp³atê (equalisation payment) na rzecz
masy spadkowej67.
Do¿ywotnie u¿ytkowanie przys³uguj¹ce ma³¿onkowi spadkodawcy
w po³owie spadku pozosta³ego po przyznaniu mu 125 000 GBP oraz
personal chattels mo¿e byæ w niektórych sytuacjach ma³o korzystne i zamiast
otrzymywaæ dochody z tej czêœci maj¹tku, wola³by otrzymaæ ich skapitalizowan¹ wartoœæ. Zamiana prawa na sumê pieniê¿n¹ odpowiadaj¹c¹
jego wartoœci jest mo¿liwa w porozumieniu ze spadkodawcami lub te¿
na ¿¹danie ma³¿onka. Na podstawie przepisu s. 47A(1) ustawy The
Administration of the Esates Act 1925, ma³¿onek mo¿e zwróciæ siê do
zarz¹dcy spadku, by ten wykupi³ od niego wspomniane prawo i w
konsekwencji móg³ rozporz¹dzaæ przedmiotami wchodz¹cymi do spadku
bez obci¹¿ania ich prawem ma³¿onka.
W prawie holenderskim przewidziano natomiast, ¿e wszyscy spadkodawcy powo³ani do dziedziczenia z ustawy dziedzicz¹ w czêœciach
równych, przy czym udzia³ spadkowy rodzica spadkodawcy nie mo¿e
byæ mniejszy ni¿ 1/4 (art. 11 h.k.c.). Nie zastrze¿ono wiêc minimalnej
wysokoœci udzia³u spadkowego dla ma³¿onka, jednak¿e nale¿y mieæ na
uwadze regu³ê art. 13 ksiêgi czwartej h.k.c., któr¹ omówiono w pkt 2,
a która w stopniu bardziej ni¿ dostateczny zabezpiecza interesy ma³¿onka.

4. Podsumowanie
Ma³¿onek spadkodawcy jest w polskim prawie spadkowym niew¹tpliwie podmiotem uprzywilejowanym, co, jak wspominano wczeœniej,
wynika z uwarunkowañ kulturowych, zwyczajów i uznania szczególnej
roli, jak¹ ma³¿onek pe³ni w ¿yciu spadkodawcy. Analizuj¹c obowi¹zuj¹ce
w tym zakresie regulacje, nale¿y zastanowiæ siê, czy uprzywilejowanie
to nie jest nadmierne, czy nie prowadzi do uszczuplenia swobody testowania, czy w sytuacji dziedziczenia ustawowego wspomniane regulacje
imituj¹ domnieman¹ wolê typowego spadkodawcy.
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81

Magdalena Habdas

Wydaje siê, ¿e projektowane regulacje polskiego prawa spadkowego
id¹ w kierunku ograniczenia uprzywilejowania ma³¿onka. Nie jest to
ograniczenie radykalne, jednak¿e mo¿na stwierdziæ, ¿e ju¿ obecnie ustawodawstwa holenderskie, francuskie i angielskie przyznaj¹ ma³¿onkowi
spadkodawcy dalej id¹ce uprawnienia ani¿eli prawo polskie. Dalsze ograniczanie tych uprawnieñ powiêkszy tê ró¿nicê. Bior¹c po uwagê polsk¹ tradycjê, w której ma³¿eñstwo nadal stanowi podstawow¹ wartoœæ
spo³eczn¹, kierunek proponowanych zmian nie wydaje siê odpowiadaæ
oczekiwaniom spo³ecznym. Nale¿a³oby wiêc ponownie zastanowiæ siê,
czy istotnie konieczne jest ograniczanie uprawnieñ ma³¿onka spadkodawcy, tym bardziej ¿e, jak wskazano w dotychczasowych rozwa¿aniach,
skorzystanie przez ma³¿onka z przys³uguj¹cych mu uprawnieñ uzale¿nione jest od spe³nienia licznych przes³anek.
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