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1. Uwagi wstêpne
Prawo spadkowe rozstrzyga o losach maj¹tku osoby fizycznej po jej
œmierci. Instrumenty, którymi siê pos³uguje, powinny byæ dostosowane
do celów, jakie na tej drodze ustawodawca pragnie osi¹gn¹æ.
Powszechne jest przekonanie, ¿e normy prawa spadkowego powinny
umacniaæ wiêzi rodzinne1, zachêcaæ ludzi (przysz³ych spadkodawców)
do aktywnoœci ¿yciowej, zdobywania i pomna¿ania maj¹tku, zniechêcaæ
do jego marnotrawienia2, zapewniaæ mo¿liwie najlepszy u¿ytek gospodar-

1
Por. J. G w i a z d o m o r s k i, Prawo spadkowe, Warszawa 1959, s. 10; B. W a l a s z e k, Dziedziczenie ustawowe pozosta³ego przy ¿yciu ma³¿onka wedle polskiego prawa
spadkowego, [w:] Rozprawy prawnicze. Ksiêga Profesora Kazimierza Przyby³owskiego,
Kraków-Warszawa 1964, s. 426; S. W ó j c i k, Ochrona interesów jednostki w polskim
prawie spadkowym w zakresie powo³ania do dziedziczenia, ZNUJ – Prace Prawnicze,
Kraków 1981, z. 98, s. 175 i nast.; Z. R a d w a ñ s k i, Kodeks cywilny a prawo reguluj¹ce
zagadnienia rodziny, Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa S¹dowego 1983, z. 19/20,
s. 218 i nast.; J.S. P i ¹ t o w s k i, [w:] System prawa cywilnego, t. IV: Prawo spadkowe,
red. J.S. Pi¹towski, Wroc³aw 1986, s. 27; A. M ¹ c z y ñ s k i, Konstytucyjne prawo dziedziczenia, [w:] Rozprawy prawnicze. Ksiêga pami¹tkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogieg³o, W. Popio³ek, M. Szpunar, Kraków 2005, s. 1172 i nast.; M. P a z d a n, O potrzebie i kierunkach zmian dziedziczenia ustawowego w polskim prawie cywilnym,
Rejent 2005, nr 9, s. 43.
2
Por. J.S. P i ¹ t o w s k i, [w:] System…, s. 27.
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czy z dóbr wchodz¹cych do spadku3. Ustawodawca przy ich formu³owaniu musi siê liczyæ z potrzeb¹ ochrony d³ugotrwa³ych stosunków maj¹tkowych, w szczególnoœci zaœ z ochron¹ podmiotów, z którymi w takich stosunkach pozostawa³ spadkodawca. Normy te powinny wiêc
umacniaæ bezpieczeñstwo obrotu4. Trzeba te¿ liczyæ siê z funkcj¹ alimentacyjn¹ prawa spadkowego5.
Przy konstruowaniu poszczególnych instytucji oraz rozwi¹zañ w zakresie
prawa spadkowego nale¿y braæ pod uwagê z jednej strony rzeczywisty
kszta³t wspó³czesnej rodziny (zw³aszcza zasiêg wiêzi rodzinnych) oraz
z drugiej strony – obraz stosunków w³asnoœciowych w Polsce. Wielce
u¿yteczne przy wyborze odpowiednich instrumentów prawnych mog¹ siê
okazaæ badania prawnoporównawcze. Nie wolno jednak lekcewa¿yæ rodzimej tradycji (przyzwyczajeñ spo³eczeñstwa) i dorobku jurysprudencji6.
Projektuj¹c zmiany prawa spadkowego, trzeba zak³adaæ d³ugi okres
adaptacyjny nowych rozwi¹zañ7.
Przepisy reguluj¹ce dziedziczenie ustawowe powinny przewidywaæ
rozwi¹zania odpowiadaj¹ce typowej hipotetycznej woli spadkodawcy, której
rozpoznanie nie jest zadaniem prostym.
Wychodz¹c z powy¿szych za³o¿eñ, Komisja Kodyfikacyjna Prawa
Cywilnego przygotowa³a projekt zmian przepisów kodeksu cywilnego
reguluj¹cych dziedziczenie ustawowe w wersji z marca 2007 r. By³ on
udostêpniony na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Zosta³ te¿ og³oszony w Kwartalniku Prawa Prywatnego8. Projekt
ten sta³ siê przedmiotem dyskusji w naszym piœmiennictwie9 oraz wielu
3

Por. M. P a z d a n, O potrzebie…, s. 43.
Por. E. T i l l, Prawo prywatne austriackie, t. VI: Wyk³ad prawa spadkowego, Lwów
1904, s. 2; J.S. P i ¹ t o w s k i, [w:] System…, s. 27.
5
Por. S. W ó j c i k, Ochrona…, s. 176; J.S. P i ¹ t o w s k i, [w:] System…, s. 27.
6
Por. J. P i e t r z y k o w s k i, Wybrane zagadnienia reformy prawa spadkowego, [w:]
Z zagadnieñ wspó³czesnego prawa cywilnego (Ksiêga Profesora Tomasza Dybowskiego),
Warszawa 1994, s. 249 i 250.
7
Por. J. P i e t r z y k o w s k i, Wybrane zagadnienia…, s. 250; A. S t e l m a c h o w s k i, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 23.
8
Kwartalnik Prawa Prywatnego 2007, z. 3, s. 861-863.
9
M. Z a ³ u c k i, Kr¹g spadkobierców ustawowych de lege lata i de lege ferenda,
Przegl¹d S¹dowy 2008, z. 1, s. 94 i nast.; T. M r ó z, O potrzebie i kierunkach zmian
przepisów prawa spadkowego, Przegl¹d S¹dowy 2008, z. 1, s. 81 i nast.; W. ¯ u k o w s k i,
4
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niepublikowanych opinii przygotowanych przez ró¿ne organy i instytucje
w toku procedury legislacyjnej. Nie dosz³o jednak do skierowania go do
laski marsza³kowskiej. W pocz¹tkach 2008 r. powsta³a nowa wersja
projektu. Oto jej brzmienie:
Art. 1
W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16,
poz. 93 z póŸn. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) art. 932 otrzymuje brzmienie:
„Art. 932. § 1. W braku zstêpnych spadkodawcy powo³ani s¹ do
spadku z ustawy jego ma³¿onek i rodzice.
§ 2. Udzia³ spadkowy ka¿dego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu
z ma³¿onkiem spadkodawcy, wynosi jedn¹ czwart¹ ca³oœci spadku. Je¿eli
ojcostwo rodzica nie zosta³o ustalone, udzia³ spadkowy matki spadkodawcy,
dziedzicz¹cej w zbiegu z jego ma³¿onkiem, wynosi po³owê spadku.
§ 3. W braku zstêpnych i ma³¿onka spadkodawcy ca³y spadek przypada
jego rodzicom w czêœciach równych.
§ 4. Je¿eli jedno z rodziców spadkodawcy nie do¿y³o otwarcia spadku,
udzia³ spadkowy, który by mu przypada³, przypada rodzeñstwu spadkodawcy w czêœciach równych.
§ 5. Je¿eli którekolwiek z rodzeñstwa spadkodawcy nie do¿y³o otwarcia
spadku pozostawiaj¹c zstêpnych, udzia³ spadkowy, który by mu przypada³,
przypada jego zstêpnym. Podzia³ tego udzia³u nastêpuje wed³ug zasad,
które dotycz¹ podzia³u miêdzy dalszych zstêpnych spadkodawcy”.
2) art. 933 otrzymuje brzmienie:
„Art. 933. § 1. Udzia³ spadkowy ma³¿onka, który dziedziczy w zbiegu
z rodzicami, rodzeñstwem i zstêpnymi rodzeñstwa spadkodawcy, wynosi
po³owê spadku.
§ 2. W braku zstêpnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeñstwa i ich
zstêpnych, ca³y spadek przypada ma³¿onkowi spadkodawcy”.
3) art. 934 otrzymuje brzmienie:
„Art. 934. § 1. W braku zstêpnych, ma³¿onka, rodziców, rodzeñstwa
i zstêpnych rodzeñstwa spadkodawcy ca³y spadek przypada dziadkom
spadkodawcy; dziedzicz¹ oni w czêœciach równych.
Projektowana nowelizacja przepisów reguluj¹cych dziedziczenie ustawowe, KPP 2008,
z. 1, s. 257 i nast.
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§ 2. Je¿eli któreœ z dziadków spadkodawcy nie do¿y³o otwarcia spadku,
udzia³ spadkowy, który by mu przypada³, przypada jego zstêpnym. Podzia³
tego udzia³u nastêpuje wed³ug zasad, które dotycz¹ podzia³u spadku miêdzy
zstêpnych spadkodawcy.
§ 3. W braku zstêpnych tego z dziadków, który nie do¿y³ otwarcia
spadku, udzia³ spadkowy, który by mu przypada³, przypada pozosta³ym
dziadkom w czêœciach równych”.
4) po art. 934 dodaje siê art. 9341 w brzmieniu:
„Art. 9341. W braku ma³¿onka spadkodawcy i krewnych powo³anych
do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w czêœciach równych tym
dzieciom ma³¿onka spadkodawcy, których ¿adne z rodziców nie do¿y³o
otwarcia spadku”.
5) art. 935 otrzymuje brzmienie:
„Art. 935. W braku ma³¿onka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci
ma³¿onka spadkodawcy, powo³anych do dziedziczenia z ustawy, spadek
przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Je¿eli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da siê ustaliæ albo ostatnie miejsce
zamieszkania spadkodawcy znajdowa³o siê za granic¹, spadek przypada
Skarbowi Pañstwa jako spadkobiercy ustawowemu.”
Art. 2.
Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem ...
Przytoczona wy¿ej wersja projektu ró¿ni siê od wersji poprzedniej nie
tylko redakcj¹, lecz równie¿ przyjêtymi rozwi¹zaniami w kilku istotnych
punktach. Niektóre uwagi krytyczne wypowiedziane pod adresem poprzedniej wersji projektu maj¹ wiêc dziœ znaczenie jedynie historyczne.
Nie da siê wykluczyæ dalszych nowelizacji ksiêgi czwartej kodeksu
cywilnego. G³êbsze zmiany w zakresie prawa spadkowego mog¹ jednak
nast¹piæ dopiero w nowym kodeksie cywilnym10.

10
Por. przygotowan¹ przez Komisjê Kodyfikacyjn¹ Prawa Cywilnego Zielon¹ Ksiêgê:
Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, red. Z. Radwañski,
Warszawa 2006 (uwagi dotycz¹ce prawa spadkowego na s. 178-196); Z. R a d w a ñ s k i,
Za³o¿enia nowego kodeksu cywilnego, Rejent 2008, nr 2, s. 11 i nast.
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2. Dziedziczenie zstêpnych spadkodawcy i jego ma³¿onka
W projekcie pozostawiono bez zmian dziedziczenie ma³¿onka spadkodawcy w zbiegu ze zstêpnymi oraz dziedziczenie zstêpnych spadkodawcy (art. 931 k.c.). Odrzucono wiêc zg³aszany w dyskusjach postulat,
by przywróciæ rozwi¹zanie przewidziane w art. 25 dekretu o prawie
spadkowym z 1946 r.11, w myœl którego w razie istnienia wspólnoœci
maj¹tkowej ma³¿eñskiej pozosta³y przy ¿yciu ma³¿onek, dziedzicz¹cy
w zbiegu ze zstêpnymi spadkodawcy, nie partycypuje w tej czêœci maj¹tku
wspólnego, która wchodzi do spadku po zmar³ym ma³¿onku. Przyjêcie
tego postulatu prowadzi³oby do naruszenia zasady jednoœci spadku i poci¹ga³oby za sob¹ liczne komplikacje praktyczne. Trzeba te¿ zwróciæ
uwagê na to, ¿e za ¿ycia spadkodawcy pozosta³y przy ¿yciu ma³¿onek
by³ – w ramach wspó³w³asnoœci ³¹cznej – wspó³w³aœcicielem tak¿e tej
czêœci maj¹tku wspólnego, która wchodzi do spadku. Nierzadko te¿
w znacznym stopniu (w wyniku w³asnych starañ) przyczyni³ siê do powstaje
lub pomno¿enia maj¹tku wspólnego.
Ma³¿onek w projektowanym unormowaniu dziedziczenia ustawowego
wyprzedza zarówno dziadków i ich zstêpnych, jak i pasierbów. Dochodzi
do spadku zarówno obok zstêpnych spadkodawcy, jak i obok rodziców,
rodzeñstwa i zstêpnych rodzeñstwa.
De lege ferenda mo¿na jednak rozwa¿aæ, czy ma³¿onek nie powinien
wyprzedzaæ rodzeñstwa i zstêpnych rodzeñstwa spadkodawcy. W dzisiejszych czasach z regu³y rezultat starañ obojga ma³¿onków stanowi nie tylko
ich maj¹tek wspólny, ale tak¿e maj¹tek osobisty jednego z ma³¿onków
powstawa³ czêsto przy wspó³udziale drugiego. Do rzadkoœci nale¿¹ dziœ
przypadki, gdy do spadku wchodzi maj¹tek rodzinny (rodowy). Przemawia
to za przesuniêciem kolejnoœci dziedziczenia na korzyœæ ma³¿onka.
Zagadnienie to wymaga jednak dalszych dyskusji. Zg³oszony wy¿ej
postulat mo¿e byæ zrealizowany w przysz³ym kodeksie cywilnym.
11
Por. J. P o l i c z k i e w i c z, G³os w dyskusji nad ksiêg¹ pi¹t¹ projektu kodeksu
cywilnego, PiP 1960, z. 7, s. 115; M. P a z d a n, O potrzebie…, s. 44 i 45. Przeciw temu
pomys³owi wyst¹pi³a ostatnio M. H a b d a s, Pozycja prawna ma³¿onka spadkodawcy na
tle prawnoporównawczym, Rejent 2006, nr 2, s. 58 i nast. (zw³. s. 77 i nast.). Por. te¿
wczeœniejsz¹ wypowiedŸ (w dyskusji z grudnia 1954 r.) A. O h a n o w i c z a, [w:] Materia³y
dyskusyjne do projektu kodeksu cywilnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa
1955, s. 259.
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3. Dziedziczenie rodziców, rodzeñstwa i zstêpnych rodzeñstwa
Wed³ug obowi¹zuj¹cego dziœ art. 933 k.c. rodzeñstwo i ich zstêpni
dziedzicz¹ obok rodziców. Udzia³ spadkowy ka¿dego z rodziców, które
dziedziczy w zbiegu z rodzeñstwem spadkodawcy, wynosi jedn¹ czwart¹
czêœæ tego, co przypada ³¹cznie dla rodziców i rodzeñstwa; pozosta³¹
czeœæ dziedziczy rodzeñstwo w czêœciach równych (art. 933 § 1). Je¿eli
jedno z rodziców nie do¿y³o otwarcia spadku, udzia³ spadkowy, który
by mu przypada³, przypada po po³owie drugiemu z rodziców i rodzeñstwu
spadkodawcy (art. 933 § 2). Przepis ten nie rozstrzyga wyraŸnie przypadku, gdy spadek ma przypaœæ, obok rodzeñstwa, jedynie matce spadkodawcy w zwi¹zku z tym, ¿e ojciec spadkodawcy by³ nieznany. Nie
wiadomo wiêc, czy matka dziedziczy wszystko to, co powinno przypaœæ
obojgu rodzicom, czy te¿ jedynie to, co przypada jednemu rodzicowi.
Je¿eli obok ma³¿onka do spadku powo³ani s¹ tylko rodzice b¹dŸ tylko
rodzeñstwo dziedzicz¹ oni ow¹ drug¹ po³owê spadku przypadaj¹c¹ krewnym w czêœciach równych (art. 933 § 3). Je¿eli którekolwiek z rodzeñstwa spadkodawcy nie do¿y³o otwarcia spadku, w jego miejsce wstêpuj¹
jego zstêpni wed³ug zasad przyjêtych dla wstêpowania w miejsce dziecka
spadkodawcy zstêpnych tego dziecka (art. 934).
Projekt wprowadza w zakresie dziedziczenia rodziców, rodzeñstwa
i zstêpnych rodzeñstwa istotne zmiany.
Najwa¿niejsza polega na tym, ¿e rodzice spadkodawcy wyprzedzaj¹
w porz¹dku dziedziczenia rodzeñstwo i zstêpnych rodzeñstwa spadkodawcy12.
Przemawiaj¹ za tym liczne argumenty. Na czo³o wysun¹æ nale¿y sytuacjê
¿yciow¹ rodziców oraz ich czêsty udzia³ w powstaniu maj¹tku spadkowego. Rodzice z regu³y znajduj¹ siê w wieku, który sprawia, ¿e ich szanse
¿yciowe (zarobkowe i inne) stopniowo kurcz¹ siê. Po œmierci dziecka
na pomoc z jego strony w ró¿nych trudnych sytuacjach ¿yciowych nie
mog¹ ju¿ liczyæ. Najczêœciej te¿ to oni zapewnili mu wychowanie i wykszta³cenie. Dziêki ich staraniom dziecko uzyska³o mo¿liwoœci zarobkowe. Poœrednio rodzice przyczyniaj¹ siê wiêc do powstania aktywów
spadkowych, gdy spadkodawc¹ jest ich dziecko. Rodzicom powinien
12
Rozwi¹zanie to poparli M. Z a ³ u c k i, Kr¹g spadkobierców…, s. 104; T. M r ó z,
O potrzebie…, s. 87.

14

Projektowane zmiany w unormowaniu dziedziczenia ustawowego

zatem przypaœæ spadek w razie œmierci ich dziecka, z zastrze¿eniem jednak,
¿e dziecko to nie pozostawia zstêpnych chc¹cych i mog¹cych dziedziczyæ. Przy ocenie dziedziczenia bez znaczenia jest natomiast to, czy rodzice
s¹ ma³¿eñstwem.
Warto te¿ podkreœliæ, ¿e pomiêdzy rodzicami i dzieæmi zachodzi
pokrewieñstwo w linii prostej i ¿e jest to pierwszy stopieñ pokrewieñstwa.
Rodzeñstwo to krewni w linii bocznej. Jest to pokrewieñstwo drugiego
stopnia.
W projekcie okreœlono te¿ udzia³ matki spadkodawcy w sytuacji, gdy
za ¿ycia spadkodawcy nie dosz³o do ustalenia ojcostwa. Jest to rozwi¹zanie korzystne dla matki.
Wed³ug ostatniej wersji projektu, je¿eli jedno z rodziców nie do¿y³o
otwarcia spadku, zamiast tego rodzica dziedzicz¹ bracia i siostry spadkodawcy (jego rodzeñstwo). Dziedzicz¹ oni czêœæ spadku, która przypad³aby zmar³emu (wczeœniej) rodzicowi w czêœciach równych. Nie ma
przy tym znaczenia, czy chodzi o rodzeñstwo przyrodnie, czy rodzone.
Zasada jednakowego traktowania rodzeñstwa jest ju¿ utrwalona w naszym prawie i projekt j¹ podtrzymuje.
W sytuacji gdy brak jest zstêpnych spadkodawcy i rodziców, rodzeñstwo dziedziczy czêœæ spadku przypadaj¹c¹ krewnym. Je¿eli brak jest
równie¿ ma³¿onka, rodzeñstwu przypada ca³y spadek.
Je¿eli któreœ z rodzeñstwa nie do¿y³o otwarcia spadku, jego miejsce
– wed³ug przyjêtego w projekcie porz¹dku dziedziczenia – zajmuj¹ jego
dzieci. Dziedzicz¹ oni w czêœciach równych udzia³ w spadku, który przypada³by ich rodzicowi, bêd¹cemu zarazem bratem lub siostr¹ spadkodawcy.
Je¿eli z kolei któreœ z powo³anych do dziedziczenia dzieci brata lub
siostry spadkodawcy nie do¿y³o otwarcia spadku, jego miejsce zajmuj¹
jego dzieci (wnuki brata lub siostry spadkodawcy).
Przedstawiona tutaj zasada wstêpowania zstêpnego w miejsce przodka, który nie prze¿y³ spadkodawcy (nazywana zasad¹ ograniczonej reprezentacji) rozci¹ga siê tak¿e na dalszych zstêpnych braci i sióstr spadkodawcy.
Podobne rozwi¹zanie – co do dziedziczenia zstêpnych rodzeñstwa –
przewidziane jest w obowi¹zuj¹cych dziœ przepisach (art. 934 k.c.). W tym
zakresie projekt utrzymuje wiêc dotychczasowy stan prawny.

15

Maksymilian Pazdan

4. Dziedziczenie dziadków i ich zstêpnych
Postulat zaliczenia do krêgu spadkobierców ustawowych dziadków
zg³aszany by³ od dawna13. Nieco póŸniej pojawi³a siê propozycja, by do
tego krêgu zaliczyæ tak¿e zstêpnych dziadków14.
Negatywne oceny obecnego unormowania krêgu spadkobierców
ustawowych znalaz³y wyraz miêdzy innymi w postulatach Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (1999, 2006)15, w kilku
wyst¹pieniach Rzecznika Praw Obywatelskich (1999, 2004, styczeñ
2007 r.)16 do Ministra Sprawiedliwoœci oraz w wypowiedziach pos³ów17.
Opiniê publiczn¹ poruszy³a opisana w prasie sytuacja babci, która
mieszka³a z córk¹, ziêciem i wnuczk¹ we w³asnoœciowym mieszkaniu
(M-3)18. Córka z ziêciem i wnuczk¹ ulegli wypadkowi, z tym ¿e wnuczka
prze¿y³a swych rodziców o dwa dni. Mieszkanie po swych rodzicach
odziedziczy³a ich córka (wnuczka babci), po niej zaœ mieszkanie przypad³o
Skarbowi Pañstwa (zdarzenie mia³o miejsce przed nowelizacj¹ art. 935
§ 3 k.c. z 2003 r., na mocy której obecnie zamiast Skarbu Pañstwa by³aby
to gmina). Babcia musia³a opuœciæ mieszkanie.
Z kolei S¹d Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty postanowieniem
z 14 marca 2007 r., I Ns 1275/06/IV przedstawi³ Trybuna³owi Konstytucyjnemu pytanie prawne o nastêpuj¹cym brzmieniu:
„Czy art. 935 § 3 zdanie pierwsze Kodeksu Cywilnego w zakresie,
w którym powo³uje do dziedziczenia gminê jako spadkobiercê ustawowego, w sytuacji gdy otwarcia spadku do¿y³o rodzeñstwo rodziców

13
Por. S. W ó j c i k, Ochrona interesów …, s. 178 i 179; J.S. P i ¹ t o w s k i, [w:]
System…, s. 128; J. P i e t r z y k o w s k i, Wybrane zagadnienia…, s. 250.
14
Por. M. P a z d a n, O potrzebie…, s. 45.
15
Por. pismo Biura Prawnego Zarz¹du Oddzia³u Okrêgowego Polskiego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krakowie z 1 czerwca 2006 r. do Ministra Sprawiedliwoœci.
16
Por. wyst¹pienia Rzecznika Praw Obywatelskich z 8 kwietnia 1999 r., RPO/276047/
99/IV/DC, z 26 sierpnia 2004 r., RPO 276047/IV/98/BB oraz z 8 stycznia 2007 r. (b.n.).
17
Por. zapytanie poselskie pani pose³ Anny Sobeckiej z 12 grudnia 2006 r. oraz
wypowiedŸ pani pose³ Katarzyny Piekarskiej z 13 grudnia 2006 r. w Dzienniku £ódzkim
z tej daty.
18
Por. informacjê HOD. w Dzienniku £ódzkim z 13 grudnia 2006 r., nr 290 pod
znamiennym tytu³em „Wnuczka zmar³a zbyt póŸno…”
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spadkodawcy – jest zgodny z art. 2, art. 18, 21 ust. 1, art. 31 ust. 3,
art. 32 ust. 1 i 2, art. 47, art. 64 ust. 1, 2, art. 71 ust. 1 Konstytucji”.
Jednoczeœnie S¹d Rejonowy zaznaczy³, ¿e nie chodzi mu o ocenê
konstytucyjnoœci ostatniej zmiany art. 935 § 3 k.c. polegaj¹cej na czêœciowym zast¹pieniu przez gminê Skarbu Pañstwa, ale o ocenê, czy nie
narusza przepisów Konstytucji dopuszczenie tych podmiotów (gminy
i Skarbu Pañstwa) do dziedziczenia, w sytuacji gdy w chwili otwarcia
spadku ¿yje rodzeñstwo rodziców spadkodawcy (czyli wujowie, stryjowie, stryjenki i ciotki spadkodawcy).
W uzasadnieniu postawionego pytania S¹d Rejonowy podniós³, ¿e jego
zdaniem „wujkowie, ciotki, bratanice, bratankowie, siostrzeñcy i siostrzenice tworz¹ rodzinê, która podlega ochronie na gruncie art. 18, 47 i 71
ust. 1 Konstytucji”. Z tego wywiód³ potrzebê zaliczenia wymienionych
cz³onków rodziny do krêgu spadkobierców ustawowych. Ograniczenie
tego krêgu w obowi¹zuj¹cych przepisach tylko do niektórych cz³onków
rodziny budzi – w ocenie S¹du Rejonowego – w¹tpliwoœci co do zgodnoœci z Konstytucj¹. Zdaniem tego S¹du „gmina powinna dziedziczyæ
dopiero w sytuacji, gdy ju¿ nie ma ¿adnych krewnych spadkodawcy”.
Wprawdzie Trybuna³ Konstytucyjny w odpowiedzi udzielonej wyrokiem z 4 wrzeœnia 2007 r., P 19/07 uzna³, ¿e art. 935 § 3 k.c. w zakresie,
w jakim powo³uje do dziedziczenia gminê jako spadkobiercê ustawowego
(w sytuacji gdy otwarcia spadku do¿y³o rodzeñstwo rodziców spadkodawcy), jest zgodny z przytoczonymi w pytaniu przepisami Konstytucji,
w uzasadnieniu przyzna³ jednak, ¿e przewidziany w kodeksie cywilnym
ustawowy porz¹dek dziedziczenia powoduje „szybkie” dochodzenie do
dziedziczenia gminy (Skarbu Pañstwa). Zwróci³ te¿ uwagê na prace
legislacyjne zmierzaj¹ce do zmiany obecnego uregulowania (poszerzenia
krêgu spadkobierców ustawowych).
Omawiane rozstrzygniêcie Trybuna³u Konstytucyjnego pozostaje
w zgodzie z utrwalonym ju¿ pogl¹dem, ¿e z przepisów Konstytucji nie
da siê wyprowadziæ konkretnych wskazówek co do krêgu spadkobierców ustawowych oraz mechanizmu przejœcia maj¹tku z osoby zmar³ej
na osoby inne19.
19
Por. A. M ¹ c z y ñ s k i, Konstytucyjne prawo dziedziczenia…, s. 1171 i 1172 oraz
opiniê zespo³u pod przewodnictwem Z. Radwañskiego, z udzia³emA. M¹czyñskiego i M. Kê-
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Choæ wiêc postanowienia Konstytucji nie wymuszaj¹ wprost zmian
unormowania dziedziczenia ustawowego, przewidziane w projekcie rozwi¹zania przyczyni¹ siê do umocnienia ochrony konstytucyjnego prawa
dziedziczenia (art. 64 w zwi¹zku z art. 21 Konstytucji) oraz s¹ zgodne
z obowi¹zkiem uwzglêdniania w polityce spo³ecznej i gospodarczej pañstwa dobra rodziny (art. 71 ust. 1 Konstytucji).
Poszukuj¹c uzasadnienia dla w³¹czenia dziadków i ich zstêpnych do
grona spadkobierców ustawowych, powo³aæ siê mo¿na na te wszystkie
g³osy, wed³ug których kr¹g spadkobierców ustawowych w przepisach
dziœ obowi¹zuj¹cych ujêty jest zbyt w¹sko20.
W wyniku tego zbyt czêsto dochodzi do dziedziczenia ustawowego
gminy lub Skarbu Pañstwa. Dzieje siê tak mimo pozostawania przy ¿yciu
w chwili œmierci spadkodawcy cz³onków jego rodziny, niemieszcz¹cych
siê jednak wœród osób zaliczonych przez ustawodawcê do krêgu spadkobierców ustawowych. Powo³aæ siê te¿ mo¿na na zasadê s³usznoœci,
co potwierdza przytoczony wy¿ej stan faktyczny. Nale¿y oczekiwaæ, ¿e
w³¹czenie dziadków i ich zstêpnych do grona spadkobierców ustawowych s³u¿yæ bêdzie umocnieniu wiêzów rodzinnych. Za tym rozwi¹zaniem przemawia tak¿e zwykle mocna wiêŸ duchowa i rodzinna miêdzy
dziadkami i wnukami.
Wed³ug projektu dziadkowie i ich zstêpni dziedzicz¹ z mocy ustawy
w dalszej kolejnoœci, gdy brak jest ma³¿onka, zstêpnych spadkodawcy,
jego rodziców, rodzeñstwa i zstêpnych rodzeñstwa, chc¹cych i mog¹cych dziedziczyæ. Wystarczy wiêc, ¿e w chwili otwarcia spadku (œmierci
spadkodawcy) ¿yje choæby jeden przedstawiciel tej grupy spadkobierców
ustawowych, chc¹cy i mog¹cy dziedziczyæ, z któr¹ dziadkowie i ich
zstêpni konkuruj¹, by do dziedziczenia dziadków i ich zstêpnych nie dosz³o.
Udzia³y dziadków s¹ jednakowe. Nie ma przy tym znaczenia to, czy
osoby nale¿¹ce do tej grupy spadkobierców ustawowych pozostawa³y
w zwi¹zkach ma³¿eñskich. Je¿eli któreœ z dziadków nie do¿y³o otwarcia

piñskiego, przy wykorzystaniu opinii T. Smyczyñskiego, Przegl¹d Legislacyjny 1997,
nr 3, s. 98.
20
Por. J.S. P i ¹ t o w s k i, [w:] System…, s. 128; S. W ó j c i k, Ochrona…, s. 176;
M. Z a ³ u c k i, Kr¹g spadkobierców…, s. 201; T. M r ó z, O potrzebie…, s. 86; W. ¯ u k o w s k i, Projektowana nowelizacja…, s. 264.
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spadku, udzia³, który mia³by mu (jej) przypaœæ, dziedzicz¹ w równych
czêœciach dzieci tego z dziadków, a gdy i któreœ z jego (jej) dzieci nie
do¿y³o otwarcia spadku, powo³ani s¹ z kolei jego (jej) dzieci (i dalej, na
podobnej zasadzie, dalsi ich zstêpni).
W ten oto sposób wœród spadkobierców ustawowych danej osoby mo¿e
znaleŸæ siê rodzeñstwo rodziców spadkodawcy (wujkowie, stryjkowie, ciocie,
stryjenki spadkodawcy), a w braku któregoœ z rodzeñstwa rodziców
spadkodawcy – ich zstêpni (na zasadzie ograniczonej reprezentacji).
Przyjêta w projekcie zasada równych udzia³ów dziadków spadkodawcy bez wzglêdu na to, ilu jest znanych dziadków – po pierwsze – jest
prosta, a po drugie – sprawiedliwa. Nieco inne rozwi¹zanie przyjête
w projekcie przy okreœleniu udzia³u matki (jako ustawowej spadkobierczyni), gdy ojciec spadkodawcy jest nieznany, uzasadnione jest tym, ¿e
matka konkuruje z ma³¿onkiem spadkodawcy.
Nie wydaje siê, by nale¿a³o któregokolwiek z dziadków uprzywilejowaæ w stosunku do innych dziadków. Dotyczy to tak¿e babci spadkodawcy w sytuacji, gdy pochodzenie jej dziecka (rodzica spadkodawcy)
od okreœlonego mê¿czyzny nie zosta³o ustalone.
Projektowana nowelizacja zmniejszy wprawdzie praktyczn¹ donios³oœæ
przepisu art. 938 k.c., jednak¿e ca³kowicie jego przydatnoœci nie zniesie.
Dlatego te¿ przepis ten powinien dalej obowi¹zywaæ.
Z kolei przepis art. 966 k.c. przewiduje uprawnienia dziadków wobec
spadkobiercy testamentowego. Nie ma wiêc powodów, by w ramach
obecnej nowelizacji dotycz¹cej dziedziczenia ustawowego proponowaæ
jego uchylenie.
Projekt nie przewiduje zmian brzmienia art. 940 § 1 zd. 2 k.c. Oznacza
to, ¿e zarówno dziadkowie spadkodawcy, ich zstêpni, jak i pasierbowie
nie bêd¹ mogli dochodziæ wy³¹czenia ma³¿onka od dziedziczenia w sytuacji opisanej w art. 940 § 1 k.c. Przemawia za tym ich drugoplanowa
pozycja w rodzinie spadkodawcy.

5. Dziedziczenie pasierbów
Projekt przewiduje, ¿e w sytuacji, gdy brak jest ma³¿onka spadkodawcy i kogokolwiek spoœród krewnych nale¿¹cych do przedstawionych
wy¿ej grup spadkobierców ustawowych, chc¹cych i mog¹cych dziedzi-
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czyæ, spadek przypada tym dzieciom ma³¿onka spadkodawcy (czyli
pasierbom)21, których ¿adne z rodziców nie do¿y³o chwili otwarcia spadku.
Jest to w naszym prawie rozwi¹zanie nowe. Wywo³a³o ono o¿ywion¹
dyskusjê. Przemawiaj¹ za nim nastêpuj¹ce argumenty: Dzieci osoby, która
zawiera ma³¿eñstwo, staj¹ siê z regu³y cz³onkami rodziny, która na skutek
tego ma³¿eñstwa powstaje. Pomiêdzy ma³¿onkiem rodzica a tymi dzieæmi
powstaje z mocy prawa stosunek powinowactwa (powinowactwo w linii
prostej pierwszego stopnia).
Tym formalnym relacjom w ¿yciu czêsto towarzysz¹ rzeczywiste
wiêzi rodzinne pomiêdzy ojczymem lub macoch¹ (przysz³ym spadkodawc¹) a dzieæmi wspó³ma³¿onka (pasierbami). Za ¿ycia rodzica i jego
wspó³ma³¿onka (ojczyma lub macochy), je¿eli we wspólnocie rodzinnej
pozostaj¹ dzieci wspólne ma³¿onków i dzieci jednego z ma³¿onków,
ma³¿onkowie powinni wszystkie niepe³noletnie dzieci, przy zaspokajaniu
ich potrzeb, traktowaæ jednakowo.
Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuñczego z 1964 r. w art. 144 § 1
przyznaj¹ pasierbowi roszczenie alimentacyjne przeciwko ojczymowi lub
macosze, je¿eli odpowiada to zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego. Roszczenie alimentacyjne przys³uguje te¿ ojczymowi lub macosze przeciwko
pasierbowi, je¿eli przyczynili siê do jego wychowania i utrzymania oraz
gdy odpowiada to zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego.
W ¿yciu zdarza siê, ¿e dziecko bêd¹ce pasierbem jednego z ma³¿onków, traci wpierw swojego rodzica naturalnego (bêd¹cego wspó³ma³¿onkiem ojczyma lub macochy), nastêpnie zaœ traci równie¿ ojczyma lub
macochê. Wzglêdy s³usznoœci przemawiaj¹ za tym, aby zaliczyæ je do
krêgu spadkobierców ustawowych. Bywa przecie¿ i tak, ¿e do powstania
i pomno¿enia maj¹tku ojczyma lub macochy przyczyni³ siê za ¿ycia (jego
lub jej) wspó³ma³¿onek, bêd¹cy rodzicem naturalnym pasierba. Zapewne
te¿ maj¹tek ojczyma lub macochy zosta³ w jakiejœ czêœci uzyskany w drodze
21
Pomys³ zaliczenia pasierbów do krêgu spadkobierców ustawowych wsparli M. Z a ³ u c k i, Kr¹g spadkobierców…, s. 102 i 104; T. M r ó z, O potrzebie…, s. 87 (tak¿e
zstêpnych pasierbów). Por. te¿ wczeœniejsze wypowiedzi Z. R a d w a ñ s k i e g o (Kodeks
cywilny..., s. 218 i 219) i M. P a z d a n a (O potrzebie..., s. 44 i 45). Innego zdania jest
W. ¯ukowski (Projektowana nowelizacja…, s. 269 i 270), który uwa¿a, ¿e „wprowadzenie
dziedziczenia ustawowego pasierbów budzi tak istotne w¹tpliwoœci, ¿e zasadny wydaje siê
postulat, aby w ogóle zrezygnowaæ z wprowadzenia tego uregulowania”.
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dziedziczenia po zmar³ym wczeœniej wspó³ma³¿onku (jeœli do œmierci
wspó³ma³¿onka dosz³o).
Sytuacja przedstawia siê zgo³a inaczej, gdy pasierb ma swego naturalnego rodzica, którego ma³¿eñstwo ze spadkodawc¹ zosta³o wczeœniej
rozwi¹zane przez rozwód. Brak uzasadnienia dla zaliczenia takiego pasierba do krêgu spadkobierców ustawowych spadkodawcy (bêd¹cego by³ym
mê¿em lub ¿on¹ rodzica). Projekt w ostatniej redakcji tê sytuacjê uwzglêdni³, odstêpuj¹c od przyjêtego wczeœniej rozwi¹zania, w myœl którego do
krêgu spadkobierców ustawowych zaliczani byli wszyscy pasierbowie.
Do wy³¹czenia pasierba z krêgu spadkobierców ustawowych ojczyma
lub macochy wystarczaj¹ce powinno byæ to, ¿e ¿yje choæby jedno z jego
rodziców. Samo to, ¿e pasierb jest dzieckiem jednego z wczeœniejszych
ma³¿onków spadkodawcy, nie wy³¹cza go od dziedziczenia po ojczymie
lub macosze. Przyjête w projekcie kryterium, na podstawie którego dochodzi
do wy³¹czenia pasierba od dziedziczenia, jest kryterium prostym w stosowaniu, w przeciwieñstwie do zg³aszanego w dyskusji postulatu, by
przewidzieæ dziedziczenie tylko tych pasierbów, którzy pozostawali ze
spadkodawc¹ w chwili otwarcia spadku we wspólnocie rodzinnej.
Udzia³y wszystkich pasierbów, chc¹cych i mog¹cych dziedziczyæ,
s¹ – wed³ug projektu – równe.
Pytanie, czy – w sytuacji, gdy w chwili otwarcia spadku brak jest
ma³¿onka spadkodawcy oraz kogokolwiek spoœród jego krewnych powo³anych do dziedziczenia – spadek ma przypaœæ gminie (lub Skarbowi
Pañstwa), czy te¿ pasierbowi (niemaj¹cemu rodziców), projekt rozstrzygn¹³
na korzyœæ pasierba. Rozstrzygniêcie to zgodne jest z poczuciem sprawiedliwoœci.
Przy ocenie proponowanego rozwi¹zania nale¿y mieæ na wzglêdzie to,
¿e pasierbowie konkuruj¹ jedynie z gmin¹ lub Skarbem Pañstwa. Zarówno
ma³¿onek spadkodawcy, jak i jego krewni powo³ani z ustawy do dziedziczenia wyprzedzaj¹ pasierba w porz¹dku dziedziczenia. Pasierbowie
z wczeœniejszych ma³¿eñstw spadkodawcy bêd¹ wiêc dziedziczyæ jedynie
wtedy, gdy wœród spadkobierców brak ostatniego ma³¿onka spadkodawcy i krewnych spadkodawcy, chc¹cych i mog¹cych dziedziczyæ. Nadto
– o czym ju¿ by³a mowa – do ich powo³ania do dziedziczenia dojdzie
jedynie wtedy, gdy nie maj¹ oni rodziców.
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