
13

Dziedziczenie gminy i Skarbu Pañstwa � po nowelizacji

Rejent * rok 13 * nr 2(142)
luty 2003 r.

Maksymilian Pazdan

Dziedziczenie gminy i Skarbu Pañstwa
� po nowelizacji kodeksu cywilnego w 2003 r.

1.Moc¹ ustawy z dnia 9 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy � Kodeks
cywilny oraz niektórych innych ustaw nowe brzmienie uzyska³ m.in. art.
935 § 3 oraz art. 1023 k.c.
W my�l art. 935 § 3 (w nowym brzmieniu), �W braku ma³¿onka

spadkodawcy i krewnych powo³anych do dziedziczenia z ustawy, spadek
przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako
spadkobiercy ustawowemu. Je¿eli miejsca ostatniego zamieszkania spad-
kodawcywRzeczypospolitej Polskiej nie da siê ustaliæ lub ostatniemiejsce
zamieszkania spadkodawcy znajdowa³o siê za granic¹, spadek przypada
Skarbowi Pañstwa jako spadkobiercy ustawowemu�.
Natomiast art. 1023 (w nowym brzmieniu) stanowi, ¿e ani Skarb

Pañstwa ani te¿ gmina nie mog¹ odrzuciæ spadku, który im przypad³ z
mocy ustawy (§ 1); nie sk³adaj¹ one o�wiadczenia o przyjêciu spadku,
a spadek uwa¿a siê za przyjêty z dobrodziejstwem inwentarza (§ 2).
Nowela ze stycznia 2003 r. przywróci³a w Polsce dziedziczenie usta-

wowe gminy, utrzymuj¹c zarazem w niewielkim zakresie dziedziczenie
Skarbu Pañstwa.
Odpowiada to postulatom wysuwanym w doktrynie po przywróceniu

w naszym kraju w 1990 r. instytucji samorz¹du terytorialnego1.

1 Por. M. P a z d a n, Czy przywróciæ dziedziczenie ustawowe gminy? Samorz¹d Tery-
torialny (numer po�wiêcony pamiêci Prof. Waleriana Pañko) 1991, nr 11-12, s. 164-167;
J. P i e t r z y k o w s k i, Wybrane zagadnienia reformy prawa spadkowego, [w:] Z zagad-
nieñ wspó³czesnego prawa cywilnego (Ksiêga Profesora Tomasza Dybowskiego), Warsza-
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2. Poprzednio dziedziczenie ustawowe gminy � obok dziedziczenia
Skarbu Pañstwa � przewidywa³o prawo spadkowe z 1946 r. (dekret z
dnia 8 pa�dziernika 1946 r., Dz.U. Nr 60, poz. 328 z pó�n. zm.). Przepis
art. 27 § 1 tego prawa stanowi³, ¿e �w braku powo³anych do spadku
krewnych i ma³¿onka spadkodawcy dziedziczy z ustawy gmina ostatniego
miejsca zamieszkania spadkodawcy, a je¿eli miejsce to znajdowa³o siê za
granic¹ � Skarb Pañstwa. Jednak¿e nieruchomo�ci ziemskie oraz nieru-
chomo�ci po³o¿one za granic¹ dziedziczy Skarb Pañstwa, inne nierucho-
mo�ci za� � gmina miejsca ich po³o¿enia�2.
Z chwil¹ wej�cia w ¿ycie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o tere-

nowych organach jednolitej w³adzy pañstwowej (Dz.U. Nr 14, poz. 130)
przepis art. 27 pr. spadk. z 1946 r. w czê�ci dotycz¹cej dziedziczenia
gmin utraci³ praktyczne znaczenie3, choæ nie dosz³o do wyra�nej zmiany
jego brzmienia. Od tej chwili spadkobierc¹ ustawowym � w braku
powo³anych do spadku krewnych (przysposobionych) i ma³¿onka � móg³
byæ jedynie Skarb Pañstwa. Nic siê w omawianym zakresie nie zmieni³o
po zniesieniu gmin na mocy ustawy z dnia 25 wrze�nia 1954 r. o reformie
podzia³u administracyjnego wsi i powo³aniu gromadzkich rad narodo-
wych (Dz.U. Nr 43, poz. 191), a tak¿e po wej�ciu w ¿ycie ustawy z
dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz.U. Nr 5, poz. 16).
Jest te¿ zrozumia³e, ¿e w kodeksie cywilnym z 1964 r. znalaz³ siê

przepis art. 935 § 3, przewiduj¹cy wy³¹cznie dziedziczenie ustawowe
Skarbu Pañstwa.

3. Przepis art. 935 § 3 (w nowym brzmieniu) zalicza gminê i Skarb
Pañstwa do krêgu spadkobierców ustawowych. W sytuacji wiêc, gdy
brak jest ma³¿onka i krewnych spadkodawcy, chc¹cych i mog¹cych

wa 1994, s. 252; E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiê-
ga czwarta. Spadki, Warszawa 2002, s. 58 (pisze o tym jako o kwestii nasuwaj¹cej w¹t-
pliwo�ci).

2 Na temat trudno�ci praktycznych, jakie pojawi³y siê przy stosowaniu tego przepisu
por. B. D o b r z a ñ s k i, Odpowied� na pytanie prawne, Pañstwo i Prawo 1948, s. 149
i nast.; B.Wa l a s z e k, M. S o � n i a k, Prawo miêdzynarodowe prywatne, Kraków 1959,
s. 209 i nast. oraz przytoczona tam¿e opinia K. Przyby³owskiego.

3 W literaturze wskazywano, ¿e przepisy o dziedziczeniu gminy sta³y siê z chwil¹
wej�cia w ¿ycie ustawy z 1950 r. nieaktualne; por. W. C h o j n o w s k i, Zmiany w dzie-
dzinie spadkowej, Przegl¹d Notarialny 1950, nr 11-12, s. 461.
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dziedziczyæ, spadek przypada gminie lub Skarbowi Pañstwa jako spad-
kobiercom ustawowym. Dochodzi wiêc do ich dziedziczenia ab intestato.
Nabywaj¹ oni spadek iure hereditario4. T¹ konstrukcj¹ pos³ugiwa³o siê
tak¿e prawo spadkowe z 1946 r. oraz od pocz¹tku kodeks cywilny.
Z uznaniemnale¿yprzyj¹æutrzymanie tej konstrukcjimoc¹noweli z 2003 r.
Prawo polskie odrzuci³o wiêc koncepcjê, w my�l której spadek bez-

dziedziczny (bona vacantia) przypada pañstwu � na którego obszarze
w chwili �mierci spadkodawcy on siê znajduje � z racji funkcji zwierzch-
nich pañstwa na okre�lonym terytorium (iure imperii)5. Uzasadnienia
w szczegó³ach ró¿ni¹ siê zreszt¹ miêdzy sob¹.
Wspomniana wy¿ej ró¿nica w okre�laniu charakteru tytu³u do spadku

nie objêtego przez spadkobierców dziedzicz¹cych ab intestato, ze wzglê-
du na powi¹zanie ze spadkodawc¹ wêz³em pokrewieñstwa, ma³¿eñstwa
lub innym wêz³em rodzinnym, ma olbrzymie znaczenie w stosunkach
miêdzynarodowych.
Pañstwa, które przyjmuj¹ tê drug¹ koncepcjê6 (nabycie spadku iure

imperii) z regu³y zak³adaj¹, ¿e spadki �bezpañskie� (�bezdziedziczne�)
po³o¿one na ich obszarze przypadaj¹ im w³a�nie, bez wzglêdu na to, kto
jest spadkodawc¹. Równocze�nie przeciwstawiaj¹ siê realizacji uprawnieñ
przez obcego fiscusa lub gminê z obcego pañstwa, je�li nawet powo³uj¹
siê one na tytu³ prawnospadkowy, podnosz¹c, ¿e spadek odziedziczy³y
po obywatelu lub mieszkañcu pañstwa, na którego obszarze znajduje siê
pretenduj¹cado spadkugmina, lubpañstwa reprezentowanegoprzez fiscusa
powo³uj¹cego siê na dziedziczenie ustawowe. Na tym tle dochodzi do
ostrych spiêæ, którym zapobiegaæ skutecznie mo¿na przez odpowiednie
regulacje konwencyjne.

4. Kryterium wskazuj¹cym okre�lon¹ gminê jako spadkobiercê ustawo-
wego jest zgodnie z art. 935 § 3 ostatnie miejsce zamieszkania spadko-

4 Odwo³a³ siê do tego polski S¹d Najwy¿szy w orzeczeniu z dnia 19.12.2000 r. V CKN
767/00, OSP 2001, z. 7-8, poz. 117.

5 Co do tej koncepcji por. E. R a b e l, The Conflict of Laws, Vol. 4, Ann Arbor 1958,
s. 371; G.S. M a r i d a k i s, Les bona vacantia d�apres le droit international privé, Rabels
Zeitschrift 1958, s. 804 i nast.; R. Q u a d r i, La successione dello stato nel diritto inter-
nazionale privato, Rivista, di diritto internazionale 1958, s. 51 i nast.; F. B o u l a n g e r,
Les successions internationales, Paris 1981, s. 154 i nast.

6 Co do przyk³adów por. M. P a z d a n, Czy przywróciæ..., s. 165 i 166.
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dawcy. O wyborze tego w³a�nie kryterium zadecydowa³y wiêzi zachodz¹ce
zwykle pomiêdzy mieszkañcem gminy a gmin¹ i spo³eczno�ci¹ gminy7.
Gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy przypada ca³y

spadek. Dziedziczy wiêc ona równie¿ prawa do nieruchomo�ci (lub na
nieruchomo�ci) po³o¿onej na obszarze innej gminy.

5. Je¿eli spadkodawca mia³ ostatnie miejsce zamieszkania za granic¹
lub gdy wprawdzie nie mieszka³ ostatnio za granic¹, ale nie sposób ustaliæ
jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, spadek przypada Skar-
bowi Pañstwa jako spadkobiercy ustawowemu.

6. Gmina lub Skarb Pañstwa jako spadkobiercy ustawowi (inaczej ni¿
gdy s¹ spadkobiercami testamentowymi) nie mog¹ spadku odrzuciæ, nie
sk³adaj¹ o�wiadczenia o przyjêciu spadku, a spadek uwa¿a siê za przyjêty
z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1023 w nowym brzmieniu).

7. Gmina lub Skarb Pañstwa jako spadkobiercy ustawowi nie mog¹
te¿ byæ wy³¹czeni od dziedziczenia moc¹ testamentu negatywnego. Spad-
kodawca, który nie chce dopu�ciæ do dziedziczenia po nim gminy swego
ostatniego miejsca zamieszkania (w Polsce) mo¿e oczywi�cie w testa-
mencie wyznaczyæ spadkobierc¹ (testamentowym) inn¹ gminê lub Skarb
Pañstwa. Testament negatywny, wy³¹czaj¹cy od dziedziczenia ustawo-
wego gminê ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, nie dopro-
wadzi do zast¹pienia dziedziczenia gminydziedziczeniemSkarbuPañstwa,
lecz bêdzie niewa¿ny.

8. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e art. 935 § 3 k.c. znajdzie zastosowanie
jedynie (i zawsze) wtedy, gdy prawem w³a�ciwym do oceny dziedziczenia
ustawowego jest prawo polskie, a wiêc gdy prawo to stanowi statut spad-
kowy. Statut ten wyznaczaj¹ normy kolizyjne prawa prywatnego miêdzy-
narodowego.Wnaszej ustawie z dnia 12 listopada 1965 r. � Prawo prywat-
ne miêdzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 z pó�n. zm.), nazywanej dalej
ustaw¹ z 1965 r., chodzi tu o normê z art. 34. Pos³uguje siê ona ³¹cznikiem
obywatelstwa i stanowi, ¿e w sprawach spadkowych w³a�ciwe jest prawo
ojczyste spadkodawcy z chwili jego �mierci. Kolizjê wielo�ci obywatelstw

7 Szerzej M. P a z d a n, Czy przywróciæ..., s. 166 i 167; por. te¿ J. P i e t r z y k o w s k i,
Wybrane zagadnienia..., s. 252 i 253.
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rozstrzyga art. 2 ustawy z 1965 r., postanawiaj¹c, ¿e je¿eli w�ród oby-
watelstw danej osoby znajduje siê obywatelstwo polskie, z punktu wi-
dzenia ustawy z 1965 r. dan¹ osobê nale¿y traktowaæ jako obywatela
polskiego. Je¿eli wiêc spadkodawca mia³ kilka obywatelstw, a jednym
z nich by³o obywatelstwo polskie, do dziedziczenia ustawowego po nim
nale¿y stosowaæ prawo polskie (³¹cznie z art. 935 § 3). Niewykluczona
jest tu kolizja z innym pañstwem i jego prawem, gdy pañstwo którego
obywatelemby³ nadto dany spadkodawca, rozwi¹zuje kolizjewielorakiego
obywatelstwa w podobny sposób jak ustawodawca polski. A zdarza siê
to do�æ czêsto (por. np. art. 5 ust. 1 zd. 2 ustawy niemieckiej z 1986 r.).
Z dotychczasowych wywodów wynika, ¿e przepis art. 935 § 3 k.c.

ma szanse staæ siê podstaw¹ dziedziczenia gminy lub Skarbu Pañstwa
w pierwszym rzêdzie po obywatelach polskich, bez wzglêdu na to, gdzie
obywatel polski mia³ ostatnie miejsce zamieszkania (w kraju czy zagra-
nic¹) i gdzie znajduje siê maj¹tek spadkowy.
Na tym jednak zastosowanie omawianego przepisu nie wyczerpuje siê.

Nale¿y bowiem nadto braæ pod uwagê przypadki, gdy spadkodawca by³
apatryd¹ (bezpañstwowcem). W takiej sytuacji do oceny dziedziczenia
po nim nale¿y stosowaæ � na podstawie art. 34 w zwi¹zku z art. 3 ustawy
z 1965 r. � prawo miejsca zamieszkania z chwili jego �mierci. Je¿eli wiêc
apatryda mieszka³ w chwili �mierci w Polsce, do dziedziczenia po nim
znajdzie zastosowanie prawo polskie (³¹cznie z art. 935 § 3 k.c.).
Do w³a�ciwo�ci prawa polskiego w sprawie spadkowej (do oceny

dziedziczenia ustawowego) mo¿e wreszcie doprowadziæ instytucja ode-
s³ania (art. 4 ustawy z 1965 r.). Chodzi tu w szczególno�ci o odes³anie
zwrotne, uregulowane w art. 4 § 1 ustawy z 1965 r. W my�l tego
przepisu, �je¿eli prawoobce,wskazane jakow³a�ciweprzezustawêniniejsz¹,
ka¿e stosowaæ do danego stosunku prawnego prawo polskie, stosuje siê
prawo polskie�.
Je¿eli wiêc w pañstwie, którego obywatelem by³ spadkodawca w

chwili �mierci, normy kolizyjne okre�laj¹ce prawo w³a�ciwe do oceny
dziedziczenia ustawowego pos³uguj¹ siê innym ³¹cznikiem (lub innymi
³¹cznikami) ni¿ norma kolizyjna z art. 34 ustawy z 1965 r., mo¿e doj�æ
do odes³ania. Takie sytuacje s¹ do�æ czêste ze wzglêdu na szerokie wy-
korzystywanie w pañstwach obcych w sprawach spadkowych b¹d�
³¹cznika domicylu spadkodawcy, b¹d� zró¿nicowanie unormowania
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w zale¿no�ci od przedmiotu spadku i przyjêcie ³¹cznika domicylu spad-
kodawcydla dziedziczenia ruchomo�ci, a ³¹cznikamiejsca po³o¿enia rzeczy
dla dziedziczenia nieruchomo�ci, b¹d� wreszcie na skutek wykorzystania
innych jeszcze ³¹czników8.
Powi¹zanie z polskim obszarem prawnym czy to poprzez ostatni

domicyl cudzoziemca-spadkodawcy w Polsce, czy to poprzez po³o¿enie
czê�ci nieruchomej spadku w Polsce lub inne wiêzi, doprowadziæ mog¹
do stosowania wobec cudzoziemca prawa polskiego (³¹cznie z art. 935
§ 3). Powtórzmy jeszcze raz. Wszystko zale¿y tu jednak od tre�ci norm
kolizyjnych miarodajnych w sprawach spadkowych w pañstwie, którego
obywatelem by³ spadkodawca.
Odes³anie zwrotne (do prawa polskiego) mo¿e te¿ mieæ miejsce w

odniesieniu do apatrydy. Je¿eli bowiem po apatrydzie, który nie mia³
ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, pozosta³a w Polsce nierucho-
mo�æ, a normy kolizyjne obowi¹zuj¹ce w pañstwie jego ostatniego miej-
sca zamieszkania dziedziczenie nieruchomo�ci poddaj¹ legi rei sitae (np.
prawo francuskie, angielskie, prawo obowi¹zuj¹ce wwielu stanach USA),
to wówczas w zakresie dziedziczenia nieruchomo�ci (w wyniku odes³ania
do prawa polskiego) ostatecznie w³a�ciwe bêdzie prawo polskie (³¹cznie
z art. 935 § 3 k.c.).

9. Pamiêtaæ te¿ trzeba o szczególnych unormowaniach konwencyj-
nych znajduj¹cych siê w niektórych bilateralnych umowach podpisanych
przez Polskê.
W konwencji polsko-bia³oruskiej z dnia 26.10.1994 r. (Dz.U. z 1995 r.

Nr 128, poz. 619 i 620) dziedziczenie �mienia ruchomego� poddane jest
prawu tej strony konwencji, której obywatelem by³ w chwili �mierci
spadkodawca (art. 42 ust. 1), natomiast dziedziczenie �mienia nierucho-
mego� prawu tej strony, na której obszarze mienie to jest po³o¿one (art.
42 ust. 2). O charakterze �mienia� rozstrzyga prawo jego miejscu po-
³o¿enia (art. 42 ust. 3).

8Obszerne informacje na ten temat podajê w pracy pt.Dziedziczenie ustawowe w pra-
wie prywatnymmiêdzynarodowym (metody regulacji w³a�ciwo�ci prawa), Katowice 1973,
s. 13 i nast.; por. te¿ M. F e r i d, Le rattachement autonome de la transmission successorale
en droit international privé, Recueil des Cours 1974 � II (142), Leyde 1975, s. 91 i nast.;
F. B o u l a n g e r, Les successions..., s. 23 i nast.; A. E g g e r, Le transfert de la propriété
dans les successions internationales, Geneve 1982, s. 5 i nast.
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Wmy�l art. 43 konwencji, w braku innych spadkobierców ustalonych
zgodnie z prawemwskazanym przez art. 42 � �mienie ruchome� przypada
tej stronie konwencji, której obywatelem by³ spadkodawca, �mienie nie-
ruchome� natomiast tej stronie, na której terytorium jest ono po³o¿one.
Pomijam tutaj niedoskona³o�ci redakcyjne powy¿szego postanowienia.
Podobne rozwi¹zanie przyjêto w:
a) art. 36A (wzwi¹zku z art. 35A) konwencji polsko-bu³garskiej z dnia

4.12.1961 r. (Dz.U. z 1963 r. Nr 17, poz. 88 i 89), zmienionej protoko³em
z dnia 27.6.1980 r. (Dz.U. z 1981 r. Nr 10, poz. 43 i 44),
b) art. 41 (w zwi¹zku z art. 40) konwencji podpisanej przez Polskê

i Czechos³owacjê 21.12.1987 r. (Dz.U. z 1989 r. Nr 39, poz. 210 i 211),
obowi¹zuj¹cej dzi� w stosunkach Polski z Czechami i S³owacj¹,
c) art. 41 (w zwi¹zku z art. 40) konwencji polsko-litewskiej z dnia

26.01.1993 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 35, poz. 130 i 131),
d) art. 38 (w zwi¹zku z art. 37) konwencji polsko-ukraiñskiej z dnia

24.05.1993 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 96, poz. 465 i 466),
e) art. 43 (w zwi¹zku z art. 42) konwencji polsko-³otewskiej z dnia

23.2.1994 r. (Dz.U. z 1995, Nr 110, poz. 534, 535),
f) art. 48 (w zwi¹zku z art. 47) konwencji polsko-wêgierskiej z dnia

6.03.1959 r. (Dz.U. z 1960 r. Nr 8, poz. 54 i 55), zmienionej i uzupe³nionej
protoko³em z dnia 18.09.1980 r. (Dz.U. z 1982, Nr 5, poz. 32 i 33),
g) art. 40 (w zwi¹zku z art. 39) konwencji polsko-rosyjskiej z dnia

16.09.1996 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 83, poz. 750 i 751),
h) art. 42 (w zwi¹zku z art. 41) konwencji polsko-estoñskiej z dnia

7.11.1998 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 49 i 50),
i) art. 45 (w zwi¹zku z art. 44) konwencji polsko-rumuñskiej z dnia

15.05.1999 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 83, poz. 752 i 753).
Postanowienia te przewiduj¹, ¿e spadek przypada stronie konwencji

wskazanej albo przez ³¹cznik obywatelstwa spadkodawcy (co do �mienia
ruchomego�), albo przez ³¹cznik miejsca po³o¿enia rzeczy (co do �mienia
nieruchomego�).Nie jest jasne, czy beneficjariuszem�gdy �mienie� przy-
pada Polsce jako stronie konwencji � ma byæ w ka¿dym przypadku Skarb
Pañstwa, czy te¿ beneficjariusza nale¿y ustaliæ przy zastosowaniu prawa
polskiego, a wiêc na podstawie art. 935 § 3 k.c. (mo¿e nim byæ wówczas
� w zale¿no�ci od okoliczno�ci sprawy � gmina lub Skarb Pañstwa).
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Jestem sk³onny broniæ tego ostatniego rozwi¹zania, podnosz¹c na jego
rzecz, ¿e omawiane postanowienia konwencji ani nie okre�laj¹ jednostki
organizacyjnej, której �mienie� przypada (ograniczaj¹ siê do ogólnego
wskazania pañstwa � strony konwencji), ani te¿ nie przes¹dzaj¹ o tytule
nabycia. Mo¿na wiêc twierdziæ, ¿e w sytuacji, gdy �mienie�, o które
chodzi, przypada Polsce, jego spadkobierc¹ ustawowym � zgodnie z pra-
wem polskim � bêdzie gmina b¹d� Skarb Pañstwa. Wymienione wy¿ej
postanowienia konwencyjne wy³¹czaj¹ wiêc w zakresie sytuacji konwen-
cyjnych zastosowanie norm kolizyjnych ustawy z 1965 r. oraz w po-
cz¹tkowej fazie zastosowanie przepisu art. 935 § 3 k.c. Je¿eli jednak na
ich podstawie �mienie� przypada Polsce, przepis art. 935 § 3 k.c. dojdzie
do g³osu. Innymi s³owy, o tytule nabycia �mienia� i o jednostce naby-
waj¹cej rozstrzyga prawo krajowe.


