
19

Dzia³ spadku. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Rejent * rok 16 * nr 2(178)
luty 2006 r.

Mariusz Fras

Dzia³ spadku. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

I. Wspólnoœæ powstaj¹ca w wyniku dziedziczenia z za³o¿enia ma
charakter przejœciowy. W systemach prawnych ukszta³towanych zgodnie
z koncepcj¹ sukcesji uniwersalnej spotkaæ mo¿na ró¿ne sposoby okre-
œlenia wzajemnych stosunków miêdzy wspó³spadkobiercami. Wykorzy-
stuje siê bowiem system wspó³w³asnoœci ³¹cznej (jak np. w § 2032 i nast.
BGB lub w § 550 k.c. austr.), system wspó³w³asnoœci u³amkowej (jak
np. w art. 1220 i art. 883 k.c. fr.) lub zmodyfikowane postaci jednego
z nich (np. w art. 1035 i nast. polskiego k.c. przyjêto zmodyfikowany
system wspó³w³asnoœci u³amkowej)1. Prawo spadkowe spe³nia swe funkcje
spo³eczno-gospodarcze, i te mikro i te makro, dopiero przez dzia³ spadku,
od chwili jego dokonania, a wiêc od chwili, gdy okreœlone u³amkowo
czêœci spadku przypadaj¹ce poszczególnym spadkobiercom materializuj¹
siê (w ró¿ny sposób) stosownie do ich wielkoœci, czyli ka¿dy ze spad-
kobierców efektywnie otrzymuje to, co dot¹d mia³ oznaczone idealnie2.

II. Dzia³ spadku reguluj¹ przepisy prawa materialnego (art. 1035-1046
k.c.) i formalnego (art. 680-698 k.p.c.).

W art. 1037 § 1 k.c. zosta³y wskazane dwie drogi prawne prowadz¹ce
do zniesienia wspólnoœci maj¹tku spadkowego przez dzia³ spadku. Znie-

1 Zob. szerzej M. P a z d a n, Umowny dzia³ spadku w prawie prywatnym miêdzyna-
rodowym, [w:] Prace z prawa cywilnego, wydane dla uczczenia pracy naukowej Profesora
Józefa Stanis³awa Pi¹towskiego, Wroc³aw 1985, s. 218 i nast.

2 Tak S. W ó j c i k, Glosa do postanowienia SN z 5.02.2002 r. w sprawie II CKN 803/
99, OSP 2002, z. 12, poz. 162, s. 643.
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sienie tej wspólnoœci (w czêœciach u³amkowych) mo¿e nast¹piæ w drodze
umowy dzia³owej albo postêpowania przed s¹dem (postêpowanie o dzia³
spadku), które najczêœciej wynika z braku mo¿liwoœci dojœcia do poro-
zumienia miêdzy spadkobiercami (art. 1037 k.c.)3. Nie budzi w¹tpliwoœci,
¿e przepis ten odsy³a do prowadzonego w trybie nieprocesowym postê-
powania o dzia³ spadku (art. 680-689 k.p.c.). Ewentualny spór o podzia³
maj¹tku spadkowego, zgodnie z przewa¿aj¹cym pogl¹dem doktryny4

i judykatury5 , mo¿e stanowiæ przedmiot orzekania nie tylko s¹du pañ-
stwowego, ale tak¿e s¹du polubownego (arbitra¿owego), gdy¿ mo¿e byæ
objêty zapisem na s¹d polubowny. Zgodnie z art. 1157 k.p.c., je¿eli przepis
szczególny nie stanowi inaczej, strony mog¹ poddaæ pod rozstrzygniêcie
s¹du polubownego spory o prawa maj¹tkowe lub spory o prawa niema-
j¹tkowe mog¹ce byæ przedmiotem ugody s¹dowej, z wyj¹tkiem spraw
o alimenty. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e spory o dzia³ spadku nale¿¹ do
kategorii sporów o prawa maj¹tkowe, co uzasadnia tezê o mo¿liwoœci
objêcia ich zapisem na s¹d polubowny6.

Celem postêpowania o dzia³ spadku jest okreœlenie i ustabilizowanie
sytuacji prawnej (maj¹tkowej) spadkobierców przez podzia³ miêdzy nich
spadku – wydanie konstytutywnego (prawotwórczego) postanowienia
przez s¹d w³aœciwy7. Dotyczy to tej czêœci postanowienia, w której s¹d
dokonuje samego dzia³u, bowiem czêœæ postanowienia, ustalaj¹ca sk³ad
i wartoœæ masy spadkowej, a tak¿e inne, np. dotycz¹ce sp³at, maj¹ charakter
deklaratywny. Taki charakter postanowienia dzia³owego sprawia, ¿e li-

3 Zob. szerzej P. P o g o n o w s k i, Postêpowanie o dzia³ spadku, Rejent 2005, nr 9,
s. 178 i nast.

4 Por. J. S z a c h u ³ o w i c z, Indywidualne gospodarstwo rolne jako przedmiot wspól-
noœci ustawowej ma³¿eñskiej, Warszawa 1979, s. 182 i nast.; S. W ó j c i k, [w:] System
prawa cywilnego, t. IV: Prawo spadkowe, pod red. J. S. Pi¹towskiego, Wroc³aw 1986,
s. 478.

5 Postanowienie SN z dnia 07.03.1979 r. III CRN 10/79, OSNCP 1979, nr 10, poz.
197 z aprobuj¹cymi glosami Z. Krzemiñskiego, OSPIKA 1980, nr 4, poz. 81 i K. Potrzo-
bowskiego, Palestra 1980, nr 6, s. 106 i nast.; odmiennie W. S i e d l e c k i, Niewa¿noœæ
procesu cywilnego, Warszawa 1965, s. 91; B. D o b r z a ñ s k i, [w:] Kodeks postêpowania
cywilnego. Komentarz, pod red. Z. Resicha i W. Siedleckiego, t. I, Warszawa 1969, s. 970.

6 Zob. 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. 238.

7 Zob. E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz..., s. 239 i nast.; M. P a z d a n, [w:]
Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. II, Warszawa 1998, s. 934-935.
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kwiduje ono jeden stan prawny i w jego miejsce tworzy nowy, ze skutkiem
ex nunc8.

Prawo do wyst¹pienia z wnioskiem o dzia³ spadku co do zasady nie
jest ograniczone ¿adnym terminem. Mo¿e byæ wy³¹czone na czas nie
d³u¿szy ni¿ lat piêæ, z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia tego terminu albo przez
spadkodawcê w testamencie, albo przez umowê wspó³spadkobierców,
stosuj¹c odpowiednio art. 210 k.c. (w zw. z art. 1035 k.c.)9. Kwestia
ta ró¿nie jest uregulowana w porz¹dkach prawnych krajowych. Jedne
systemy prawne dopuszczaj¹ czasowe utrzymanie wspólnoœci wynik³ej
z dziedziczenia, wy³¹czaj¹ce mo¿liwoœæ dzia³u spadku na okreœlony czas
w drodze umowy pomiêdzy wspó³spadkobiercami10, inne dopuszczaj¹
tak¹ mo¿liwoœæ równie¿ z mocy rozrz¹dzenia ostatniej woli11.

III. Testator mo¿e zamieœciæ w testamencie dyspozycjê okreœlaj¹c¹,
którym spadkobiercom maj¹ w dziale spadku przypaœæ okreœlone przed-
mioty maj¹tkowe wchodz¹ce w jego sk³ad.

Na temat charakteru prawnego takiego rozrz¹dzenia testamentowego
spotyka siê w piœmiennictwie ró¿ne pogl¹dy. Wed³ug jednych, prawo
polskie nie przewiduje mo¿liwoœci okreœlenia przez spadkodawcê sposobu
podzia³u maj¹tku spadkowego. Dyspozycja taka nie wywo³uje wiêc ¿adnych
skutków prawnych i nie wi¹¿e ani s¹du, ani spadkobierców dokonuj¹cych
dzia³u spadku12. Inni autorzy twierdz¹, ¿e rozrz¹dzenia co do dzia³u spadku
s¹ samoistnymi rozrz¹dzeniami testamentowymi i jako takie s¹ wi¹¿¹ce
zarówno dla s¹du dokonuj¹cego dzia³u spadku, jak i dla spadkobierców13.
Trzecia grupa wskazuje, ¿e rozrz¹dzenie takie ma charakter pewnego

8 Odmiennie prawo francuskie, które przyznaje podzia³owi spadku charakter dekla-
ratywny i dzia³anie retroaktywne. Na podstawie art. 883 k.c. fr. ka¿dego wspó³spadko-
biercê, po dziale spadku, traktuje siê jako dziedzicz¹cego bezpoœrednio.

9 Por. S. W ó j c i k, [w:] System..., s. 491; M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny..., s. 932;
odmienne stanowisko wyra¿a E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz..., s. 237.

10 Np. art. 815 k.c. fr., § 2042 ust. 2 BGB.
11 Np. § 2044 BGB, art. 715 k.c. w³oskiego.
12 Tak J.St. P i ¹ t o w s k i, Prawo spadkowe. Zarys wyk³adu, wyd. 4, Warszawa 1987,

s. 155, 249-250; E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Prawo spadkowe, Warszawa 2003, s. 118;
B. K o r d a s i e w i c z, Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych, Wroc³aw-War-
szawa 1978, s. 173.

13 Szerzej M. N i e d o œ p i a ³, Testament. Zagadnienia ogólne testamentu w polskim
prawie cywilnym, Kraków-Poznañ 1993, s. 102-104.
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rodzaju zalecenia, które powinno byæ w miarê mo¿noœci uwzglêdnione
w s¹dowym dziale spadku14.

De lege lata zapatrywanie ostatnie nale¿y uznaæ za najtrafniejsze.
Nawi¹zuje ono do dekretu z dnia 08.11.1946 r. o postêpowaniu spadko-
wym15, który w przepisie art. 152 § 3 zd. 1 in principio stanowi³, ¿e przy
uk³adaniu sched nale¿y w miarê mo¿liwoœci d¹¿yæ do tego, aby by³a
uszanowana wola spadkodawcy wyra¿ona w testamencie. W judykaturze
równie¿ przyjêto, ¿e wola spadkodawcy mo¿e stanowiæ jedn¹ z okolicz-
noœci podlegaj¹cych uwzglêdnieniu przy rozwa¿aniu sposobu podzia³u
maj¹tku spadkowego w postêpowaniu przed s¹dem16. Przemawiaj¹ za
tym, prócz respektowania zasady swobody testowania, przepisy kodeksu
postêpowania cywilnego, które w postêpowaniu dzia³owym nakazuj¹
uwzglêdniaæ „inne”, „wszelkie okolicznoœci”, a wiêc równie¿ wolê spad-
kodawcy wyra¿on¹ w testamencie17.

W piœmiennictwie wskazuje siê na celowoœæ wprowadzenia do pol-
skiego porz¹dku prawnego rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do zagwarantowania
testatorowi wiêkszego ni¿ dot¹d wp³ywu na los poszczególnych sk³ad-
ników maj¹tku po jego œmierci18. Jedn¹ z instytucji z zakresu prawa spad-
kowego, która mo¿e s³u¿yæ realizacji tego celu, jest tzw. dzia³ spadku za
¿ycia w testamencie, zwany równie¿ testamentem dzia³owym19. Chodzi
o taki testament, moc¹ którego testator wp³ywa na sposób dokonania

14 Zob. J. G w i a z d o m o r s k i, Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1985, s. 90
i 222; S. W ó j c i k, [w:] System..., s. 455, 495; T. F e l s k i, Wp³yw woli testatora na sposób
podzia³u maj¹tku spadkowego, Palestra 1994, nr 12, s. 6 i nast.

15 Dz.U. Nr 63, poz. 346 z póŸn. zm., obowi¹zuj¹cy do dnia wejœcia w ¿ycie kodeksu
postêpowania cywilnego.

16 Tak SN w uzasadnieniu postanowienia z dnia 03.10.1980 r. III CRN 180/80, OSNCP
1981, nr 2-3, poz. 45.

17 Por. T. F e l s k i, Wp³yw woli testatora..., s. 5-9.
18 Por. J. B i e r n a t, Z problematyki tzw. testamentu dzia³owego w polskim prawie

spadkowym, Przegl¹d S¹dowy 2005, nr 4, s. 37 i nast.; K. £ a s k i, Postêpowanie spad-
kowe. Proponowane kierunki zmian, Nowy Przegl¹d Notarialny 2001, nr 7-8, s. 79-89;
E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Prawo spadkowe..., s. 118.

19 Obszerniej na temat testamentu dzia³owego J. B i e r n a t, Z problematyki..., s. 46;
t e n ¿ e, Dzia³ spadku w testamencie w prawie francuskim, Palestra 2004, nr 11-12, s. 197
i nast.; T. K o t, Przyznanie preferencyjne – instytucja francuskiej procedury dzia³u spad-
ku, Rejent 2000, nr 7-8, s. 64 i nast.; K. £ a s k i, Postêpowanie spadkowe..., s. 79-89.
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dzia³u spadku, uzyskuj¹c w konsekwencji wp³yw na to, którym spoœród
spadkobierców przypadn¹ poszczególne jego sk³adniki, chyba ¿e ta
dyspozycja by³aby sprzeczna z ustaw¹ lub zasadami wspó³¿ycia spo³ecz-
nego.

Testament dzia³owy uregulowany jest w ustawodawstwach europej-
skich w sposób zró¿nicowany20. Najbardziej praktyczne zastosowanie
znajduje na gruncie prawa spadkowego francuskiego (testament-parta-
ge)21. W œwietle unormowañ francuskich testament, w którym nastêpuje
dzia³ spadku, mo¿e byæ sporz¹dzony wy³¹cznie przez wstêpnego, zaœ
osobami, których dotyczy, mog¹ byæ wy³¹cznie jego zstêpni (art. 1075
ust. 1 k.c. fr.). Przed otwarciem spadku testament zawieraj¹cy dzia³
spadku mo¿e byæ, na zasadach ogólnych, zmieniony lub odwo³any. Skutki
prawne dzia³u spadku w testamencie powstaj¹ z chwil¹ otwarcia spadku.
Wtedy zstêpni spadkodawcy dochodz¹ do dziedziczenia po nim jako jego
spadkobiercy ustawowi. Dokonanie dzia³u spadku w testamencie nie
powoduje zmiany tytu³u powo³ania zstêpnych do dziedziczenia z ustawy
na testament. Ewentualne odrzucenie przez nich spadku spowoduje, ¿e
w ogóle nie dojd¹ do dziedziczenia (art. 1079 k.c. fr.). Zstêpni nie mog¹
wiêc skutecznie sprzeciwiaæ siê kszta³towi dzia³u spadku okreœlonemu
przez wstêpnego. Wstêpny mo¿e dokonaæ dzia³u spadku obejmuj¹cego
zarówno wszystkie przys³uguj¹ce mu prawa maj¹tkowe wchodz¹ce
w sk³ad masy spadkowej, jak i tylko niektórych z nich22. W takiej sytuacji
po otwarciu spadku prawa maj¹tkowe nieobjête testamentem dzia³owym
wchodz¹ w sk³ad maj¹tku spadkowego objêtego wspólnoœci¹. Spadko-
biercy s¹ wtedy uprawnieni do dokonania uzupe³niaj¹cego dzia³u spadku
na zasadach ogólnych (art. 1075-3 k.c. fr.).

Za uwzglêdnieniem postulatu wprowadzenia do polskiego porz¹dku
prawnego testamentów dzia³owych przemawia szereg argumentów. Przede
wszystkim dopuszczenie sporz¹dzania testamentu dzia³owego i nadanie
mu donios³oœci prawnej stanowi, jak ju¿ wskazano, pe³niejsze wykorzy-

20 Por. art. 733-735 k.c. w³oskiego, art. 1075-1075-3 k.c. fr., § 2048-2049 BGB.
21 Szerzej H. D y s o n, French property and inheritance law – principles and practice,

Oxford 2003, s. 295 i nast.; J. B i e r n a t, Dzia³ spadku w testamencie w prawie francu-
skim, Palestra 2004, nr 11-12, s. 197 i nast.

22 Zob. J. B i e r n a t, Dzia³ spadku..., s. 206.
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stanie zasady swobody testowania. Nadaj¹c donios³oœæ prawn¹ testamen-
tom dzia³owym, spadkodawca móg³by w wielu wypadkach zapobiec
sporom miêdzy spadkobiercami w postêpowaniu dzia³owym.

W piœmiennictwie wskazuje siê równie¿, ¿e w drodze prawnie wi¹-
¿¹cych dyspozycji co do sposobu dzia³u spadku spadkodawca móg³by
zapobiec takim podzia³om fizycznym pewnych sk³adników spadku, któ-
rych dokonanie poci¹ga³oby za sob¹ likwidacjê lub ograniczenie pewnych
rodzajów dobrze funkcjonuj¹cej dzia³alnoœci gospodarczej, prowadzonej
przez spadkodawcê. Spadkodawca mia³by wiêc wp³yw na efektywne
wykorzystanie sk³adników spadku po œmierci23.

Zg³aszane niekiedy postulaty stworzenia mo¿liwoœci zawarcia za ¿ycia
spadkodawcy, z jego udzia³em, umowy o dzia³ spadku, skutecznej jednak
dopiero w chwili œmierci, nale¿y oceniæ krytycznie. Dopuszczalnoœæ za-
warcia umów dziedziczenia, polegaj¹cych na tym, ¿e spadkodawca w umo-
wie z inn¹ osob¹ dokonuje wi¹¿¹cych rozrz¹dzeñ co do przysz³ego spadku
przewiduje m.in. prawodawstwo niemieckie (§ 1941, 2274-2300 BGB),
austriackie (§ 602, 1249-1254 k.c. austr.), szwajcarskie (art. 512-515 k.c.
szwajc.) i wêgierskie (§ 655-658 k.c. wêg.). W prawodawstwach eu-
ropejskich przewa¿a jednak¿e stanowisko niechêtne tej instytucji, bowiem
jest ona niedopuszczalna m.in. wed³ug prawa w³oskiego, francuskiego,
greckiego, holenderskiego i rosyjskiego24. Zgodnie z kszta³tem prawnym
nadanym umowom dziedziczenia przez prawodawstwa dopuszczaj¹ce tê
instytucjê, mo¿e ona zawieraæ rozrz¹dzenie mortis causa b¹dŸ jednej tylko
strony (spadkodawcy), b¹dŸ obu stron (w tym przypadku rola spadko-
dawcy przypada obu stronom). Pomimo niejednolitej terminologii25,
w konsekwencji powy¿szego rozró¿nienia umowy dziedziczenia mo¿na
podzieliæ na umowy jednostronne i umowy obustronne (dwustronne,
wzajemne). Wskazaæ jednak¿e nale¿y, ¿e powy¿szym nazwom nadaje siê
w rozpatrywanym tutaj zakresie znaczenie swoiste, poniewa¿ podobieñ-

23 Szerzej S. W ó j c i k, O niektórych uregulowaniach w prawie spadkowym. Uwagi
de lege ferenda, [w:] Rozprawy prawnicze. Ksiêga pami¹tkowa Profesora Maksymiliana
Pazdana, red. L. Ogieg³o, W. Popio³ek, M. Szpunar, Kraków 2005, s. 1499-1500.

24 Por. M. P a z d a n, O umowach dziedziczenia zawieranych przed polskimi notariu-
szami, Rejent 1996, nr 4-5, s. 60.

25 Por. E. T i l l, Wyk³ad austriackiego prawa spadkowego, Lwów 1904, s. 189; F. Z o l l,
Prawo cywilne, t. IV: Prawo familijne i spadkowe, Poznañ 1993, s. 97.
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stwo do nazw u¿ywanych w dziedzinie umów obligacyjnych mo¿e
prowadziæ do doœæ znacznych nieporozumieñ. Wedle prawa niemieckie-
go, umowa dziedziczenia to rozrz¹dzenie na wypadek œmierci, które
dokonywane jest przez dwie lub wiêcej osób w formie umowy albo przez
osobê trzeci¹ (§ 1941 BGB). Zgodnie z § 2286 BGB, prawo spadkodawcy
do dysponowania maj¹tkiem w drodze czynnoœci prawnych inter vivos
nie jest ograniczone, chyba ¿e spadkodawca dokonuje tych czynnoœci
z zamiarem pokrzywdzenia spadkobiercy lub zapisobiercy ustanowionego
w umowie26. Podnieœæ nale¿y, ¿e umowa taka stwarza³aby od chwili za-
warcia stan zwi¹zania, który w sposób nieuzasadniony nie realizowa³by
zasady swobody (wolnoœci) rozrz¹dzeñ na wypadek œmierci, bêd¹cej
przejawem zasady autonomii woli podmiotów prawa cywilnego w prawie
spadkowym27. Testament nie wi¹¿e testatora, mo¿e byæ przez niego
zmieniany i odwo³ywany (art. 943 k.c.). Wydaje siê, ¿e zbli¿ony skutek
mo¿na by osi¹gn¹æ przy wykorzystaniu donatio mortis causa28.

Po to, by zamieszczone w testamencie dyspozycje dzia³owe uzyska³y
moc prawn¹, by³y prawnie skuteczne, nale¿y wprowadziæ zmiany do obec-
nego stanu prawnego, a wiêc konieczna bêdzie interwencja ustawodawcy
nie tylko w sferze prawa materialnego, ale równie¿ w przepisach postê-
powania cywilnego. Dla bezpieczeñstwa obrotu konieczna by³aby nowe-
lizacja przepisów dotycz¹cych postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
w ten sposób, ¿e w sentencji postanowienia s¹d wymienia³by sk³adniki
maj¹tkowe, które maj¹ przypaœæ poszczególnym spadkobiercom w dziale
spadku29.

Alternatyw¹ dla tego rodzaju postêpowania s¹dowego mog³oby byæ
wprowadzenie do kodeksu postêpowania cywilnego zupe³nie nowej in-
stytucji zatwierdzenia testamentu, dokonywanej w formie postanowienia
s¹du. Postanowieniem tym s¹d stwierdza³by wa¿noœæ testamentu i sku-

26 Szerzej A. D u d a, Umowa dziedziczenia w prawie niemieckim – pojêcie i moc
wi¹¿¹ca, Rejent 2004, nr 3-4, s. 116 i nast.

27 Zob. szerzej M. N i e d o œ p i a ³, Testament..., s. 91-92.
28 Za dopuszczalnoœci¹ zawarcia takiej umowy wypowiedzieli siê m.in. A. K u b a s,

M. S a f j a n, Recenzja pracy L. Steckiego „Umowa darowizny”, Nowe Prawo 1974, nr 10,
s. 1368 i nast.; J. K o s i k, [w:] System prawa cywilnego, t. IV: Prawo spadkowe, Wroc³aw
i in. 1986, s. 580 i nast.; M. N i e d o œ p i a ³, Darowizna na wypadek œmierci, Pañstwo
i Prawo 1987, z. 11.

29 Na wadliwoœci tego rozwi¹zania wskazuje J. B i e r n a t, Z problematyki..., s. 47.
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tecznoœæ (zgodnoœæ z prawem i zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego) dzia³u
spadku dokonanego w testamencie przez spadkodawcê, z tym skutkiem,
¿e bez potrzeby dalszego postêpowania dzia³owego poszczególne prawa
maj¹tkowe przechodzi³yby z mocy prawa na spadkobierców, zgodnie
z treœci¹ testamentu.

IV. Jak ju¿ wspomniano, celem dzia³u spadku jest przede wszystkim
ustalenie sched spadkowych. Chodzi tu wiêc o zmaterializowanie okre-
œlonych u³amkowo udzia³ów spadkowych. Instytucja zaliczania darowizn
na schedê spadkow¹ (art. 1039 i nast. k.c.) s³u¿y do przywrócenia w³a-
œciwych proporcji miêdzy korzyœciami uzyskiwanymi w ramach dziedzi-
czenia ustawowego przez poszczególnych spadkobierców, które zachwiane
zosta³y darowiznami poczynionymi przez spadkodawcê za ¿ycia na rzecz
niektórych spadkobierców (z pominiêciem innych)30. Przepisy dotycz¹ce
zaliczania darowizn na poczet nale¿nych spadkobiercom sched spadko-
wych s¹ skomplikowane i doœæ kazuistyczne. De lege lata zaliczanie
darowizn obowi¹zuje jedynie przy dziedziczeniu ustawowym31. Podsta-
wowy kr¹g osób okreœla art. 1039 § 1 k.c. Z przepisu tego wynika, ¿e
nie s¹ do tego zobowi¹zani wszyscy spadkobiercy ustawowi, lecz jedynie
zstêpni oraz ma³¿onek32. Regu³¹ jest obowi¹zek zaliczania darowizn, chyba
¿e z oœwiadczenia spadkodawcy lub z okolicznoœci towarzysz¹cych da-
rowiŸnie wynika, ¿e zosta³a ona dokonana ze zwolnieniem od obowi¹zku
zaliczenia (art. 1039 § 1 in fine k.c.). Oœwiadczenie spadkodawcy o zwol-
nieniu darowizny z obowi¹zku jej zaliczenia na schedê spadkow¹ mo¿e
byæ zamieszczone w umowie darowizny, w innej czynnoœci prawnej (np.
w testamencie), mo¿e te¿ stanowiæ odrêbne oœwiadczenie woli (art. 60
k.c.)33.

Jako problem do ewentualnego rozwa¿enia w toku pracy nad reform¹
kodeksu cywilnego nale¿y wzi¹æ pod uwagê przebudowê przepisu art.

30 Zob. M. P a z d a n, [w:] Komentarz..., s. 937.
31 Szerzej L. S t e c k i, Zaliczanie darowizn miêdzy spadkobiercami darczyñcy, Acta

UNC 1976, nr 75, s. 127 i nast.
32 Inaczej art. 63 § 1 dekretu z dnia 08.10.1946 r. – Prawo spadkowe (Dz.U. Nr 60,

poz. 328), który do krêgu osób zobowi¹zanych do zaliczenia darowizn zalicza³ jedynie
zstêpnych.

33 Zob. M. P a z d a n, [w:] Komentarz..., s. 937.
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1039 k.c. Maj¹c na wzglêdzie nisk¹ œwiadomoœæ prawn¹ spo³eczeñstwa
oraz respektowanie zasady swobody testowania, nale¿y odst¹piæ od za-
liczania darowizn na schedê spadkow¹ jako zasady. Nie zwolnienie ob-
darowanego od obowi¹zku zaliczenia, ale poddanie darowizny obowi¹z-
kowi zaliczenia powinno byæ uzale¿nione od z³o¿enia przez darczyñcê
odpowiedniego oœwiadczenia woli lub od wynikaj¹cego z okolicznoœci
zamiaru darczyñcy poddania darowizny obowi¹zkowi zaliczenia34. Tak
sformu³owany przepis uproœci³by procedurê zaliczania darowizn i lepiej
respektowa³by wolê spadkodawcy.

Do rozwa¿enia jest równie¿, czy wskazywaæ kr¹g osób zobowi¹za-
nych do zaliczania darowizn. Rozwi¹zanie takie przyj¹³ ustawodawca
holenderski w przepisie art. 229 k.c. ksiêgi czwartej, który stanowi, ¿e
spadkobiercy s¹ wzajemnie zobowi¹zani do zaliczenia na schedê spad-
kow¹ otrzymanych od spadkodawcy darowizn w takim zakresie, w jakim
wynika to z oœwiadczenia spadkodawcy zamieszczonego w umowie da-
rowizny lub w testamencie.

Na uwagê zas³uguje równie¿ podnoszony w doktrynie postulat usu-
niêcia przepisu art. 1043 k.c.35 Obecnie przepis ten, przewiduj¹cy zali-
czenie na schedê spadkow¹ poniesionych przez spadkodawcê na rzecz
zstêpnego kosztów wychowania i wykszta³cenia ogólnego i zawodowe-
go, o ile koszty te przekraczaj¹ przeciêtn¹ miarê w danym œrodowisku,
ma ma³¹ przydatnoœæ w zastosowaniu praktycznym i sprawia stronom
i s¹dom niepotrzebne trudnoœci zwi¹zane z zaliczeniem sumy tych œwiadczeñ
i okreœleniem, jaka ich czêœæ stanowi nadmierne koszty wychowania
i wykszta³cenia.

V. Przedstawione wy¿ej skrótowo propozycje natury legislacyjnej,
dotycz¹ce problematyki dzia³u spadku, odnosz¹ siê w swojej istocie
wy³¹cznie do sposobu dokonania dzia³u spadku i ustalania sched spad-
kowych przypadaj¹cych poszczególnym spadkobiercom i nie powoduj¹

34 Prawo spadkowe w zarysie, red. J. Gwiazdomorski, A. M¹czyñski, Warszawa 1990,
s. 229.

35 Zob. Prawo spadkowe..., red. J. Gwiazdomorski, A. M¹czyñski, s. 229; 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 pami¹tkowa ku czci profesora Tomasza Dybow-
skiego, Studia Iuridica, t. XXI, Warszawa 1994, s. 256.
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koniecznoœci naruszenia systemu zasad, na podstawie których zosta³o
ukszta³towane polskie prawo spadkowe, a w wiêkszym stopniu realizuj¹
zasadê swobody testowania. W szczególnoœci zaœ nie powoduj¹ naru-
szenia zasady sukcesji uniwersalnej (generalnej)36.

36 O potrzebie prac nad reform¹ prawa spadkowego, Z. R a d w a ñ s k i, Za³o¿enia
dalszych prac kodyfikacyjnych na obszarze prawa cywilnego, Pañstwo i Prawo 2004, z. 3,
s. 11.


