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Zarz¹d spadkiem w systemach prawnych krêgu
germañskiego

Sposób regulacji zarz¹du spadkiem nie jest pierwszoplanowym zagad-
nieniem w prawie spadkowym, mimo to istotnym, i to zarówno z punktu
widzenia spadkobierców, jak i wierzycieli spadkowych, a nawet spad-
kodawcy. Dla spadkobiercy zasady, na których opiera siê unormowanie
zarz¹du maj¹tkiem spadkowym, maj¹ znaczenie przede wszystkim dla-
tego, ¿e decyduj¹ o stopniu jego uzale¿nienia od pozosta³ych wspó³spad-
kobierców. Z kolei wierzyciele spadkowi zainteresowani s¹ rozwi¹zaniami
chroni¹cymi przed dzia³aniami spadkobierców na niekorzy�æ wierzycieli.
Nawet samemu spadkodawcy zale¿y na tym, by maj¹tek spadkowy by³
zarz¹dzany w sposób, który zapewni realizacjê jego ostatniej woli. Wreszcie
w interesie wszystkich wy¿ej wymienionych le¿y to, by do momentu ob-
jêcia spadku przez uprawniony podmiot b¹d� podmioty maj¹tek spadko-
wy nie zosta³ naruszony lub uszczuplony na skutek braku albo niew³a�ci-
wego zarz¹du.

W zwi¹zku z tym, w obliczu planowanej reformy prawa spadkowego,
warto przyjrzeæ siê regulacjom dotycz¹cym zarz¹du spadkiem przyjêtym
w obcych porz¹dkach prawnych i porównaæ je z rozwi¹zaniami obowi¹-
zuj¹cymi w prawie polskim. Ma to tym wiêksze znaczenie, ¿e niezwykle
statyczny charakter prawa spadkowego daje ustawodawcy niepowta-
rzaln¹ mo¿liwo�æ kszta³towania w po¿¹danym kierunku postaw i zacho-
wañ spo³ecznych w zakresie stosunków spadkowych.

Koncepcja i sposób uregulowania zarz¹du spadkiem s¹ determinowane
przez przyjêty system nabycia spadku. W grê wchodzi b¹d� romañski
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system sukcesji uniwersalnej, b¹d� anglosaski system administracji spad-
ku1. W systemach prawnych krêgu germañskiego, podobnie jak i w Polsce,
obowi¹zuje system sukcesji uniwersalnej2. W porz¹dkach prawnych, które
przyjê³y ten system, spadek przechodzi bezpo�rednio na spadkobierców,
w zwi¹zku z czym zarz¹d nim przys³uguje w pierwszym rzêdzie w³a�nie
spadkobiercom3. Oprócz tego nale¿y zwróciæ uwagê na zarz¹d spadkiem
wykonywany przez ustanowionego przez s¹d lub inny w³a�ciwy organ
zarz¹dcê w celu ochrony interesów okre�lonych podmiotów, wreszcie
na zarz¹d sprawowany przez wykonawcê testamentu powo³anego przez
spadkodawcê w celu zapewnienia realizacji jego ostatniej woli. Wszystkie
te rozwi¹zania wystêpuj¹ zarówno w prawie polskim, jak i porz¹dkach
prawnych Austrii, Niemiec i Szwajcarii.

Zarz¹d spadkiem w prawie polskim
W prawie polskim nabycie (niedefinitywne) spadku nastêpuje ipso iure

w chwili jego otwarcia, w zwi¹zku z czym ju¿ od tego momentu spad-
kobierca mo¿e samodzielnie (bez interwencji s¹du) obj¹æ spadek we
w³adanie4.

W sytuacji gdy spadek przypada kilku spadkobiercom, do zarz¹du nim
stosuje siê odpowiednio przepisy o wspó³w³asno�ci w czê�ciach u³am-
kowych, z uwzglêdnieniem modyfikacji wynikaj¹cych z przepisów prawa
spadkowego (art. 1035 k.c.). Wspó³spadkobiercy mog¹ równie¿ unor-
mowaæ zarz¹d maj¹tkiem spadkowym w zawartej przez siebie umowie5.

W przypadku gdy ¿aden ze spadkobierców nie obj¹³ jeszcze spadku,
nad ca³o�ci¹ spadku czuwa � a¿ do czasu jego objêcia � s¹d, który w razie
1 M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. II, Warszawa

2005, s. 905. Na temat zarz¹du spadkiem w systemach prawnych krêgu anglosaskiego zob.
J.B. C l a r k, D.H. P a r r y, The law of successions, London 1998, s. 140 i nast.
2 D. L e i p o l d, Erbrecht, Tübingen 1988, s. 10, 219; T. K i p p, H. C o i n g, Erbrecht,

Tübingen 1990, s. 4 i nast.; B. E c c h e r, Erbrecht, Wien 2000, s. 1, 74; H. H a u s h e e r,
R. A e b i - M ü l l e r, Familienerbrecht und Testierfreiheit in der Schweiz, [w:] Familien-
erbrecht und Testierfreiheit im europäischen Vergleich, red. D. Henrich, D. Schwab, Bie-
lefeld 2001, s. 214.
3 K. L i p s t e i n, Das Haager Abkommen über die internationale Abwicklung von

Nachlässen, RabelsZ 1978, s. 29 i nast.
4 M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny..., s. 905.
5 M. K ³ o s, Wspólno�æ maj¹tku spadkowego, Warszawa 2004, s. 149 i nast.
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potrzeby mo¿e ustanowiæ kuratora spadku (art. 666 § 1 k.p.c.). Zarz¹dza
on maj¹tkiem spadkowym pod nadzorem s¹du spadku; stosuje siê tu
odpowiednio przepisy o zarz¹dzie w toku egzekucji z nieruchomo�ci (art.
667 § 2 k.p.c.). Poza tym kurator spadku powinien staraæ siê wyja�niæ,
kto jest spadkobierc¹ i zawiadomiæ spadkobierców o otwarciu spadku
(art. 667 § 1 k.p.c.). Pogl¹dy na temat charakteru prawnego kuratora
spadku nie s¹ jednolite6. Nie budzi w ka¿dym razie w¹tpliwo�ci to, ¿e
podmiotem praw i obowi¹zków wchodz¹cych w sk³ad spadku nieobjê-
tego s¹ spadkobiercy, choæby nawet chwilowo nie byli znani, zatem
spadek nieobjêty nie stanowi odrêbnego podmiotu prawa7.

Niezale¿nie od tego, czy spadek zosta³ objêty, czy te¿ nie, s¹d spadku
mo¿e � z urzêdu lub na wniosek (m.in. spadkobiercy, zapisobiercy,
uprawnionego do zachowku, wykonawcy testamentu, wierzyciela spad-
kowego) � zastosowaæ odpowiednie �rodki zabezpieczenia w celu ochro-
ny poszczególnych jego sk³adników maj¹tkowych przed naruszeniem
(art. 634-635 k.p.c.). Tymi �rodkami s¹ m.in.: spisanie maj¹tku rucho-
mego i oddanie go pod dozór, ustanowienie zarz¹du tymczasowego oraz
ustanowienie dozoru nad nieruchomo�ci¹ (art. 636 k.p.c.).

Kwestia zarz¹du spadkiem mo¿e zostaæ równie¿ uregulowana bezpo-
�rednio przez spadkodawcê przez powo³anie w testamencie jego wyko-
nawcy (art. 986 k.c.). Funkcjê tê spadkodawca mo¿e powierzyæ ka¿dej
osobie maj¹cej pe³n¹ zdolno�æ do czynno�ci prawnych, tak¿e spadkobier-
cy lub zapisobiercy. Zakres obowi¹zków wykonawcy okre�la przede
wszystkim sam spadkodawca. W braku odmiennych postanowieñ wy-
konawca testamentu powinien zarz¹dzaæ maj¹tkiem spadkowym (jest
uprawniony tak¿e do dokonywania czynno�ci przekraczaj¹cych zakres
zwyk³ego zarz¹du8), sp³aciæ d³ugi spadkowe, w szczególno�ci wykonaæ
zapisy i polecenia, a nastêpnie wydaæ spadkobiercom maj¹tek spadkowy,
zgodnie z wol¹ spadkodawcy i przepisami ustawy (art. 988 § 1 k.c.).

6 W. B r o n i e w i c z, W kwestii stanowiska prawnego kuratora, Palestra 1968, nr 6,
s. 60 i nast. uwa¿a kuratora spadku za zastêpcê po�redniego spadkobierców, za� K. K o -
r z a n, Stanowisko prawne kuratora spadku, Palestra 1967, nr 12, s. 20 i nast. za przed-
stawiciela ustawowego spadkobierców.
7 Orzeczenie SN z dnia 08.07.1969 r., OSN 1970, nr 5, poz. 83.
8 E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga IV: Spad-

ki, Warszawa 2005, s. 158.
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Ma równie¿ czynn¹ i biern¹ legitymacjê w sprawach wynikaj¹cych
z zarz¹du spadkiem oraz w sprawach o prawa nale¿¹ce do spadku i o d³u-
gi spadkowe (art. 988 § 2 k.c.). Nie jest natomiast uprawniony do dokonania
dzia³u spadku ani do wyst¹pienia o s¹dowy dzia³ spadku (por. art. 1037
§ 1 k.c.). Przez okres sprawowania zarz¹du przez wykonawcê testamen-
tu spadkobiercy pozbawieni s¹ prawa zarz¹dzania maj¹tkiem spadko-
wym9. Podobnie jak w przypadku kuratora spadku, charakter prawny
stanowiska wykonawcy testamentu jest sporny10. Nie budzi w ka¿dym
razie w¹tpliwo�ci, ¿e wype³niaj¹c swe kompetencje dzia³a on we w³asnym
imieniu, lecz nie we w³asnym interesie. W czasie sprawowania zarz¹du
pomiêdzy nim a spadkobiercami powstaje stosunek obligacyjny, do któ-
rego nale¿y stosowaæ odpowiednio przepisy o odp³atnym zleceniu (art.
989 § 1 k.c.). Uprawnienia i obowi¹zki wykonawcy testamentu wygasaj¹
z mocy prawa z chwil¹ wykonania przez niego zadañ okre�lonych przez
spadkodawcê lub wynikaj¹cych z przepisu art. 988 § 1 k.c., a z wa¿nych
powodów mo¿e on równie¿ zostaæ zwolniony przez s¹d (art. 991 k.c.).

Zarz¹d spadkiem w systemach prawnych krêgu germañskiego
Jak zosta³o ju¿ na wstêpie wspomniane, równie¿ w porz¹dkach praw-

nych krêgu germañskiego obowi¹zuje zasada sukcesji uniwersalnej. Mimo
to w przepisach poszczególnych pañstw wystêpuj¹ ró¿nice, je�li chodzi
o moment nabycia i objêcia spadku.

Najbardziej zbli¿one do polskich s¹ rozwi¹zania przyjête w kodeksie
cywilnym niemieckim (BGB). Wed³ug § 1942 BGB, spadkobierca nabywa
spadek w chwili jego otwarcia11. Nastêpuje to ipso iure, bez ¿adnej
9 M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny..., s. 1020.
10 Teorie dotycz¹ce statusu prawnego wykonawcy testamentu wyczerpuj¹co przedsta-

wia B. Wa l a s z e k, Krytyczny przegl¹d teorii dotycz¹cych stanowiska prawnego wyko-
nawcy testamentu, ZNUJ � Prace Prawnicze 1959, z. 6, s. 175 i nast., uznaj¹c samemu
wykonawcê testamentu za odrêbn¹ instytucjê prawa spadkowego. Tak te¿  E. S k o w r o ñ -
s k a - B o c i a n, Komentarz do kodeksu cywilnego..., s. 157. Jako szczególnego rodzaju
zastêpcê po�redniego traktuje wykonawcê testamentu J.S. P i ¹ t o w s k i, Prawo spadko-
we. Zarys wyk³adu, Warszawa 2003, s. 140, za� J. G w i a z d o m o r s k i, Prawo spadkowe,
Warszawa 1959, s. 378 uwa¿a, ¿e stanowisko prawne wykonawcy testamentu zbli¿one jest
do stanowiska syndyka upad³o�ci.
11 Nabycie to ma, podobnie jak wg k.c., charakter niedefinitywny ze wzglêdu na

mo¿liwo�æ odrzucenia spadku i inne zasz³o�ci po jego otwarciu.
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aktywno�ci, a nawet wiedzy z jego strony. Od tego momentu spadko-
bierca mo¿e obj¹æ spadek, przy czym nie wymaga to ¿adnych czynno�ci
urzêdowych12.

Podobna regulacja wystêpuje w kodeksie cywilnym szwajcarskim
(ZGB), choæ przewiduje on urzêdowe przyznanie posiadania spadku przy
dziedziczeniu testamentowym13. Mianowicie, w razie przed³o¿enia testa-
mentu spadek pozostaje we w³adaniu spadkobiercy ustawowego lub
wprowadza siê administracjê spadku i dopiero po stwierdzeniu praw spad-
kobiercy testamentowego, spadek zostaje mu wydany (tzw. Auslieferung,
art. 556-559 ZGB).

Odmiennie ma siê rzecz w prawie austriackim, w którym obowi¹zuje
wprawdzie zasada sukcesji uniwersalnej, jednak konieczn¹ przes³ank¹
prawnego nabycia i objêcia spadku jest nie tylko tytu³ do niego, lecz
ponadto akt pañstwowy w postaci s¹dowego przyznania spadku (Einant-
wortung, § 797 ABGB). W celu jego uzyskania spadkobierca musi wy-
kazaæ przed s¹dem swój tytu³ do spadku oraz z³o¿yæ o�wiadczenie o przy-
jêciu go (§ 799 ABGB). Z t¹ chwil¹ przys³uguje mu prawo do zarz¹dzania
spadkiem (§ 810 ABGB), który dot¹d pozostawa³ pod piecz¹ s¹du. Mimo
to s¹d nadal sprawuje nadzór nad maj¹tkiem spadkowym, a czynno�ci
przekraczaj¹ce zakres zwyk³ego zarz¹du wymagaj¹ jego zgody, i to nie-
zale¿nie od tego, kto spadkiem zarz¹dza (spadkobiercy, kurator spadku
czy wykonawca testamentu)14. Z uwagi na to, ¿e spadkobierca wstêpuje
w prawa i obowi¹zki spadkodawcy dopiero z chwil¹ s¹dowego przyzna-
nia spadku, § 547 ABGB przewiduje, ¿e wcze�niej spadek traktowany
jest tak, jakby nale¿a³ wci¹¿ do spadkodawcy. Aby unikn¹æ tej fikcji,
spadek wakuj¹cy jest traktowany jako samodzielny podmiot praw i obo-
wi¹zków nale¿¹cych do spadku15.

Zarz¹d wykonywany przez kilku spadkobierców
W sytuacji gdy spadek przypada kilku spadkobiercom, stosunki miêdzy

nimi kszta³towane s¹ b¹d� przez zasadê wspó³w³asno�ci ³¹cznej, b¹d� te¿

12 T. K i p p, H. C o i n g, Erbrecht..., s. 479 i nast.
13 Tam¿e, s. 481.
14 B. E c c h e r, Erbrecht, Wien 2000, s. 3.
15 Tam¿e, s. 2.
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wspó³w³asno�ci w czê�ciach u³amkowych. Dotyczy to równie¿ kwestii
zarz¹du maj¹tkiem spadkowym.

Prawo niemieckie i szwajcarskie przyjmuj¹ to pierwsze rozwi¹zanie,
w zwi¹zku z czym z chwil¹ otwarcia spadku powstaje wspólnota spad-
kobierców (Erbengemeinschaft), której niepodzielnie przypada ca³y spa-
dek (§ 2032 BGB, art. 602 ZGB). Stanowi on wspólny maj¹tek wspó³-
spadkobierców, a poszczególne prawa przys³uguj¹ im do niepodzielnej
rêki, przy czym ka¿dy ma swój udzia³ w ca³ym spadku. Takie wyod-
rêbnienie sprawia, ¿e w pi�miennictwie niemieckim pojawia siê teza, ¿e
wspólnocie spadkobierców przys³uguje podmiotowo�æ prawna16 . Jako
dodatkowy argument na jej rzecz s³u¿y orzeczenie Federalnego S¹du
Najwy¿szego (BGH), uznaj¹ce, ¿e zewnêtrzna spó³ka cywilna posiada
zdolno�æ prawn¹ i s¹dow¹17. Mimo to nadal w doktrynie18 i orzecznic-
twie19 dominuje pogl¹d, który odmawia wspólnocie spadkobierców pod-
miotowo�ci prawnej.

Objêcie spadkobierców wspólno�ci¹ ³¹czn¹ znajduje swoje odzwier-
ciedlenie w sposobie uregulowania kwestii zarz¹du spadkiem. Przepisy
podporz¹dkowuj¹ go zasadzie jednomy�lno�ci, wprowadzaj¹c obowi¹zek
wspólnego zarz¹dzania spadkiem przez spadkobierców (§ 2038 I zd. 1,
2040 I BGB, art. 602 ZGB). Jednomy�lno�æ wspó³spadkobierców bywa
jednak czêsto trudna do osi¹gniêcia lub okazuje siê niepraktyczna, st¹d
w BGB wystêpuje daleko id¹ce prze³amanie tej zasady. I tak, w zakresie
czynno�ci zwyk³ego zarz¹du obowi¹zuje zasada wiêkszo�ci (§ 745 w zw.
z § 2038 II BGB), za� czynno�ci zachowawczych mo¿e dokonywaæ
samodzielnie ka¿dy ze wspó³spadkobierców (§ 2038 I zd. 2 BGB). Dok-
tryna przyjmuje przy tym, ¿e zasady te dotycz¹ zarówno stosunków
wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych20. Sporne jest natomiast, czy wspo-
16 B. G r u n e w a l d, Die Rechtsfähigkeit der Miterbengemeinschaft, AcP 1997, z. 197,

s. 305 i nast.
17 Orzeczenie BGH z dnia 29 stycznia 2001 r. II ZR 331/00, BGHZ, t. 146, s. 341.
18 Zob. D. O l z e n, Erbrecht, Berlin 2005, s. 329 i cyt. tam literatura. Szczegó³owo

przeciwko podmiotowo�ci prawnej wspólnoty spadkobierców P. U l m e r, Die Gesamt-
handsgesellschaft � ein noch immer unbekanntes Wesen?, AcP 1998, z. 198, s. 124 i nast.
19 Orzeczenie BGH z dnia 11 wrze�nia 2002, NJW 2002, nr 46, s. 3390, w którym

podkre�lono, ¿e w przeciwieñstwie do spó³ki cywilnej wspólnota spadkobierców powstaje
z mocy ustawy i w za³o¿eniu nie ma charakteru trwa³ego.
20 D. L e i p o l d, Erbrecht..., s. 250 i nast.; T. K i p p, H. C o i n g, Erbrecht..., s. 612.
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mniane odstêpstwa od zasady jednomy�lno�ci znajduj¹ równie¿ zastoso-
wanie do rozporz¹dzeñ przedmiotami wchodz¹cymi w sk³ad spadku, ze
wzglêdu na § 2040 I BGB, przewiduj¹cy zasadê jednomy�lno�ci w od-
niesieniu do rozporz¹dzeñ przedmiotami spadkowymi21.

Prawo austriackie traktuje natomiast wspó³spadkobierców jako com-
munio incidens, podlegaj¹c¹ przepisom § 825 i nast. ABGB22. Wykonuj¹
oni zarz¹d wspólnie, choæ mog¹ jednomy�lnie powierzyæ któremukolwiek
spo�ród siebie zarz¹d ca³o�ci¹ albo czê�ci¹ spadku b¹d� poszczególnymi
przedmiotami wchodz¹cymi w jego sk³ad23. W zakresie czynno�ci
zwyk³ego zarz¹du obowi¹zuje zasada wiêkszo�ci, za� czynno�ci przekra-
czaj¹ce zwyk³y zarz¹d wymagaj¹ s¹dowego potwierdzenia. Z kolei
w przypadku niemo¿no�ci osi¹gniêcia zgody przez spadkobierców s¹d
powinien, je�li to konieczne, ustanowiæ kuratora spadku24.

Zarz¹dca spadku
Jak ju¿ wspomniano, wszystkie trzy porz¹dki prawne przewiduj¹

mo¿liwo�æ ustanowienia przez s¹d lub inny uprawniony organ zarz¹dcy
spadku. Nastêpuje to b¹d� z urzêdu, b¹d� na wniosek i ma na celu ochronê
interesów okre�lonych podmiotów.

W prawie niemieckim wystêpuj¹ dwie instytucje o takim charakterze:
kurator spadku (Nachlasspfleger)25 i zarz¹d spadku (Nachlassverwaltung).

Pierwsza instytucja jest jednym ze �rodków, jakie stosuje s¹d w przy-
padku konieczno�ci zabezpieczenia przed naruszeniem maj¹tku lub udzia³u
spadkowego do chwili przyjêcia spadku b¹d� te¿ w sytuacji gdy spad-
kobierca jest nieznany lub gdy istnieje niepewno�æ co do tego, czy przyj¹³
spadek (§ 1960 BGB). Nie jest to konieczne, je�li zabezpieczenie mo¿na

21 T. K i p p, H. C o i n g, Erbrecht...,  s. 613 i nast. s¹ zdania, ¿e oprócz § 2040 BGB
do rozporz¹dzeñ znajduje zastosowanie tylko § 745 BGB, za� D. L e i p o l d, Erbrecht...,
s. 252, ¿e stosuje siê zarówno § 745 BGB, jak i § 2038 I zd. 2 BGB.
22 B. E c c h e r, Erbrecht..., s. 85.
23 Tam¿e, s. 3.
24 Tam¿e.
25 Wbrew nazwie kurator spadku jest szczególnego rodzaju kuratorem ustanawianym

dla ochrony interesów spadkobiercy albo spadkobierców � wszystkich albo niektórych
(wtedy kuratela obejmuje tylko odpowiednie udzia³y spadkowe); W. E d e n h o f e r, [w:]
P. B a s s e n g e i in., Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, München 1996, s. 1873.
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osi¹gn¹æ w inny sposób, je�li wprowadzono zarz¹d spadku lub gdy powo³any
zosta³ wykonawca testamentu26. S¹d ustanawia kuratora spadku z urzêdu
b¹d� na wniosek wierzyciela zamierzaj¹cego s¹dowo dochodziæ przys³u-
guj¹cych mu roszczeñ (§ 1961 BGB). Zakres jego obowi¹zków okre�la
s¹d zale¿nie od potrzeb: od za³atwienia konkretnej sprawy a¿ po zarz¹d
spadkiem27. Z regu³y ma on ustaliæ osobê nieznanego spadkobiercy oraz
zabezpieczyæ i zachowaæ spadek do czasu przyjêcia go. Do jego zadañ
nie nale¿y zasadniczo zaspokojenie wierzycieli ani te¿ realizacja woli spad-
kodawcy; nie mo¿e wnosiæ o wprowadzenie zarz¹du spadku, stwierdze-
nie nabycia spadku, nie mo¿e dokonaæ dzia³u spadku, nie mo¿e przyj¹æ
spadku lub odrzuciæ go28. Wobec spadkobiercy odpowiada za zawinione
szkody, wobec wierzycieli tylko za niedope³nienie obowi¹zku udzielenia
okre�lonych informacji29. Je�li chodzi o charakter prawny kuratora spad-
ku, to znajduj¹ do niego zastosowanie ogólne przepisy o kurateli, o ile
nic innego nie wynika z przepisów spadkowych. Kurator zarz¹dza spad-
kiem w interesie i na rzecz spadkobiercy (niekoniecznie ju¿ znanego),
bêd¹c w ramach zabezpieczenia i zachowania spadku jego przedstawicie-
lem ustawowym30. Dzia³a samodzielnie, ale w imieniu spadkobiercy. Podlega
jednak nadzorowi s¹du. Ma czynn¹ i biern¹ legitymacjê procesow¹. Usta-
nowienie kuratora nie ogranicza uprawnieñ spadkobierców do dokony-
wania czynno�ci zobowi¹zuj¹cych i rozporz¹dzaj¹cych ani ich legitymacji
procesowej31. Po ustaleniu spadkobiercy i przyjêciu przez niego spadku
s¹d odwo³uje kuratora, który z t¹ chwil¹ staje siê zobowi¹zany do zdania
rachunku z zarz¹du i wydania spadku spadkobiercy (§ 1890 BGB w zw.
z § 1915 I BGB).

Druga natomiast instytucja, zarz¹d spadku, stanowi podstawowy sposób
ograniczenia odpowiedzialno�ci spadkobiercy, która w prawie niemieckim

26 Tam¿e, s. 1874.
27 Szerzej, D. L e i p o l d, [w:] Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch,

red. G. Schlichting, t. 9, München 2004, s. 313 i nast.
28 W. E d e n h o f e r, [w:] P. B a s s e n g e i in., Palandt..., s. 1875 i nast.
29 Tam¿e.
30 Zob. W. E d e n h o f e r, [w:] P. B a s s e n g e i in., Palandt..., s. 1875; D. L e i p o l d,

[w:] Münchener Kommentar..., s. 312.
31 D. L e i p o l d, [w:] Münchener Kommentar..., s. 315 i nast.
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jest co do zasady nieograniczona32. Jej celem jest, z jednej strony, za-
spokojenie wierzycieli, a z drugiej, ograniczenie odpowiedzialno�ci spad-
kobiercy wy³¹cznie do spadku (§ 1975 BGB). Jest to szczególny rodzaj
kurateli spadkowej, wprowadzany przez s¹d na wniosek spadkobiercy,
spadkobierców, wierzyciela spadkowego, a tak¿e wykonawcy testamen-
tu33. Prowadzi do rozdzielenia ze skutkiem wstecznym maj¹tków spad-
kobierców i maj¹tku spadkowego oraz ograniczenia odpowiedzialno�ci
spadkobiercy wy³¹cznie do spadku (chyba ¿e mo¿liwo�æ ograniczenia jest
wy³¹czona moc¹ przepisu szczególnego lub czynno�ci prawnej)34. Ma-
j¹tek spadkowy jest odt¹d zarz¹dzany przez zarz¹dcê spadku (Nachlass-
verwalter); równocze�nie inne osoby trac¹ uprawnienie do zarz¹du i roz-
porz¹dzania spadkiem, a tak¿e czynn¹ i biern¹ legitymacjê procesow¹
(§ 1984 BGB)35. Obok zarz¹du spadkiem podstawowym zadaniem za-
rz¹dcy jest ustalenie krêgu wierzycieli i sp³acenie d³ugów spadkowych
(§ 1985 BGB). Podobnie jak kurator spadku zarz¹dca wykonuje swoje
obowi¹zki pod nadzorem s¹du. Za zawinione niewykonanie lub nienale-
¿yte wykonanie obowi¹zków odpowiada zarówno wobec spadkobier-
ców, jak i wierzycieli36. Je�li chodzi o ocenê statusu prawnego stanowiska
zarz¹dcy spadku, dominuje teoria urzêdu, uznaj¹ca zarz¹dcê nie za przed-
stawiciela ustawowego, lecz za organ powo³any urzêdowo do zarz¹dzania
cudz¹ mas¹ maj¹tkow¹ i posiadaj¹cy pozycjê strony procesowej37.

Równie¿ w prawie szwajcarskim, które podobnie jak niemieckie, przyj-
muje jako regu³ê nieograniczon¹ odpowiedzialno�æ spadkobiercy, wystê-
puj¹ dwie postacie urzêdowego zarz¹du spadkiem.

32 Prawo niemieckie nie przewiduje mo¿liwo�ci przyjêcia spadku z dobrodziejstwem
inwentarza; zob. T. K i p p, H. C o i n g, Erbrecht..., s. 520 i nast.
33 W stosunku do ka¿dego z tych podmiotów przewidziane s¹ okre�lone wymogi

i ograniczenia, je�li chodzi o mo¿liwo�æ z³o¿enia wniosku o wprowadzenie zarz¹du spadku.
Przewa¿a pogl¹d, ¿e spadkobierca mo¿e z³o¿yæ go nawet przed przyjêciem spadku; W. E d e n -
h o f e r, [w:] P. B a s s e n g e i in., Palandt..., s. 1875; G. S i e g m a n n, [w:] Münchener
Kommentar..., s. 413 i nast. Inaczej: T. K i p p, H. C o i n g, Erbrech..., s. 545.
34 W. E d e n h o f e r, [w:] P. B a s s e n g e i in., Palandt..., s. 1887.
35 Wykonawca testamentu mo¿e jednak zostaæ ustanowiony administratorem spadku,

spadkobierca � nie; W. E d e n h o f e r, [w:] P. B a s s e n g e i in., Palandt..., s. 1892.
36 G. S i e g m a n n, [w:] Münchener Kommentar..., s. 430 i nast.
37 Tam¿e, s. 388, 424 i nast.
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Zarz¹d spadkiem (Erbschaftsverwaltung) s³u¿y zabezpieczeniu spadku
i jest wprowadzany w sytuacji, gdy spadkobierca jest trwale nieobecny
i nie posiada przedstawiciela ustawowego, a wymaga tego jego interes
albo ¿aden z zainteresowanych nie potrafi wykazaæ swego tytu³u do
spadku lub brak jest pewno�ci, czy jakikolwiek spadkobierca istnieje b¹d�
nie wszyscy spadkobiercy s¹ znani (art. 554 ZGB). W przypadku gdy
spadkodawca powo³a³ wykonawcê testamentu, zarz¹d ten powinien byæ
powierzony w³a�nie jemu.

Drug¹ postaci¹ jest instytucja urzêdowej likwidacji spadku (amtliche
Liquidation), odpowiadaj¹ca niemieckiemu zarz¹dowi spadku (art. 593
i nast. ZGB).

Z kolei prawo austriackie, które odmiennie ni¿ porz¹dki prawne Niemiec
i Szwajcarii, dopuszcza mo¿liwo�æ przyjêcia spadku z dobrodziejstwem
inwentarza, równie¿ przewiduje dwa typy urzêdowego zarz¹du spadkiem.

Ustanowienie kuratora spadku (Verlassenschaftskurator) nastêpuje
w razie braku spadkobierców lub wiadomo�ci o nich b¹d� niez³o¿enia
przez ¿adnego z nich o�wiadczenia o przyjêciu spadku, a tak¿e � jak
wskazano wy¿ej � gdy wspó³spadkobiercy nie potrafi¹ osi¹gn¹æ poro-
zumienia odno�nie do zarz¹du spadkiem38. Podobnie jak w prawie szwaj-
carskim, w razie powo³ania wykonawcy testamentu to on zostaje usta-
nowiony kuratorem spadku. Ustanowienia kuratora spadku wakuj¹cego
mo¿e równie¿ za¿¹daæ wierzyciel spadkowy, pragn¹cy zrealizowaæ przy-
s³uguj¹ce mu roszczenia (§ 811 ABGB), natomiast w celu zabezpieczenia
swoich roszczeñ wierzyciele, zapisobiercy oraz spadkobiercy konieczni
mog¹ do momentu s¹dowego przyznania spadku wnie�æ o oddzielenie
maj¹tku spadkowego od maj¹tku spadkobiercy (Absonderung). W przy-
padku przyjêcia przez s¹d tego wniosku, wyodrêbnionym maj¹tkiem
spadkowym zarz¹dza tzw. Separationskurator, którego ustanowienie
wy³¹cza od zarz¹du inne osoby. Rozdzielenie maj¹tków trwa tak¿e po
s¹dowym przyznaniu spadku i zostaje zniesione dopiero po zaspokojeniu
wzglêdnie zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli spadkowych39.

38 B. E c c h e r, Erbrecht..., s. 80.
39 Tam¿e, s. 94 i nast.
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Wykonawca testamentu
Trzeci¹ wreszcie mo¿liwo�ci¹ zarz¹du spadkiem, wystêpuj¹c¹ w sys-

temach prawnych krêgu germañskiego, jest sprawowanie go przez wy-
konawcê testamentu, czyli osobê, któr¹ powo³uje spadkodawca w celu
zapewnienia realizacji swej ostatniej woli. Przyjête we wszystkich trzech
krajach rozwi¹zania s¹ zasadniczo zbie¿ne ze sob¹, choæ w prawie
austriackim rola i uprawnienia wykonawcy testamentu s¹ mocno ogra-
niczone. Zwraca natomiast uwagê fakt, ¿e ustawodawcy szwajcarski
i austriacki po�wiêcili tej instytucji niewiele uwagi, za� niemiecka regulacja
kodeksowa jest niezwykle wyczerpuj¹ca40.

Funkcjê wykonawcy testamentu spadkodawca mo¿e powierzyæ oso-
bie maj¹cej pe³n¹ zdolno�æ do czynno�ci prawnych, tak¿e spadkobiercy
lub zapisobiercy, przy czym osoba powo³ana jako wykonawca testamentu
mo¿e tego obowi¹zku nie przyj¹æ. Wszystkie trzy porz¹dki prawne prze-
widuj¹ mo¿liwo�æ powo³ania kilku wykonawców testamentu. W takim
przypadku powinni oni dzia³aæ wspólnie. Kodeks cywilny niemiecki dopusz-
cza równie¿ wyznaczenie wykonawcy testamentu przez osobê trzeci¹ lub
s¹d, je�li taka jest wola spadkodawcy (§ 2198, 2200 BGB).

O zadaniach wykonawcy testamentu decyduje w pierwszym rzêdzie
spadkodawca, przy czym kr¹g tych zadañ mo¿e byæ kszta³towany przez
spadkodawcê w bardzo szerokim zakresie przedmiotowym i czasowym.
Rozbie¿no�ci w przyjêtych rozwi¹zaniach pojawiaj¹ siê w sytuacji, gdy
spadkodawca nie okre�li³ zadañ wykonawcy testamentu.

Kodeks cywilny niemiecki przewiduje, ¿e w takim przypadku wyko-
nawca testamentu powinien zarz¹dzaæ maj¹tkiem spadkowym, sp³aciæ
d³ugi spadkowe, w szczególno�ci wykonaæ zapisy i polecenia, a nastêpnie
wydaæ spadkobiercom maj¹tek spadkowy. Ma przy tym czynn¹ i biern¹
legitymacjê w sprawach wynikaj¹cych z zarz¹du spadkiem oraz w spra-
wach o prawa nale¿¹ce do spadku i o d³ugi spadkowe. Jest tak¿e upraw-
niony do dokonania dzia³u spadku. Jego dzia³alno�æ nie podlega nadzorowi
s¹dowemu, choæ s¹d mo¿e go zwolniæ w przypadku ra¿¹cego zaniedbania
obowi¹zków. Powo³anie wykonawcy testamentu odbiera spadkobiercom
prawo zarz¹dzania spadkiem oraz dokonywania rozporz¹dzeñ przedmio-

40 Por. § 2197-2228 BGB, art. 517-518 ZGB, § 816 ABGB.
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tami wchodz¹cymi w jego sk³ad. Kodeks cywilny niemiecki przewiduje
ponadto mo¿liwo�æ powierzenia wykonawcy testamentu sta³ego zarz¹du,
trwaj¹cego dalej po wykonaniu pozosta³ych zadañ. Okres takiego zarz¹du
nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ lat 30. Do stosunków miêdzy spadkobiercami
a wykonawc¹ testamentu nakazuje stosowaæ odpowiednio przepisy o zle-
ceniu. Je�li chodzi o status prawny wykonawcy testamentu, to wci¹¿
pozostaje on sporny. Najwiêcej zwolenników ma dominuj¹ca obecnie
teoria urzêdu (Amtstheorie), wed³ug której wykonawca sprawuje prywat-
ny urz¹d41.

Kodeks cywilny szwajcarski okre�la zakres obowi¹zków wykonawcy
testamentu, podobnie jak kodeks cywilny niemiecki, stanowi¹c, ¿e o ile
spadkodawca nie zdecydowa³ inaczej, do jego zadañ nale¿y zarz¹d spad-
kiem, sp³ata d³ugów spadkowych oraz przeprowadzenie dzia³u spadku,
zgodnie z zaleceniami spadkodawcy lub przepisami ustawy. Wykonawcy
testamentu przys³uguj¹ przy tym prawa i obowi¹zki kuratora spadku.

W prawie austriackim podstawowym obowi¹zkiem wykonawcy te-
stamentu jest wykonanie poleceñ testamentowych wzglêdnie dopilnowa-
nie ich wykonania przez spadkobierców, jednak¿e nie posiada on upraw-
nienia do zarz¹dzania spadkiem, chyba ¿e sam spadkodawca mu je
powierzy42. Mimo to pozostaje sporne, na ile wi¹¿¹ca jest w tym wypadku
wola spadkodawcy i jak dalece mo¿e ona ograniczaæ wynikaj¹ce bez-
po�rednio z ustawy prawo spadkobiercy do samodzielnego wykonywania
zarz¹du. Zgodnie z najnowszym orzecznictwem, prawu spadkobiercy
przys³uguje w razie w¹tpliwo�ci pierwszeñstwo43.

Wnioski
Porównanie regulacji prawnych Polski, Niemiec, Szwajcarii i Austrii,

dotycz¹cych kwestii zarz¹du spadkiem, wykazuje, ¿e w ka¿dym z tych
systemów prawnych wystêpuj¹ te same typy instytucji, s³u¿¹ce realizacji
identycznych celów. Istniej¹ce ró¿nice wynikaj¹ przede wszystkim z przy-
jêcia odmiennych rozwi¹zañ o charakterze podstawowym, determinuj¹-

41 W. E d e n h o f e r, [w:] P. B a s s e n g e i in., Palandt..., s. 2024; A. Z i m m e r -
m a n n, [w:] Münchener Kommentar..., s. 1178 i nast.
42 B. E c c h e r, Erbrecht..., s. 69.
43 Tam¿e.
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cych kszta³t ca³ego prawa spadkowego. Sposób uregulowania chwili
i przes³anek nabycia spadku, stosunków miêdzy, spadkobiercami oraz
odpowiedzialno�ci za d³ugi spadkowe wywiera decyduj¹cy wp³yw na
unormowanie zarz¹du spadkiem. Jednak z uwagi na to, ¿e rozwi¹zania
modelowe nie s¹ wprowadzane w czystej postaci, poszczególne insty-
tucje wykazuj¹ daleko id¹ce podobieñstwa. W efekcie przyjête w prawie
polskim formy zarz¹du spadkiem nie stoj¹ w opozycji do regulacji ger-
mañskich, lecz plasuj¹ siê pomiêdzy nimi.

Czy zatem modyfikacja przepisów dotycz¹cych zarz¹du spadkiem jest
w ogóle konieczna? ¯eby odpowiedzieæ na tak postawione pytanie, trzeba
najpierw mieæ pewno�æ co do przysz³ego kszta³tu wspomnianych wy¿ej
zagadnieñ podstawowych. Nie ulega jednak w¹tpliwo�ci, ¿e do zmiany
obecnych rozwi¹zañ nale¿y podchodziæ z rozwag¹.


