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Skutki wy³¹czenia od dziedziczenia

Pojêcie „wy³¹czenie od dziedziczenia” jest u¿ywane w kodeksie cy-
wilnym w sytuacjach, w których zaistnienie okreœlonych zdarzeñ praw-
nych powoduje, ¿e potencjalny spadkobierca nie dochodzi do dziedzi-
czenia po œciœle okreœlonym spadkodawcy. Zdarzeniami prawnymi
skutkuj¹cymi wy³¹czeniem od dziedziczenia s¹ kolejno: orzeczenie s¹du
uznaj¹ce spadkobiercê za niegodnego dziedziczenia (art. 928 § 2 k.c.),
orzeczenie s¹du wy³¹czaj¹ce ma³¿onka spadkodawcy od dziedziczenia
(art. 940 k.c.), oœwiadczenie spadkobiercy o odrzuceniu spadku (art.
1020 k.c.) oraz umowa spadkobiercy ustawowego ze spadkodawc¹
o zrzeczenie siê dziedziczenia (art. 1049 § 2 k.c.)1. Rozwa¿enia wy-
maga, wobec braku w tym zakresie regulacji ustawowej, czy wy³¹cze-
nie od dziedziczenia jest równie¿ skutkiem testamentu negatywnego2.

1 Ze wzglêdu na to, ¿e niektóre przypadki wy³¹czenia od dziedziczenia odnosz¹ siê
jedynie do ustawowego tytu³u powo³ania do spadku, skutek w postaci niedojœcia spadko-
biercy do dziedziczenia mo¿e mieæ ró¿ny „zasiêg”: spadkobierca w ogóle nie bêdzie dzie-
dziczy³ po okreœlonym spadkodawcy albo wy³¹czenie dotyczyæ bêdzie jednego, z regu³y
ustawowego, tytu³u powo³ania do dziedziczenia. O tym, jak szeroki jest zakres zastoso-
wania konkretnej instytucji, tj., czy dotyczy obydwu, czy tylko jednego tytu³u powo³ania
do dziedziczenia, rozstrzyga ustawa. Szerzej na ten temat w dalszej czêœci opracowania.

2 Por. art. 31 dekretu z dnia paŸdziernika 1946 r. – Prawo spadkowe (Dz.U. Nr 60,
poz. 328 ze zm.); dalej jako pr. spadk.
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3 Zob. w szczególnoœci: S. W ó j c i k, [w:] System prawa cywilnego, t. IV, Prawo spad-
kowe, red. J.St. Pi¹towski, Wroc³aw 1986, s. 188-189; E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n,
Testament w prawie polskim, Warszawa 2004, s. 154 oraz E. N i e z b e c k a, Skutki prawne
testamentu negatywnego i wydziedziczenia, Rejent 1992, nr 7-8, s. 18-21.

4 Zob. w szczególnoœci uchwa³ê SN z dnia 10 kwietnia 1975 r., III CZP 14/75 (OSNC
1976, nr 2, poz. 28).

5 M. P a z d a n, Zdolnoœæ dziedziczenia w polskim prawie prywatnym miêdzynarodo-
wym, SC 1974, t. XXIV, s. 78; t e n ¿ e, Niegodnoœæ dziedziczenia w polskim prawie
prywatnym miêdzynarodowym, NP 1974, nr 2, s. 143. Tak te¿ J.St. P i ¹ t o w s k i, Sys-
tem..., s. 94.

6 J.St. P i ¹ t o w s k i, B. K o r d a s i e w i c z, Prawo spadkowe. Zarys wyk³adu, Warsza-
wa 2003, s. 55.

7 Tj. osób legitymowanych czynnie w postêpowaniach o uznanie spadkobiercy za
niegodnego dziedziczenia (art. 929 zd. 1 k.c.) i wy³¹czenie ma³¿onka od dziedziczenia (art.
940 § 2 zd. 2 k.c.).

Dopuszczalnoœæ sporz¹dzenia takiego testamentu tak w doktrynie3, jak
w orzecznictwie4, nie budzi w¹tpliwoœci.

Z punktu widzenia przes³anek nabycia spadku, zdarzenia cywilno-
prawne skutkuj¹ce wy³¹czeniem od dziedziczenia nale¿¹ do przes³anek
negatywnych5 . Mo¿noœæ uzyskania korzyœci na podstawie przepisów
prawa spadkowego uwarunkowana jest bowiem istnieniem po stronie
potencjalnego spadkobiercy zdolnoœci do dziedziczenia oraz tytu³u powo-
³ania do spadku (przes³anki pozytywne), a jednoczeœnie brakiem po stronie
uprawnionego przes³anek negatywnych, wy³¹czaj¹cych skutecznoœæ
takiego powo³ania6. Instytucja wy³¹czenia od dziedziczenia odnosi siê zatem
do spadkobierców, którzy ¿yj¹ (istniej¹) na dzieñ otwarcia spadku i le-
gitymuj¹ siê wa¿nym tytu³em powo³ania do dziedziczenia.

Ró¿norodnoœæ wskazanych wy¿ej zdarzeñ cywilnoprawnych, z któ-
rymi ustawa wi¹¿e skutek w postaci niedojœcia spadkobiercy do dziedzi-
czenia, wyra¿a siê nie tylko w rodzaju zdarzenia (orzeczenie s¹dowe,
jednostronne oœwiadczenie woli, umowa), chwili jego wyst¹pienia (przed
lub po otwarciu spadku), wp³ywie na jego zaistnienie woli spadkodawcy
lub/i spadkobiercy czy uprawnionych osób trzecich7, ale tak¿e w skut-
kach, jakie wywo³uj¹.

Bezpoœredni skutek wy³¹czenia od dziedziczenia polega na tym, ¿e
legitymuj¹cy siê wa¿nym tytu³em powo³ania do spadku, zdolny do dzie-
dziczenia spadkobierca nie dziedziczy po spadkodawcy, od którego ten
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8 Patrz przypis 1. Przypadki, w których dana osoba nie mo¿e dziedziczyæ tylko po
pewnym, œciœle okreœlonym spadkodawcy, chocia¿ zosta³a powo³ana do spadku, okreœlane
s¹ w literaturze mianem „wzglêdnej niezdolnoœci do dziedziczenia” (zob. J.St. P i ¹ t o w -
s k i, B. K o r d a s i e w i c z, Prawo spadkowe…, s. 58). Sporny w doktrynie jest katalog
przyczyn takiej niezdolnoœci (zob. M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do art.
450-1088, t. II, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005, s. 908 i powo³ana tam literatura;
por. np. E. N i e z b e c k a, Prawo spadkowe w zarysie, Lublin 1998, s. 35-36 oraz J.St. P i ¹ -
t o w s k i, B. K o r d a s i e w i c z, Prawo spadkowe…). Samo okreœlenie „wzglêdna niezdol-
noœæ do dziedziczenia” budzi uzasadnione kontrowersje, zw³aszcza ze wzglêdu na to, ¿e
zdolnoœæ do dziedziczenia stanowi wycinek zdolnoœci prawnej, a ta nie mo¿e mieæ cha-
rakteru wzglêdnego. Dlatego za zas³uguj¹ce na szczególn¹ uwagê nale¿y uznaæ stwierdzenie,
¿e „przypadki tzw. wzglêdnej niezdolnoœci do dziedziczenia obejmuj¹ ró¿norodne sytuacje,
kiedy ktoœ nie mo¿e dziedziczyæ po danej osobie, b¹dŸ w ogóle, b¹dŸ tylko z ustawy, albo
nie mo¿e otrzymaæ ¿adnej korzyœci z testamentu tej osoby z uwagi na okolicznoœci inne
ni¿ brak zdolnoœci do dziedziczenia (podkreœl. H.W.)” – J.St. P i ¹ t o w s k i, [w:]
System..., s. 97-98. St¹d pojêcie „wzglêdna niezdolnoœæ do dziedziczenia” nale¿y traktowaæ
jako pewien skrót myœlowy i odnosiæ je do ró¿nego rodzaju okolicznoœci, które – podobnie
jak zdolnoœæ do dziedziczenia – maj¹ istotne znaczenie z punktu widzenia mo¿noœci otrzy-
mywania korzyœci na podstawie przepisów prawa spadkowego, ale które nie nale¿¹ do
zakresu przes³anek zdolnoœci do dziedziczenia sensu stricto rozumianej jako wycinek czy
przejaw ogólnej zdolnoœci prawnej (J.St. P i ¹ t o w s k i, [w:] System..., s. 98). Tak te¿
M. P a z d a n, Zdolnoœæ dziedziczenia..., s. 78.

9 Dziedziczenie spadkobierców w miejsce i jednoczeœnie obok wy³¹czonego bêdzie
mia³o miejsce w sytuacjach legitymowania siê przez wy³¹czonego dwoma tytu³ami powo-
³ania do dziedziczenia, a wy³¹czenie w konkretnym przypadku dotyczyæ bêdzie jednego
tylko tytu³u powo³ania do dziedziczenia (np. zrzeczenie siê dziedziczenia). I tak, je¿eli
spadkodawca rozrz¹dzi w testamencie jedynie czêœci¹ – np. po³ow¹ spadku (na rzecz

tytu³ wywodzi8. Wydaje siê, ¿e jest to jedyna wspólna cecha wszystkich
zdarzeñ wy³¹czaj¹cych skutecznoœæ powo³ania do dziedziczenia i tylko
ze wzglêdu na ni¹ wskazane wy¿ej instytucje mo¿na okreœliæ jedn¹ wspóln¹
nazw¹ „wy³¹czenie od dziedziczenia”. Dalsze skutki wy³¹czenia spadko-
biercy od dziedziczenia, tj. skutki w zakresie nabycia spadku lub udzia³u
w spadku, który przypad³by wy³¹czonemu, przez inne podmioty, zale¿¹
przede wszystkim od rodzaju zdarzenia cywilnoprawnego, bêd¹cego
Ÿród³em wy³¹czenia od dziedziczenia. Czêœæ z tych zdarzeñ ma zastoso-
wanie bez wzglêdu na tytu³ powo³ania do dziedziczenia (niegodnoœæ
dziedziczenia, odrzucenie spadku), pozosta³e dotycz¹ jedynie tytu³u usta-
wowego. Oczywiste jest, ¿e zasady, w oparciu o które ustalany bêdzie
kr¹g spadkobierców wstêpuj¹cych w miejsce lub/i obok9  wy³¹czonego,
bêd¹ inne przy dziedziczeniu testamentowym, inne przy ustawowym. Na
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swojego syna i siostry), a co do pozosta³ej (tak¿e po³owy) pozostawi dziedziczenie usta-
wowe (¿yje ¿ona spadkodawcy, syn i córka), zrzeczenie siê dziedziczenia przez syna
spadkodawcy spowoduje, ¿e z ustawy spadek przypadnie ¿onie spadkodawcy, jego córce
oraz zstêpnym zrzekaj¹cego siê, o ile pozostawi³ on zstêpnych, a w umowie o zrzeczenie
siê dziedziczenia strony wy³¹czy³y jej skutek wobec zstêpnych zrzekaj¹cego siê. Przyj-
muj¹c, ¿e syn spadkodawcy mia³ czworo dzieci, a skutek umowy zosta³ wzglêdem nich
wy³¹czony, udzia³y w spadku bêd¹ wygl¹daæ nastêpuj¹co: ¿ona spadkodawcy – 1/3 z 1/2
= 1/6; córka – 1/3 z 1/2 = 1/6; ka¿dy z wnuków – 1/4 (1/3 z 1/2) = 1/24; syn – 1/2 z 1/2 =
1/4 i siostra – 1/2 z 1/2 = 1/4.

10 Przyjmuj¹c, ¿e spadkodawca rozrz¹dzi³ w testamencie ca³ym maj¹tkiem, skutki
wy³¹czenia od dziedziczenia jedynego spadkobiercy testamentowego bêd¹ zró¿nicowane
w zale¿noœci od Ÿród³a wy³¹czenia. I tak np., je¿eli spadkobierca testamentowy jest dziec-
kiem spadkodawcy i wy³¹czenie od dziedziczenia jest skutkiem orzeczenia s¹du o niegod-
noœci, to spadkobierca taki nie dziedziczy nie tylko z testamentu, ale tak¿e z ustawy.
W konsekwencji spadek przypadnie spadkobiercom ustawowym na zasadach okreœlonych
w przepisach art. 931 i nast. k.c., tj. w przypadku dziedziczenia w grupie I, z pominiêciem
niegodnego; gdyby niegodny pozostawi³ zstêpnych, w jego miejsce, w dziedziczeniu usta-

dalsze skutki wy³¹czenia od dziedziczenia mo¿e mieæ wp³yw zarówno
wola spadkodawcy, który np. tak w odniesieniu do dziedziczenia usta-
wowego, jak i testamentowego, na wypadek gdyby którykolwiek ze
spadkobierców nie móg³ lub nie chcia³ dziedziczyæ, mo¿e skorzystaæ
z instytucji podstawienia (art. 963 k.c.), jak i wola spadkodawcy i samego
wy³¹czonego, którzy np. w umowie o zrzeczenie siê dziedziczenia mog¹
ograniczyæ jej skutki tylko do osoby zrzekaj¹cego siê (art. 1049 § 1 k.c.).

W pierwszej kolejnoœci ocena skutków wy³¹czenia od dziedziczenia
powinna byæ dokonana z uwzglêdnieniem tytu³u/tytu³ów powo³ania do
dziedziczenia.

W dziedziczeniu testamentowym zasad¹ jest, ¿e udzia³ przeznaczony
dla spadkobiercy, który nie chce lub nie mo¿e dziedziczyæ, przypada,
w braku odmiennej woli spadkodawcy, pozosta³ym spadkobiercom testa-
mentowym w stosunku do przypadaj¹cych im udzia³ów (art. 965 k.c.).
Zasada przyrostu ma zastosowanie, je¿eli spadkodawca powo³a³ kilku
spadkobierców (co najmniej dwóch) i przynajmniej jeden z nich mo¿e
i chce dziedziczyæ. W sytuacji, kiedy jedyny spadkobierca testamentowy,
albo ¿aden z kilku, nie mo¿e lub nie chce dziedziczyæ, a spadkodawca
nie zastosowa³ podstawienia, do dziedziczenia ca³oœci spadku dochodz¹
spadkobiercy ustawowi10. Analogicznie, je¿eli spadkodawca wy³¹czy
przyrost i nie ustanowi spadkobiercy podstawionego, udzia³ osoby po-
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wowym wejd¹ jego dzieci. Jeœli niegodny by³ jedynym zstêpnym spadkodawcy i sam nie
pozostawi³ zstêpnych, nast¹pi dziedziczenie w grupie II. Je¿eli natomiast jedyny spadko-
bierca testamentowy odrzuci³ spadek (wci¹¿ zak³adaj¹c, ¿e testator rozrz¹dzi³ ca³oœci¹
spadku), a nale¿y jednoczeœnie do spadkobierców ustawowych tej grupy, która dochodzi
do dziedziczenia, nic nie stoi na przeszkodzie, aby naby³ spadek z ustawy (tzn. odrzucenie
spadku skutkuje tylko w odniesieniu do testamentowego tytu³u powo³ania do dziedziczenia;
zob. art. 1022 k.c.).

11 Testament, w którym powo³any spadkobierca umrze przed otwarciem spadku lub
jest wy³¹czony od dziedziczenia, tak jakby nie do¿y³ otwarcia spadku, jest okreœlany jako
testament bezskuteczny. Zob. na ten temat w szczególnoœci E. S k o w r o ñ s k a - B o -
c i a n, Prawo spadkowe, Warszawa 2006, s. 80 oraz Testament..., s. 204.

wo³anej w testamencie, która nie mo¿e lub nie chce dziedziczyæ, przy-
padnie spadkobiercom ustawowym. Je¿eli spadkodawca w ogóle nie
powo³a³ spadkobiercy albo gdy ¿adna z osób, które powo³a³, nie chce
lub nie mo¿e byæ spadkobierc¹11, nastêpuje dziedziczenie ustawowe co
do ca³oœci spadku (art. 926 § 2 k.c.).

W przypadku dziedziczenia z ustawy ustalenie krêgu spadkobierców
z pominiêciem wy³¹czonego nast¹pi w oparciu o zasady okreœlone w art.
931 i nast. k.c. Oznacza to, ¿e:

– w przypadku wy³¹czenia od dziedziczenia dziecka spadkodawcy, do
dziedziczenia dojd¹ pozosta³e jego dzieci i wspó³ma³¿onek; w zale¿noœci
od konkretnego stanu faktycznego wielkoœæ udzia³ów w spadku poszcze-
gólnych spadkobierców mo¿e, ale nie musi ulec zmianie; wielkoœæ udzia-
³ów nie ulegnie zmianie, o ile wy³¹czony pozostawi³ zstêpnych, którzy
mog¹ i chc¹ dziedziczyæ (otrzymaj¹ oni udzia³ ich wstêpnego w czêœciach
równych – art. 931 § 2 k.c.); w sytuacji braku zstêpnych wy³¹czonego
udzia³y w spadku dla mniejszej (tj. z pominiêciem wy³¹czonego) liczby
spadkobierców grupy I zostan¹ obliczone zgodnie z art. 931 § 1 k.c.;
je¿eli spadkodawca mia³ tylko jedno dziecko i brak jest dalszych zstêpnych
spadkodawcy, do dziedziczenia dojd¹ spadkobiercy grupy II;

– w przypadku wy³¹czenia ma³¿onka spadkodawcy od dziedziczenia
kr¹g spadkobierców zawsze ulegnie zmianie, bez wzglêdu na to, czy
ma³¿onek dziedziczy w grupie I czy II; wy³¹czenie ma³¿onka dziedzicz¹-
cego w I grupie spowoduje, ¿e spadek otrzymaj¹ w czêœciach równych
dzieci spadkodawcy; w II grupie ca³y spadek przypadnie pozosta³ym
spadkobiercom na zasadach okreœlonych w art. 933 § 1 i 2 k.c.;
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12 Wskazane przyk³ady dotycz¹ wy³¹czenia od dziedziczenia z ustawy. Skutek taki
nastêpuje tak¿e w sytuacji wydziedziczenia w znaczeniu œcis³ym (art. 1008 k.c.), tj. po-
zbawienia uprawnionego prawa do zachowku z woli samego spadkodawcy (zob. w szcze-
gólnoœci E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Testament..., s. 152 i nast.; J. K o s i k, [w:] Sys-
tem..., s. 544 oraz E. N i e z b e c k a, Skutki prawne testamentu negatywnego..., s. 21-22).
Odebranie prawa do zachowku bez wy³¹czenia od dziedziczenia z ustawy „by³oby prawnym
i gospodarczym nonsensem” (tak J. G w i a z d o m o r s k i, Glosa do uchwa³y SN z dnia
14 czerwca 1971 r. (III CZP 24/71), NP 1972, nr 10, s. 1581). Wydziedziczenie sensu
stricto jest okreœlane jako „szczególna postaæ wy³¹czenia od dziedziczenia” (tak SN w uza-
sadnieniu uchwa³y z dnia 10 kwietnia 1975 r., III CZP 14/75, o której mowa w przypisie
4). Skutek w postaci wy³¹czenia od dziedziczenia z ustawy jest niezale¿ny od skutecznoœci
dokonania wydziedziczenia sensu stricto, tj. wskazania w testamencie przyczyny miesz-
cz¹cej siê w katalogu z art. 1008 k.c. Rozrz¹dzenie, w którym spadkodawca nie wska¿e
przyczyny wydziedziczenia b¹dŸ te¿ podana przyczyna nie zostanie objêta dyspozycj¹ art.
1008 k.c., stanowiæ bêdzie testament negatywny. Analogicznie skutek ten (wy³¹czenia od
dziedziczenia z ustawy) jest niezale¿ny od przebaczenia, które eliminuje skutek w postaci
pozbawienia prawa do zachowku, nie uchyla jednak skutków testamentu negatywnego tak
d³ugo, jak d³ugo nie zostanie skutecznie odwo³any (zob. E. N i e z b e c k a, Skutki prawne
testamentu negatywnego..., s. 23-24). Problematyka testamentu negatywnego w kontek-
œcie instytucji „wy³¹czenia od dziedziczenia” zostanie omówiona w koñcowej czêœci opra-
cowania.

– podobnie w przypadku wy³¹czenia od dziedziczenia rodzica spad-
kodawcy, kr¹g spadkobierców ulegnie zmianie, a ustalenie udzia³ów spad-
kobierców ustawowych nast¹pi na podstawie art. 933 § 2 k.c.;

– w przypadku wy³¹czenia od dziedziczenia któregokolwiek z rodzeñ-
stwa spadkodawcy zmiana wielkoœci udzia³ów nast¹pi tylko wtedy, gdy
brat/siostra nie pozostawi³ zstêpnych (zob. art. 934 k.c.).

Jak wy¿ej zaznaczono, okreœlenie dalszych (ni¿ niedojœcie spadkobier-
cy do dziedziczenia) skutków wy³¹czenia, tj. definitywne okreœlenie krêgu
spadkobierców, mo¿e byæ niekiedy skomplikowane. Nale¿y raz jeszcze
przypomnieæ, ¿e ze wzglêdu na zró¿nicowany zakres zastosowania
przepisów normuj¹cych wy³¹czenie od dziedziczenia, bezpoœredni skutek
w postaci niedojœcia spadkobiercy do dziedziczenia mo¿e dotyczyæ obydwu
tytu³ów powo³ania do dziedziczenia (niegodnoœæ dziedziczenia; niekiedy
tak¿e odrzucenie spadku) b¹dŸ eliminowaæ mo¿liwoœæ dziedziczenia na
podstawie tylko jednego z nich (wy³¹czenie ma³¿onka od dziedziczenia
na podstawie art. 940 k.c.; zrzeczenie siê dziedziczenia12). Natomiast ze
wzglêdu na to, ¿e wy³¹czony mo¿e legitymowaæ siê dwoma tytu³ami
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13 Skutki te bêd¹ omawiane przy ka¿dej z instytucji wy³¹czenia od dziedziczenia.
14 Por. postanowienie SN z dnia 20 kwietnia 1972 r., III CRN 19/72 (OSNC 1972,

nr 11, poz. 205).
15 O ile zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego mogliby dziedziczyæ w miejsce

zrzekaj¹cego siê. Przepis art. 1049 § 1 k.c. znajdzie wiêc zastosowanie, gdy zrzekaj¹cym
siê dziedziczenia jest zstêpny spadkodawcy lub jego rodzeñstwo. Zob. np. J. G w i a z d o -
m o r s k i, A. M ¹ c z y ñ s k i, Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1990, s. 81 oraz
M. P a z d a n, Umowa o zrzeczenie siê dziedziczenia w polskim prawie spadkowym, Rejent
1997, nr 4, s. 194.

16 Kwestia ta zostanie omówiona w czêœci dotycz¹cej wy³¹czenia ma³¿onka od dzie-
dziczenia.

powo³ania do dziedziczenia (art. 926 § 2 i 3 k.c.), nowi spadkobiercy
mog¹ dziedziczyæ w miejsce lub/i obok wy³¹czonego13.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego spadkobierca uznany za nie-
godnego dziedziczenia (art. 928 § 2 k.c.), taki, który odrzuci³ spadek (art.
1020 k.c.) lub zawar³ ze spadkodawc¹ umowê o zrzeczenie siê dziedzi-
czenia (art. 1049 § 2 k.c.), zostaje wy³¹czony od dziedziczenia, tak jakby
nie do¿y³ otwarcia spadku14. W przypadku zrzeczenia siê dziedziczenia
skutek ten rozci¹ga siê tak¿e na zstêpnych zrzekaj¹cego siê15, chyba ¿e
umówiono siê inaczej (art. 1049 § 1 k.c.). Okreœlenia takiego („jakby nie
do¿y³ otwarcia spadku”) brak natomiast w treœci art. 940 k.c., zgodnie
z którym „ma³¿onek jest wy³¹czony od dziedziczenia (pokreœl. H.W.),
je¿eli spadkodawca wyst¹pi³ o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego
winy, a ¿¹danie to by³o uzasadnione”. Rozwa¿enia w tym zakresie wymagaj¹
dwie kwestie. Po pierwsze, czy okreœlenie „tak jakby nie do¿y³ otwarcia
spadku” nale¿y traktowaæ jako wskazówkê do ustalenia zakresu podmio-
towego omawianych instytucji, tzn. czy dotycz¹ wszystkich spadkobier-
ców, czy tylko bêd¹cych osobami fizycznymi. Po drugie, czy w zwi¹zku
z dos³ownym brzmieniem przepisu art. 940 § 1 k.c., tak¿e ma³¿onek
spadkodawcy, w przypadku wydania na podstawie tego przepisu orze-
czenia przez s¹d, zostaje wy³¹czony od dziedziczenia, tak jakby nie do¿y³
otwarcia spadku16.

Wydaje siê, ¿e okreœlenie „nie do¿y³” nie ma wp³ywu na ustalenie
podmiotowego zakresu zastosowania instytucji skutkuj¹cych wy³¹cze-
niem spadkobiercy od dziedziczenia. Nale¿y przyj¹æ, ¿e instytucja wy-
³¹czenia od dziedziczenia obejmuje zarówno spadkobierców bêd¹cych
osobami fizycznymi, jak i prawnymi, a tak¿e jednostkami organizacyjnymi
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17 M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny..., s. 911.
18 Podobnie nale¿¹ce do krêgu spadkobierców ustawowych gmina ostatniego miejsca

zamieszkania spadkodawcy i Skarb Pañstwa nie mog¹ byæ wy³¹czone od dziedziczenia
w testamencie negatywnym. Szerzej na ten temat M. P a z d a n, Dziedziczenie gminy i Skar-
bu Pañstwa – po nowelizacji kodeksu cywilnego w 2003 r., Rejent 2003, nr 2, s. 16. Por.
E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Testament..., s. 155.

19 Por. art. 27 pr. spadk.
20 M. P a z d a n, Dziedziczenie gminy…, s. 16.

nieposiadaj¹cymi osobowoœci prawnej, ale wyposa¿onymi przez ustawê
w zdolnoœæ prawn¹, oczywiœcie z uwzglêdnieniem specyfiki ka¿dego
z rodzajów zdarzeñ prawnych skutkuj¹cych wy³¹czeniem. I tak, nie budzi
w¹tpliwoœci, ¿e oœwiadczenie o odrzuceniu spadku mo¿e z³o¿yæ ka¿dy
ze spadkobierców, o ile zachodz¹ po jego stronie pozytywne przes³anki
dziedziczenia. Odnoœnie do niegodnoœci dziedziczenia trafny wydaje siê
pogl¹d sformu³owany w literaturze, ¿e przepis art. 928 k.c. obejmuje
tak¿e, jako kandydatów na spadkobierców testamentowych, osoby praw-
ne17. Natomiast ze wzglêdu na ograniczenia zwi¹zane z koniecznoœci¹
legitymowania siê ustawowym tytu³em powo³ania do spadku, do osób
prawnych nie znajdzie zastosowania instytucja zrzeczenia siê dziedzicze-
nia. Stron¹ takiej umowy mo¿e byæ jedynie spadkobierca ustawowy,
jednak z wy³¹czeniem gminy ostatniego miejsca zamieszkania spadko-
dawcy i Skarbu Pañstwa18. Ze wzglêdu na jasno okreœlone kryteria
dziedziczenia ustawowego gminy ostatniego miejsca zamieszkania spad-
kodawcy (brak ma³¿onka i krewnych spadkodawcy powo³anych do
dziedziczenia z ustawy) lub Skarbu Pañstwa (brak ma³¿onka i krewnych
spadkodawcy powo³anych do dziedziczenia z ustawy, a dodatkowo nie-
mo¿noœæ ustalenia ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce
lub ustalenie, ¿e miejsce to znajdowa³o siê za granic¹)19, za trafny nale¿y
uznaæ pogl¹d, zgodnie z którym testament negatywny, wy³¹czaj¹cy od
dziedziczenia ustawowego gminê ostatniego miejsca zamieszkania spad-
kodawcy, nie doprowadzi do zast¹pienia dziedziczenia gminy dziedzicze-
niem Skarbu Pañstwa, lecz bêdzie niewa¿ny20. Z przyczyn oczywistych,
do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobo-
woœci prawnej nie znajdzie zastosowania przepis art. 940 k.c.

Rozwa¿enia równie¿ wymaga, czy instytucja wy³¹czenia od dziedzi-
czenia mo¿e mieæ zastosowanie do innych, poza spadkobiercami, pod-
miotów uzyskuj¹cych korzyœæ ze spadku, w szczególnoœci zapisobier-
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21 W literaturze podkreœla siê, ¿e niegodnoœæ mo¿e obecnie dotyczyæ „wszystkich
osób, które osi¹gaj¹ jakiekolwiek korzyœci maj¹tkowe ze œmierci spadkodawcy (pod-
kreœl. H. W.)” – tak J. Z r a ³ e k, Niegodnoœæ dziedziczenia – uwagi de lege ferenda, Rejent
2006, nr 2, s. 208. Jako potencjalnych niegodnych wymienia siê: spadkobierców bez
wzglêdu na tytu³ powo³ania do dziedziczenia, zapisobierców oraz uprawnionych do za-
chowku (j.w.). Uprawniony do zachowku nie musi byæ formalnie powo³any do spadku (np.
w postaci stwierdzenia nabycia spadku), aby s¹d móg³ uznaæ go za niegodnego. Wystarczy,
¿e wchodzi w sk³ad spadkobierców ustawowych, którzy mog¹ domagaæ siê zachowku – tak
SN w wyroku z dnia 30 stycznia 1998 r., I CKN 448/979 (niepubl.). W zwi¹zku z zapre-
zentowanym wy¿ej stanowiskiem w¹tpliwoœci mo¿e budziæ kwestia stosowania przepisów
o niegodnoœci dziedziczenia do innych podmiotów uzyskuj¹cych korzyœæ ze œmierci spad-
kodawcy, np. na podstawie dyspozycji wk³adem na wypadek œmierci. Korzyœci te upraw-
nieni uzyskuj¹ nie ze spadku (art. 922 §  2 k.c.), ale w³aœnie ze œmierci spadkodawcy. Zob.
J.St. P i ¹ t o w s k i, Z problematyki umów na rzecz osoby trzeciej na wypadek œmierci
(art. 37 Prawa bankowego), [w:] Rozprawy z prawa cywilnego. Ksiêga pami¹tkowa ku
czci Witolda Czachórskiego, Warszawa 1985, s. 45. Zob. te¿ E. N i e z b e c k a, Ma³¿on-
kowie jako podmioty praw spadkowych, NP 1989, nr 10-12, s. 77-78.

22 J.St. P i ¹ t o w s k i, [w:] System..., s. 112.
23 W sytuacji odrzucenia zapisu przez pierwotnego zapisobiercê (albo uznania zapi-

sobiercy za niegodnego), do œwiadczenia bêd¹cego przedmiotem zapisu, o ile jest podzielne,
a zapis zosta³ uczyniony na rzec kilku zapisobierców, znajdzie zastosowanie zasada przy-
rostu (art. 965 w zw. z art. 972 k.c.), chyba ¿e zosta³ wskazany zapisobierca podstawiony
(art. 963 w zw. z art. 972 k.c.). Szerzej problematykê odrzucenia zapisu omawia L. S t e c -
k i, Przyjêcie lub odrzucenie zapisu, Palestra 1989, nr 3, s. 15-16.

ców. Nale¿y od razu podkreœliæ, ¿e co do zasady, nabycie korzyœci w postaci
zapisu jest niezale¿ne od uzyskania przez uprawnionego statusu spadko-
biercy; przy zapisie nie nastêpuje sukcesja uniwersalna. Tylko wyj¹tkowo
nabycie tzw. ustawowego zapisu naddzia³owego uwarunkowane jest le-
gitymowaniem siê przez wspó³ma³¿onka spadkodawcy ustawowym ty-
tu³em powo³ania do dziedziczenia (art. 939 § 1 in principio k.c.).

Ze wzglêdu na brzmienie przepisu art. 972 k.c., nie budzi w¹tpliwoœci,
¿e w odniesieniu do zapisobiercy znajduj¹ zastosowanie przepisy o nie-
godnoœci dziedziczenia, a orzeczenie s¹du wydane na podstawie art. 928
k.c. pozbawia uprawnionego roszczenia o wykonanie zapisu ze skutkiem
ex tunc21. Zapis ustanowiony na rzecz niegodnego staje siê bezskuteczny22.
Analogiczny skutek prawny nast¹pi, jeœli zapisobierca odrzuci zapis (art.
973 k.c.)23. Nie budzi równie¿ w¹tpliwoœci, ¿e do zapisobiercy nie znajd¹
zastosowania przepisy o zrzeczeniu siê dziedziczenia. Stron¹ takiej umowy
mo¿e byæ jedynie spadkobierca ustawowy (art. 1048 k.c.), a jej zawarcie
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24 Skutek w postaci wy³¹czenia od dziedziczenia odnosi siê bowiem jedynie do usta-
wowego tytu³u powo³ania do dziedziczenia. Zob. np. E. R o t t - P i e t r z y k, Umowa o zrze-
czenie siê dziedziczenia – uwagi de lege lata i de lege ferenda, Rejent 2006, nr 3, s. 109.

25 Ograniczenie to nie dotyczy oczywiœcie zapisu testamentowego.
26 Szerszy skutek, w sensie podmiotowym, mo¿e dotyczyæ jedynie zrzeczenia siê

dziedziczenia i obejmowaæ tak¿e zstêpnych zrzekaj¹cego siê (art. 1049 § 2 k.c.).
27 Wg E. S k o w r o ñ s k i e j - B o c i a n, uznanie za niegodnego powoduje utratê zdol-

noœci dziedziczenia (Testament..., s. 204).
28 Zatem w przypadku dziedziczenia ustawowego udzia³ niegodnego przypadnie jego

zstêpnym (o ile niegodnym oka¿e siê dziecko lub dalszy zstêpny spadkodawcy b¹dŸ któ-
rekolwiek z jego rodzeñstwa); oznacza to „pewne z³agodzenie skutków orzeczenia o nie-
godnoœci” (tak A. S z p u n a r, Z problematyki niegodnoœci dziedziczenia, NP 1981, nr 2,
s. 22).

nie stoi na przeszkodzie otrzymaniu zapisu przez zrzekaj¹cego siê24.
Analogicznie wy³¹czenie od dziedziczenia orzeczeniem s¹du wydanym na
podstawie art. 940 k.c., eliminowaæ bêdzie mo¿noœæ uzyskania korzyœci
ze spadku jedynie w przypadku dziedziczenia ustawowego. Ma³¿onek
spadkodawcy wy³¹czony na podstawie art. 940 k.c. nie tylko nie bêdzie
móg³ nabyæ udzia³u w spadku w dziedziczeniu ustawowym, ale tak¿e nie
otrzyma ustawowego zapisu naddzia³owego, który przys³uguje jedynie
ma³¿onkowi dziedzicz¹cemu z ustawy25.

Wy³¹czenie od dziedziczenia we wszystkich wskazanych w kodeksie
cywilnym przypadkach skutkuje równie¿ pozbawieniem prawa do za-
chowku, skoro prawo takie przys³uguje, o ile w konkretnym przypadku,
w braku testamentu, uprawnieni (do zachowku) byliby powo³ani do spadku
z ustawy (art. 991 § 1 k.c.).

Wydaje siê, ¿e spoœród przepisów normuj¹cych wy³¹czenie od dziedzi-
czenia, najszerszy zakres zastosowania maj¹ art. 928-930 k.c., reguluj¹ce
niegodnoœæ dziedziczenia26. Uznanie za niegodnego skutkuje bowiem wy-
³¹czeniem spadkobiercy od dziedziczenia po okreœlonym spadkodawcy bez
wzglêdu na tytu³ powo³ania do spadku27. Niegodnoœæ skutkuje jedynie wobec
podmiotu, po stronie którego spe³ni³y siê przes³anki okreœlone w art. 928
§ 1 k.c. – spadkobierca niegodny nie dziedziczy po spadkodawcy; skutkiem
tym nie s¹ natomiast objêci jego zstêpni28.

Jak wy¿ej zaznaczono, definitywne okreœlenie krêgu spadkobierców,
w zwi¹zku z niemo¿noœci¹ dziedziczenia przez niegodnego, uzale¿nione
jest od tytu³u jego powo³ania do dziedziczenia. W przypadku dziedziczenia
ustawowego kr¹g spadkobierców (w ramach tej samej grupy) ustala siê
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29 Np. spadkodawca powo³a³ w testamencie do dziedziczenia swojego syna (który ma
¿onê i troje dzieci) i brata. Je¿eli syn spadkodawcy zostanie uznany orzeczeniem s¹du za
niegodnego dziedziczenia, a testator nie wy³¹czy przyrostu, ca³y spadek przypadnie jego
bratu (dla zastosowania przyrostu wystarczy, by pozosta³ chocia¿ jeden spoœród spadko-
bierców testamentowych).

30 Niekiedy mo¿e dojœæ do bardziej z³o¿onej sytuacji, np. gdy spadkobierca wy³¹czy
przyrost, nie zastosuje podstawienia, a wœród powo³anych do dziedziczenia spadkobierców
testamentowych znajdzie siê jeden lub kilku spadkobierców ustawowych, np. pozostaj¹cy
na dzieñ otwarcia spadku w zwi¹zku ma³¿eñskim spadkodawca sporz¹dzi³ testament, w którym
do dziedziczenia powo³a³ swojego syna, pasierba i brata w czêœciach równych (tj. ka¿dy
mia³by otrzymaæ po 1/3 czêœci spadku). Testator wyraŸnie zaznaczy³, ¿e ¿aden z powo-
³anych do dziedziczenia w testamencie spadkobierców nie mo¿e dostaæ wiêcej ni¿ to wynika
z jego treœci. Syn spadkodawcy wyrokiem s¹du zosta³ uznany za niegodnego dziedziczenia.
W takiej sytuacji jego udzia³ (1/3 czêœæ spadku) przypadnie spadkobiercom ustawowym
testatora. Testator nie mia³ wiêcej dzieci. ¯yj¹ ¿ona, siostra, brat i rodzice spadkodawcy.
Ze wzglêdu na treœæ testamentu, brat nie zostanie uwzglêdniony przy dziedziczeniu usta-
wowym. Udzia³y spadkobierców ustawowych (II grupa dziedziczenia) bêd¹ kszta³towaæ siê
nastêpuj¹co: ¿ona – 1/2 z 1/3, tj. 1/6; mama – 1/4 z 1/6, tj. 1/24; ojciec – tak¿e 1/24;
siostra 1/3 – [1/6+(2 x 1/24)] = 2/24 (1/12).

31 Uzasadnienie wyroku SN z dnia 19 maja 2004 r., I CK 671/03 (niepubl.).

z pominiêciem osoby niegodnej, a zatem pozostali spadkobiercy z regu³y
otrzymaj¹ wiêksze (ni¿ pierwotnie przypadaj¹ce) udzia³y w spadku.
Instytucja niegodnoœci nie zawsze jednak bêdzie mieæ wp³yw na zmianê
wielkoœci udzia³ów w dziedziczeniu ustawowym. Je¿eli niegodnym oka-
za³o siê dziecko spadkodawcy lub brat/siostra, które pozostawi³o zstêp-
nych, udzia³, który przypada³by niegodnemu przypadnie jego dzieciom
(art. 931 § 2 k.c.) lub zstêpnym rodzeñstwa (art. 934 k.c.) w czêœciach
równych. Natomiast w przypadku powo³ania niegodnego do dziedziczenia
w testamencie, zastosowanie znajdzie instytucja przyrostu. Zgodnie z art.
965 k.c., w sytuacji, gdy spadkobierca testamentowy nie mo¿e dziedzi-
czyæ (co ma miejsce w szczególnoœci w przypadku niegodnoœci dziedzi-
czenia), przeznaczony dla niego udzia³ przypada, co do zasady, pozosta-
³ym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadaj¹cych im
udzia³ów29. Przyrost mo¿e wy³¹czyæ sam testator, daj¹c temu wyraz w treœci
dokonanych rozrz¹dzeñ. W konsekwencji udzia³ spadkowy niegodnego
mo¿e przypaœæ innemu (innym), œciœle okreœlonemu podmiotowi jako
spadkobiercy podstawionemu albo spadkobiercom ustawowym30.

Terminy do wytoczenia powództwa o niegodnoœæ dziedziczenia (art.
929 zd. 2 k.c.) maj¹ charakter terminów zawitych prawa materialnego31,
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32 Pomijam ca³kowicie kwestiê dopuszczalnoœci stosowania do tych terminów prze-
pisów o przedawnieniu roszczeñ maj¹tkowych. Zob. na ten temat w szczególnoœci: uza-
sadnienie wyroku SN z dnia 30 stycznia 1998 r., I CKN 448/97 (niepubl.); por. uzasadnienie
uchwa³y SN z dnia 10 marca 1993r., III CZP 8/93 (OSNC 1993, nr 9, poz. 153). Zob.
tak¿e J. Z r a ³ e k, Niegodnoœæ dziedziczenia – uwagi de lege ferenda, Rejent 2006, nr 2,
s. 210 i 212 oraz cytowana tam literatura.

33 Co mo¿e mieæ miejsce w szczególnoœci w sytuacji, kiedy jedna z osób maj¹cych
interes w orzeczeniu przez s¹d niegodnoœci dziedziczenia w stosunku do jednego ze spad-
kobierców, na rzecz których nast¹pi³o stwierdzenie nabycia spadku, o przyczynie niegod-
noœci dowie siê ju¿ po uprawomocnieniu siê postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

34 J. P i e t r z y k o w s k i, [w]: Kodeks cywilny. Komentarz. Ksiêga czwarta. Spadki,
t. III, red. J. Pietrzykowski, Warszawa 1972, s. 1840.

35 Tam¿e; tak te¿ M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny..., s. 914 oraz J. K r e m i s, [w:]
Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2006, s. 1432.

36 W artykule pomijam zagadnienie odrzucenia spadku w przypadku transmisji. Na ten
temat zob. w szczególnoœci B. K o r d a s i e w i c z, Przyjêcie i odrzucenie spadku, SPP
2006, z. 2, s. 63-67 oraz P. K s i ê ¿ a k, Transmissio hereditatis w prawie polskim, Rejent
2006, nr 9, s. 85 i nast. oraz powo³ana przez Autorów literatura.

po up³ywie których uprawnienie osoby maj¹cej interes w wy³¹czeniu
spadkobiercy od dziedziczenia wygasa32. Ze wzglêdu na to, ¿e nie mo¿na
wykluczyæ sytuacji, w której stwierdzenie nabycia spadku nast¹pi przed
up³ywem terminów do wyst¹pienia z ¿¹daniem o uznanie spadkobiercy
za niegodnego dziedziczenia33, konieczne jest ustalenie dalszych skutków
prawnych w przypadku objêcia spadku i ewentualnego rozporz¹dzenia
prawem/prawami wchodz¹cymi w sk³ad spadku. Je¿eli spadkobierca przed
uznaniem go za niegodnego obj¹³ spadek, to po uprawomocnieniu siê
wyroku ma obowi¹zek wydaæ spadek rzeczywistemu spadkobiercy (spad-
kobiercom) i dokonaæ stosownych rozliczeñ (art. 1029 k.c.). Trafnie
wskazuje siê w literaturze, ¿e do rozliczeñ tych bêd¹ mia³y zastosowanie
przepisy art. 225 i 226 § 2 k.c. ze wzglêdu na to, ¿e spadkobiercê, który
powinien liczyæ siê z mo¿liwoœci¹ uznania za niegodnego, nale¿y trak-
towaæ jak posiadacza w z³ej wierze34. Gdyby rzekomy spadkobierca (uznany
za niegodnego) rozporz¹dzi³ prawem wchodz¹cym w sk³ad spadku, to
skutecznoœæ tego rozporz¹dzenia nale¿y oceniaæ na podstawie art. 1028
k.c.; decyduj¹ca w tym zakresie jest zatem dobra wiara po stronie nabywcy
prawa. Nie oznacza to jednak, ¿e niegodny dziedziczenia nie bêdzie ponosi³
odpowiedzialnoœci wobec rzeczywistego spadkobiercy35.

Instytucj¹ bardzo zbli¿on¹ w skutkach prawnych do niegodnoœci dzie-
dziczenia jest odrzucenie spadku36. Odrzucenie spadku skutkuje jedynie
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37 Wg E. N i e z b e c k e j, odrzucenie spadku powoduje utratê zdolnoœci do dziedzicze-
nia (Zrzeczenie siê dziedziczenia i odrzucenie spadku a zdolnoœæ do dziedziczenia osób
fizycznych, Annales UMCS 1992, vol. XXXIX, s. 164). Por. J. K r e m i s, [w:] Kodeks
cywilny…, s. 1535 oraz E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Testament..., s. 204.

38 B. K o r d a s i e w i c z, Przyjêcie…, s. 44.
39 Jeœli spadkobierca odrzuca spadek w ca³oœci, skutki prawne w zakresie dziedziczenia

kszta³tuj¹ siê analogicznie jak w przypadku uznania spadkobiercy za niegodnego. Odnoœnie
do odrzucenia spadku przez spadkobiercê ustawowego zob. postanowienie SN z dnia 26
maja 1997 r., I CKU 8/97, Prokuratura i Prawo 1997, nr 11, s. 137.

40 Zob. np. E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga
czwarta. Spadki, Warszawa 2007, s. 190.

wobec podmiotu sk³adaj¹cego takie oœwiadczenie i dotyczyæ mo¿e za-
równo spadku przypadaj¹cego z mocy ustawy, jak i z testamentu37.

Konsekwencj¹ ujêcia dziedziczenia jako sukcesji uniwersalnej jest zasada
niepodzielnoœci przyjêcia lub odrzucenia spadku38, zgodnie z któr¹ spad-
kobierca powinien przyj¹æ albo odrzuciæ spadek (udzia³ w spadku)
w ca³oœci39. Wyj¹tki od tej zasady, wbrew brzmieniu przepisu art. 1014
§ 3 k.c., wynikaj¹ nie tylko z § 1 i 2 powo³anego unormowania, ale tak¿e
z przepisu art. 1022 k.c.

Przepis art. 1014 k.c. dotyczy sytuacji, w których spadkobierca nabywa
jedn¹ czêœæ spadku na podstawie bezpoœredniego powo³ania, a inn¹ jako
spadkobierca podstawiony lub na zasadzie przyrostu. W przypadku pod-
stawienia, spadkobierca powo³any jednoczeœnie do dziedziczenia (z ustawy
lub z testamentu) mo¿e dowoln¹ czêœæ spadku przyj¹æ, a dowoln¹ odrzuciæ.
Ustawa nie przewiduje tutaj ¿adnych ograniczeñ co do treœci oœwiadczenia
spadkobiercy o przyjêciu/odrzuceniu udzia³ów w spadku, przypadaj¹cych
mu na ró¿nej podstawie. Ograniczenie takie dotyczy natomiast  przyrostu.
Ze wzglêdu na to, ¿e przyrost skutkuje jedynie wobec spadkobiercy te-
stamentowego, niedopuszczalne jest odrzucenie czêœci spadku przypada-
j¹cej jako spadkobiercy powo³anemu w testamencie, a przyjêcie czêœci
nale¿nej tytu³em przyrostu. Bez wzglêdu na treœæ oœwiadczenia spadkobier-
cy, odrzucenie czêœci spadku przypadaj¹cej z testamentu jest jednoczeœnie
odrzuceniem czêœci spadku przypadaj¹cej z przyrostu40.

W¹tpliwoœci co do dopuszczalnoœci czêœciowego przyjêcia i odrzu-
cenia spadku dotyczyæ mog¹ natomiast sytuacji, kiedy spadkobierca zosta³
powo³any do spadku zarówno z testamentu, jak i z ustawy. Wprawdzie
przepis art. 1022 k.c. wyraŸnie stanowi, ¿e spadkobierca taki mo¿e odrzuciæ
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41 Czyli tak d³ugo, jak d³ugo nie odrzuci spadku z testamentu.
42 B. K o r d a s i e w i c z, Przyjêcie…, s. 44-45 i powo³ana tam literatura.
43 Szczegó³owo zagadnienie to omawia B. K o r d a s i e w i c z, Przyjêcie…, s. 51-52.

spadek jako spadkobierca testamentowy, a przyj¹æ spadek jako spadko-
bierca ustawowy, jednak z przepisu nie wynika, czy chodzi o tê sam¹,
czy te¿ ró¿ne czêœci spadku. Ze wzglêdu na to, ¿e tylko wtedy, gdy chodzi
o tê sam¹ czêœæ spadku, spadkobierca legitymuj¹cy siê dwoma tytu³ami
powo³ania do dziedziczenia tak d³ugo nie mo¿e dojœæ do dziedziczenia
z ustawy, jak d³ugo ma miejsce dziedziczenie testamentowe41, trafnie przyj-
muje siê w doktrynie, ¿e przepis art. 1022 k.c. w ogóle nie reguluje
sytuacji, w której spadkobierca jest powo³any do dziedziczenia z testa-
mentu i ustawy do ró¿nych czêœci spadku. Jakkolwiek brak w tym zakresie
podstawy normatywnej, niekwestionowane jest w literaturze stanowisko,
zgodnie z którym spadkobierca mo¿e z³o¿yæ dowolne oœwiadczenia
odnoœnie do przyjêcia lub odrzucenia poszczególnych czêœci spadku, je¿eli
tylko powo³anie do ka¿dej z nich wynika z innego tytu³u prawnego. Na
podstawie art. 1022 k.c. niedopuszczalne jest przyjêcie udzia³u przypa-
daj¹cego z testamentu, a odrzucenie udzia³u przypadaj¹cego z ustawy
tylko wtedy, gdy chodzi o tê sam¹ czêœæ spadku42.

Ze wzglêdu na to, ¿e do up³ywu terminu do z³o¿enia oœwiadczenia
co do spadku, spadkiem mo¿e zarz¹dzaæ potencjalny spadkobierca,
konieczne jest okreœlenie zasad, pozwalaj¹cych na dokonanie rozliczeñ
pomiêdzy tym spadkobierc¹ na wypadek odrzucenia przez niego spadku
a rzeczywistymi spadkobiercami. Zgodnie z art. 1021 k.c. do stosunków
pomiêdzy spadkobierc¹, który spadek odrzuci³ a tymi, którzy zamiast
niego doszli do spadku, stosuje siê odpowiednio przepisy o prowadzeniu
cudzych spraw bez zlecenia43. Brak natomiast w kodeksie cywilnym
regulacji skutków czynnoœci prawnych rozporz¹dzaj¹cych prawami
wchodz¹cymi w sk³ad spadku, dokonanych przez spadkobiercê, który
nastêpnie odrzuci³ spadek, wzglêdem osób trzecich. Ochronê tak¹ prze-
widuje wprawdzie przepis art. 1028 k.c., jednak, jak wy¿ej zaznaczono,
dotyczy sytuacji, kiedy dzia³aj¹ce w dobrej wierze osoby trzecie dokona³y
czynnoœci prawnej z legitymuj¹cym siê stwierdzeniem nabycia spadku.
Ze wzglêdu na to, ¿e wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia
spadku jest uzale¿nione od z³o¿enia oœwiadczenia o spadku przez wszyst-
kich spadkobierców (art. 1026 k.c.) lub up³ywu terminu do jego z³o¿enia
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44 Odnoœnie do mo¿liwoœci korzystania przez osoby trzecie z ochrony przewidzianej
w innych dzia³ach prawa cywilnego zob. B. K o r d a s i e w i c z, Przyjêcie…,  s. 53-54.

45 Przes³ankê dziedziczenia ustawowego ma³¿onka spadkodawcy stanowi pozostawa-
nie ze spadkodawc¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim na dzieñ otwarcia spadku. Przepis art. 940 k.c.
stanowi wyj¹tek od tej zasady.

46 Zob. J. P i e t r z y k o w s k i, [w:] Kodeks cywilny..., s. 1854 oraz uchwa³a SN z dnia
19 sierpnia 1983 r., III CZP 38/83 (OSNC 1984, nr 2-3, poz. 27); por. J.St . P i ¹ t o w s k i,
[w:] System..., s. 131.

47 Przepis art. 940 k.c. nie znajdzie zastosowania, je¿eli œmieræ ma³¿onka nast¹pi³a
w postêpowaniu o separacjê wszczêtym na podstawie zgodnego wniosku obojga ma³¿on-
ków (zob. art. 611 § 1 k.r.o. oraz art. 5672 § 2 k.p.c.). W takim przypadku s¹d nie orzeka
bowiem o winie w rozk³adzie po¿ycia (art. 613 § 2 zd. 2 k.r.o.). Zob. na ten temat np.
E. M i c h n i e w i c z - B r o d a, Maj¹tkowe skutki separacji s¹dowej, Rejent 2000, nr 6,
s. 89-91.

48 W literaturze prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym ma³¿onek winny
rozk³adu po¿ycia powinien byæ „ca³kowicie wyeliminowany od wszelkich korzyœci, jakie
móg³by czerpaæ ze spadku pozosta³ego po zmar³ym wspó³ma³¿onku” – tak L. S t e c k i,
Wy³¹czenie ma³¿onka od dziedziczenia ustawowego (art. 940 k.c.), RPEiS 1990, z. 1, s. 83.

(art. 1015 k.c.), wykluczyæ nale¿y stosowanie przepisu art. 1028 k.c.
do opisanej wy¿ej sytuacji. Przepis ten ma charakter wyj¹tkowy, nie mo¿e
byæ wiêc interpretowany rozszerzaj¹co. Tylko wyj¹tkowo osoby trzecie,
na rzecz których dosz³o do rozporz¹dzenia prawami wchodz¹cymi w sk³ad
spadku, mog³yby skorzystaæ z ochrony przewidzianej w art. 1028 k.c.;
rozporz¹dzenia dokona³by spadkobierca, który uzyska³ stwierdzenie na-
bycia spadku, a nastêpnie, powo³uj¹c siê na wadê oœwiadczenia woli,
uchyli³by siê od skutków swojego oœwiadczenia co do spadku, oœwiad-
czaj¹c jednoczeœnie, ¿e spadek odrzuca (art. 1019 k.c.)44.

Pozosta³e zdarzenia skutkuj¹ce wy³¹czeniem od dziedziczenia, tj. wy-
³¹czenie ma³¿onka od dziedziczenia na podstawie art. 940 k.c. oraz zrze-
czenie siê dziedziczenia dotycz¹ jedynie ustawowego tytu³u powo³ania do
dziedziczenia. Przepis art. 940 k.c. ma najbardziej ograniczony zakres
zastosowania, poniewa¿ dotyczy tylko dziedzicz¹cego z ustawy ma³¿onka
spadkodawcy45.

Wy³¹czenie ma³¿onka od dziedziczenia nastêpuje na mocy orzeczenia
s¹dowego (art. 940 § 2 zd. 1 k.c.) i jest mo¿liwe tylko wówczas, gdy
spadkodawca wyst¹pi³46 o orzeczenie rozwodu lub separacji z winy47  tego
ma³¿onka, a ¿¹danie to by³o uzasadnione48. U podstaw unormowania roz-
strzygaj¹cego w tym przypadku o wy³¹czeniu od dziedziczenia zawarte
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49 Postêpowanie o wy³¹czenie ma³¿onka od dziedziczenia jest niejako kontynuacj¹
procesu rozwodowego, jednak w zakresie ograniczonym i œciœle wynikaj¹cym z przepisu
art. 940 § 1 k.c.; w postêpowaniu tym s¹d samodzielnie ustala, czy ¿¹danie rozwodu by³o
uzasadnione (uzasadnienie uchwa³y SN z dnia 2 lipca 1985 r., III CZP 39/85, OSNC 1986,
nr 5, poz. 68).

50 B. Wa l a s z e k, Dziedziczenie ustawowe pozosta³ego przy ¿yciu ma³¿onka wedle
polskiego prawa spadkowego, [w:] Rozprawy prawnicze. Ksiêga pami¹tkowa dla uczcze-
nia pracy naukowej Kazimierza Przyby³owskiego, Kraków-Warszawa 1964, s. 415.

51 L. S t e c k i, Wy³¹czenie ma³¿onka…, s. 82.
52 A do pozosta³ej zastrzeg³ obowi¹zywanie regu³ dziedziczenia ustawowego albo ca³-

kowicie pomin¹³ kwestiê „rozdzia³u” pozosta³ej czêœci spadku.
53 Ze wzglêdu na wymóg dziedziczenia w zbiegu z ma³¿onkiem, legitymacja czynna

w postêpowaniu o wy³¹czenie ma³¿onka od dziedziczenia nie przys³uguje spadkobiercom
ustawowym grupy III, tj. gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a tak¿e
Skarbowi Pañstwa.

jest za³o¿enie, ¿e tylko z powodu œmierci ma³¿onka-spadkodawcy nie
dosz³o do orzeczenia rozwodu (separacji) z winy ma³¿onka-spadkobier-
cy49. Dlatego nale¿y przyj¹æ, ¿e przes³ank¹ stosowania przepisu art. 940
k.c. jest œmieræ jednego z ma³¿onków w czasie trwania postêpowania
rozwodowego (o separacjê). Stosowanie przepisu art. 940 k.c. jest
wy³¹czone, gdy rozwód (separacja) zosta³ prawomocnie orzeczony za
¿ycia spadkodawcy50.

Wydaje siê, ¿e bez znaczenia dla stosowania przepisu art. 940 k.c.
pozostaje, czy dziedziczenie ustawowe dotyczy ca³oœci, czy czêœci spad-
ku. Ustawodawca nie uzale¿ni³ bowiem stosowania omawianego przepisu
od przedmiotu dziedziczenia, tj. od tego, aby spadkobiercy ustawowi
dziedziczyli ca³y spadek51. Przepis art. 940 k.c. odnosi siê zatem do sytuacji,
kiedy spadkodawca nie sporz¹dzi³ testamentu albo ¿adna z osób powo-
³anych do dziedziczenia nie chce lub nie mo¿e byæ spadkobierc¹ b¹dŸ
spadkodawca rozrz¹dzi³ w testamencie jedynie czêœci¹ swego maj¹tku52

albo jedna z osób, które powo³a³ do ca³oœci spadku, nie chce lub nie mo¿e
byæ spadkobierc¹ (art. 926 k.c.). Legitymacja czynna w postêpowaniu
o wy³¹czenie ma³¿onka od dziedziczenia przys³uguje zatem pozosta³ym
spadkobiercom ustawowym dziedzicz¹cym w zbiegu z ma³¿onkiem
(art. 940 § 2 zd. 2 k.c.)53, bez wzglêdu na to, czy dziedzicz¹ oni ca³y
spadek, czy tylko jego czêœæ. Dziedziczenie z testamentu stanowi zatem
przeszkodê do wy³¹czenia ma³¿onka od dziedziczenia, o ile w testamencie
testator rozrz¹dzi³ ca³oœci¹ spadku.
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54 Por. art. 26 § 2 pr. spadk.
55 Pomijam sporn¹ kwestiê dopuszczalnoœci stosowania do takich terminów przepisów

o przedawnieniu roszczeñ. Ze wzglêdu na koniecznoœæ szybkiego definitywnego ustalenia
porz¹dku dziedziczenia po spadkodawcy mo¿liwoœæ tak¹ wy³¹cza zdecydowanie SN (zob.
w szczególnoœci wyrok z dnia 12 kwietnia 2002 r., I CKN 1345/99, niepubl.). W doktrynie
zdania s¹ podzielone. Mo¿liwoœæ stosowania w drodze analogii art. 121 k.c. dopuszcza
m.in. M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny..., s. 941. Odmienne stanowisko reprezentuje np.
E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz..., s. 69.

56 Zob. art. 939 k.c. i uwagi dotycz¹ce zapisu w dalszej czêœci opracowania oraz art.
991 § 1 k.c. i uwagi dotycz¹ce zachowku w dalszej czêœci opracowania.

57 Zapis taki nie przys³uguje równie¿ wtedy, gdy wspólne po¿ycie ma³¿onków usta³o
za ¿ycia spadkodawcy (art. 939 § 2 k.c.) i nie jest konieczne, aby którykolwiek z ma³-
¿onków wyst¹pi³ o orzeczenie rozwodu z winy wspó³ma³¿onka.

58 J.St. P i ¹ t o w s k i, [w:] System..., s. 132; tak te¿ A. S y l w e s t r z a k, Skutki praw-
ne separacji ma³¿onków, Warszawa 2007, s. 248. Por. L. S t e c k i, Wy³¹czenie ma³¿onka...,
s. 91 i E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz..., s. 69.

59 J.St. P i ¹ t o w s k i, System ..., s. 132; por. L. S t e c k i, Wy³¹czenie ma³¿onka..., s. 91
i E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz..., s. 69 oraz J. K r e m i s, [w:] Kodeks cywil-
ny…, s. 1449. Zob. uwagi dotycz¹ce zrzeczenia siê dziedziczenia. Por. art. 1049 § 2 k.c.

Zg³oszenie ¿¹dania wy³¹czenia ma³¿onka od dziedziczenia zosta³o ogra-
niczone terminem. Termin do wytoczenia powództwa wynosi szeœæ
miesiêcy od dnia, w którym uprawniony dowiedzia³ siê o otwarciu spadku,
nie wiêcej jednak ni¿ jeden rok od jego otwarcia (art. 940 § 2 k.c. in fine)54.
Up³yw zakreœlonych terminów skutkuje wygaœniêciem uprawnienia do
¿¹dania wy³¹czenia ma³¿onka od dziedziczenia55.

Ma³¿onek wy³¹czony od dziedziczenia na podstawie art. 940 k.c. nie
dziedziczy z ustawy56 po wspó³ma³¿onku. Jak wy¿ej zaznaczono, ma³-
¿onek wy³¹czony od dziedziczenia z ustawy nie otrzyma równie¿ usta-
wowego zapisu naddzia³owego57, nie ma równie¿ prawa do zachowku.
Odnoœnie do skutków wy³¹czenia wyra¿ony zosta³ w literaturze pogl¹d,
zgodnie z którym ma³¿onek „nie jest jednak traktowany tak, jakby
nie do¿y³ otwarcia spadku (podkreœl. H.W.)”58. Mo¿e dziedziczyæ na
podstawie testamentu lub/i otrzymaæ zapis. Skutki te nie s¹ wiêc tak
daleko id¹ce jak np. w przypadku niegodnoœci dziedziczenia59.

W kwestii dziedziczenia testamentowego ma³¿onka, je¿eli do rozwodu
lub separacji nie dosz³o tylko z tego powodu, ¿e spadkodawca zmar³
w trakcie procesu, a nastêpnie jego wspó³ma³¿onek zosta³ wy³¹czony od
dziedziczenia na podstawie art. 940 k.c., nie ma w literaturze zgodnoœci
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60 Tak m.in.: E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz..., s. 69. Odmiennie co do
zapisu L. S t e c k i, Wy³¹czenie ma³¿onka..., s. 91, brak natomiast jednoznacznego stano-
wiska Autora co do spadkobrania (s. 82-83).

61 A. D y o n i a k, Dziedziczenie testamentowe rozwiedzionego ma³¿onka, RPEiS 1988,
z. 3, s. 57.

62 Chyba ¿e spadkodawca wydziedziczy go w testamencie.

pogl¹dów. Zdecydowana wiêkszoœæ przedstawicieli doktryny dopuszcza
mo¿liwoœæ uzyskania przez takiego ma³¿onka korzyœci ze spadku na
podstawie testamentu (tak w postaci powo³ania do dziedziczenia, jak
i ustanowienia na jego rzecz zapisu) i to niezale¿nie od jego winy w
rozk³adzie po¿ycia60. Zwykle ma³¿onek d¹¿¹cy do rozwodu (ze wszyst-
kimi konsekwencjami, tak¿e tymi w zakresie dziedziczenia) nie sporz¹dzi
testamentu na rzecz wspó³ma³¿onka, a je¿eli taki zosta³ ju¿ sporz¹dzony,
to dokona zmiany jego treœci lub ca³kowicie go odwo³a61. W przeciwnym
razie nale¿y uznaæ, ¿e wol¹ testatora by³o pozostawienie wspó³ma³¿on-
kowi okreœlonej w testamencie korzyœci ze spadku.

Odrêbnym zagadnieniem jest kwestia dopuszczalnoœci/niedopuszczal-
noœci stosowania przepisu art. 940 k.c. w celu pozbawienia ma³¿onka
prawa do zachowku. Nietrudno wyobraziæ sobie sytuacjê, w której
spadkodawca wytoczy³ powództwo o rozwód (separacjê) z winy pozo-
sta³ego przy ¿yciu wspó³ma³¿onka i sporz¹dzi³ (przed lub ju¿ w trakcie
postêpowania) testament „na korzyœæ” swoich najbli¿szych, oczywiœcie
z pominiêciem pozwanego w procesie o rozwód, a nastêpnie w trakcie
postêpowania zmar³. W takim przypadku ma³¿onek spadkodawcy bêdzie
mia³ prawo do zachowku62, co z punktu widzenia zawinienia przyczyn
rozk³adu po¿ycia ma³¿onków (w szczególnoœci wy³¹cznej winy pozwa-
nego) budzi uzasadniony sprzeciw. We wskazanej sytuacji nie bêdzie jednak
mo¿liwe stosowanie przepisu art. 940 k.c. ze wzglêdu na brak osób le-
gitymowanych do wyst¹pienia ze stosownym powództwem (skoro musz¹
byæ nimi pozostali, tj. dziedzicz¹cy w zbiegu z ma³¿onkiem, spadkobiercy
ustawowi). Trafnie podnosi siê w literaturze, ¿e nawet gdyby przyj¹æ, i¿
sformu³owanie „spadkobiercy ustawowi powo³ani do dziedziczenia” nale¿y
interpretowaæ szeroko, tzn. w ten sposób, ¿e chodzi o osoby z krêgu
spadkobierców ustawowych (tj. zstêpnych, rodziców, rodzeñstwo, zstêp-
nych rodzeñstwa spadkodawcy), bez wzglêdu na ich tytu³ powo³ania do
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63 Z tak¹ interpretacj¹ w zasadzie trudno by³oby siê zgodziæ. Wskazanie w testamencie
okreœlonej osoby jako powo³anej do dziedziczenia powoduje, ¿e osobê tak¹, bez wzglêdu
na wiêzy pokrewieñstwa czy ma³¿eñstwo ³¹cz¹ce j¹ ze spadkodawc¹, nale¿y traktowaæ jak
spadkobiercê testamentowego. W¹tpliwoœci  mo¿e budziæ jedynie stosowanie przepisu art.
940 k.c. w sytuacji sporz¹dzenia przez spadkodawcê testamentu, w którym testator za-
znaczy³, ¿e dziedziczenie ma nast¹piæ zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem. W literaturze
wyra¿ony zosta³ pogl¹d, zgodnie z którym „jest to, materialnie bior¹c, dziedziczenie
wed³ug regu³ ustawowych”, dlatego powinno byæ mo¿liwe wy³¹czenie ma³¿onka od dzie-
dziczenia na podstawie art. 940 k.c. (L. S t e c k i, Wy³¹czenie ma³¿onka..., s. 83).

64 L. S t e c k i, Wy³¹czenie ma³¿onka..., s. 82. Zob. te¿ uwagi Autora odnoœnie do
mo¿liwoœci wytoczenia stosownego powództwa przez prokuratora (s. 80-82).

65 Na podstawie przepisów prawa spadkowego (art. 10-14) spadkobierca móg³ w umo-
wie ze spadkodawc¹ zrzec siê prawa do dziedziczenia z wybranego lub obydwu tytu³ów
powo³ania (art. 10 § 1 zd. 1). Zrzeczenie siê dziedziczenia z oznaczonego w umowie tytu³u
nie wy³¹cza³o dziedziczenia z innego tytu³u (art. 11 § 2). Zrzekaj¹cy siê dziedziczenia nie
dziedziczy³, chyba ¿e zosta³ powo³any do spadku na podstawie testamentu sporz¹dzo-
nego dopiero po zawarciu umowy o zrzeczenie siê dziedziczenia (art. 11 § 1).

66 M. P a z d a n, Umowa o zrzeczenie siê dziedziczenia..., s. 194 oraz powo³ana tam
literatura. Odmiennie E. N i e z b e c k a, Zrzeczenie siê dziedziczenia..., s. 161.

67 M. P a z d a n, Umowa o zrzeczenie siê dziedziczenia..., s. 195; t e n ¿ e, [w:] Kodeks
cywilny..., s. 1105.

68 M. P a z d a n, Umowa o zrzeczenie siê dziedziczenia..., s. 195; t e n ¿ e, [w: ] Kodeks
cywilny..., s. 1109.

dziedziczenia63, to ju¿ bez w¹tpienia nie jest w omawianym przypadku
spe³niona przes³anka dziedziczenia tych spadkobierców „w zbiegu z ma³-
¿onkiem”64.

W œwietle obowi¹zuj¹cego stanu prawnego tylko do ustawowego tytu³u
powo³ania do dziedziczenia odnosi siê tak¿e zrzeczenie siê dziedziczenia
(art. 1048 k.c.)65. Zrzeczenie siê dziedziczenia nie pozbawia zrzekaj¹cego
siê zdolnoœci do dziedziczenia66. Skutki umowy o zrzeczenie siê dziedzi-
czenia rozci¹gaj¹ siê, co do zasady, na zstêpnych zrzekaj¹cego (art. 1049
§ 2 k.c.), w tym tak¿e tych, którzy urodzili siê po jej zawarciu67. Za do-
puszczalne uznawane jest w literaturze ograniczenie skutków umowy
o zrzeczenie siê dziedziczenia do niektórych spoœród zstêpnych zrzeka-
j¹cego siê68.

Jak trafnie podnosi SN, zrzeczenie siê przez spadkobiercê ustawowe-
go dziedziczenia z ustawy nie wy³¹cza mo¿noœci dziedziczenia z testa-
mentu, bez wzglêdu na to, kiedy zosta³ on sporz¹dzony (tak przed, jak
i po zawarciu umowy o zrzeczenie siê dziedziczenia). Wprawdzie w ko-
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69 Tak SN w uzasadnieniu uchwa³y z dnia 15 maja 1972 r., III CZP 26/72 (OSNC 1972,
nr 11, poz. 197).

70 Tak uchwa³a SN, o której mowa w przypisie 68. Tak te¿ m.in. J. K o s i k, [w:]
System..., s. 586; M. P a z d a n, Umowa o zrzeczenie siê dziedziczenia..., s. 194; E. R o t t -
P i e t r z y k, j.w., s. 109; E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Testament..., s. 147-148, a w
odniesieniu do zapisu tak¿e J. G w i a z d o m o r s k i, A. M ¹ c z y ñ s k i, Prawo spadkowe,
s. 81.

71 Np. spadkodawca zawar³ z jednym ze swoich synów umowê o zrzeczenie siê dzie-
dziczenia. Strony nie wy³¹czy³y skutku umowy wobec zstêpnych zrzekaj¹cego siê. Ju¿ po
zawarciu umowy spadkodawca sporz¹dzi³ testament, w którym do dziedziczenia w równych
czêœciach powo³a³ wszystkie swoje wnuki, w tym tak¿e dzieci zrzekaj¹cego siê. Je¿eli
testament oka¿e siê niewa¿ny i dziedziczenie nast¹pi na podstawie ustawy, dzieci zrzeka-
j¹cego siê nie dojd¹ do dziedziczenia. Je¿eli testament oka¿e siê wa¿ny, wszystkie wnuki
otrzymaj¹ spadek. Wy³¹czenie dotyczy tylko dziedziczenia z ustawy.

72 Tak m.in. J. K o s i k, [w:] System..., s. 586; E. R o t t - P i e t r z y k, Umowa o zrze-
czenie siê..., s. 117-118; M. N i e d o œ p i a ³, Swoboda testowania, Bielsko-Bia³a 2004,
s. 19 i M. P a z d a n, Umowa o zrzeczenie siê dziedziczenia..., s. 193-194. Zob. te¿ przy-
k³ady Autora potwierdzaj¹ce praktyczn¹ u¿ytecznoœæ instytucji (Umowa o zrzeczenie siê
dziedziczenia..., s. 195 oraz Kodeks cywilny..., s. 1108).

deksie cywilnym nie znalaz³ siê przepis na kszta³t unormowania zawartego
w art. 11 § 2 pr. spadk., zgodnie z którym zrzeczenie siê dziedziczenia
z oznaczonego w umowie tytu³u nie wy³¹cza dziedziczenia z innego tytu³u,
jednak wniosek taki mo¿na wyprowadziæ z ca³okszta³tu przepisów nor-
muj¹cych zrzeczenie siê dziedziczenia. Zdaniem SN zakaz dziedziczenia
z innego tytu³u przez spadkobiercê ustawowego, który zrzek³ siê dzie-
dziczenia, wymaga³by, ze wzglêdu na ograniczenie podstaw powo³ania
do spadku (art. 926 § 1 k.c.), wyraŸnej regulacji normatywnej69. Spad-
kobierca ustawowy, który zrzek³ siê dziedziczenia, mo¿e wiêc otrzymaæ
korzyœæ ze spadku na podstawie testamentu spadkodawcy albo w postaci
powo³ania go do dziedziczenia, albo/i ustanowienia na jego rzecz zapisu70.
Analogicznie korzyœæ tak¹ mog¹ otrzymaæ zstêpni zrzekaj¹cego siê71.

Sporna natomiast jest w literaturze kwestia dopuszczalnoœci zrzeczenia
siê samego zachowku. Czêœæ przedstawicieli doktryny, pomimo braku
w tym zakresie wyraŸnej regulacji na kszta³t art. 10 § 2 pr. spadk.,
zdecydowanie opowiada siê za dopuszczeniem takiej mo¿liwoœci. Zrze-
czenie siê jedynie zachowku pozostawa³oby bez wp³ywu na mo¿liwoœæ
dziedziczenia przez zrzekaj¹cego siê zarówno z ustawy, jak i testamentu72.
W literaturze prezentowany jest tak¿e pogl¹d, zgodnie z którym ze wzglêdu
na to, ¿e zrzeczenie siê dziedziczenia dotyczy tylko dziedziczenia usta-
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73 Tak m.in. J. G w i a z d o m o r s k i, Glosa do uchwa³y SN z dnia 14 czerwca 1971 r....,
s. 1581; J. P i e t r z y k o w s k i, [w:] Kodeks cywilny..., s. 1989; L. S t e c k i, [w:] Kodeks
cywilny z komentarzem, t. II, red. J. Winiarz, Warszawa 1989, s. 900 oraz E. S k o w r o ñ -
s k a - B o c i a n, Komentarz..., s. 253-254.

74 Zob. w szczególnoœci E. R o t t - P i e t r z y k, Umowa o zrzeczenie siê…, s. 116-118
i zebrana tam literatura.

75 Wg E. Niezbeckiej, spadkobierca objêty testamentem negatywnym „zostaje pozba-
wiony tytu³u powo³ania do spadku i jako nie maj¹cy zdolnoœci do dziedziczenia, dziedziczyæ
nie bêdzie” (Skutki prawne testamentu negatywnego..., s. 19). „Zdolnoœæ ta po prostu nie
powstaje w chwili otwarcia spadku” (tam¿e, s. 20).

76 Por. art. 8 § 1, 12 § 2, 26 § 1, 43 § 1 pr. spadk.
77 Zgodnie z art. 31 pr. spadk. in fine, wy³¹czenie od dziedziczenia ustawowego nie

narusza praw spadkobiercy koniecznego (zob. art. 145 pr. spadk.) do ¿¹dania zachowku.
Wprawdzie analogiczny skutek nast¹pi, gdy testator rozrz¹dzi maj¹tkiem na rzecz pod-
miotów spoza krêgu spadkobierców ustawowych, jednak niedojœcie spadkobierców usta-
wowych do dziedziczenia bêdzie wynika³o w takiej sytuacji z „braku” tytu³u powo³ania do

wowego, a zrzekaj¹cy siê jest traktowany tak, jakby nie do¿y³ otwarcia
spadku, jako zbêdne oceniæ nale¿y unormowanie dopuszczaj¹ce zrzecze-
nie siê jedynie prawa do zachowku73. Zdecydowanie mniej kontrowersji
wywo³uje kwestia dopuszczalnoœci czêœciowego zrzeczenia siê dziedzi-
czenia. Wiêkszoœæ przedstawicieli doktryny, maj¹c na uwadze wa¿ne
funkcje, które takie zrzeczenie mo¿e spe³niaæ w praktyce, opowiada siê
za czêœciowym zrzeczeniem siê dziedziczenia74.

W czasie obowi¹zywania przepisów dekretu – Prawo spadkowe skutek
w postaci wy³¹czenia spadkobiercy od dziedziczenia, tak jakby nie do¿y³
otwarcia spadku, ustawodawca wi¹za³ równie¿ ze sporz¹dzeniem testa-
mentu negatywnego (art. 31 pr. spadk.). Ze wzglêdu na to, ¿e – jak wy¿ej
zaznaczono – dopuszczalnoœæ sporz¹dzania testamentów negatywnych
jest niekwestionowana tak¿e po wejœciu w ¿ycie kodeksu cywilnego,
poczynione ni¿ej uwagi odnosz¹ siê równie¿ do testamentu negatywnego
sporz¹dzonego po tej dacie.

W testamencie negatywnym spadkodawca wy³¹cza od dziedziczenia
ustawowego swego krewnego lub ma³¿onka, nie ustanawiaj¹c równo-
czeœnie innej osoby spadkobierc¹. Bezpoœredni skutek – niedojœcie
spadkobiercy do dziedziczenia75 – jest wiêc identyczny jak we wszystkich
pozosta³ych przypadkach wy³¹czenia od dziedziczenia76. Specyfika testa-
mentu negatywnego wyra¿a siê w tym, ¿e spadkobierca wy³¹czony nie
traci prawa do zachowku77. Maj¹c na uwadze funkcjê zachowku, tj.
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dziedziczenia (czyli braku przes³anki pozytywnej), a nie wy³¹czenia od dziedziczenia
w znaczeniu, o którym mowa w niniejszym opracowaniu (tj. istnienia przes³anki o cha-
rakterze negatywnym). Nale¿y podkreœliæ, ¿e stwierdzenie, i¿ w omawianym przypadku
spadkobiercy ustawowi nie maj¹ tytu³u powo³ania do dziedziczenia jest wyrazem pewnego
skrótu myœlowego. O istnieniu ustawowego tytu³u powo³ania do dziedziczenia przes¹dzaj¹
bowiem, oceniane na chwilê otwarcia spadku, istniej¹cy zwi¹zek ma³¿eñski ze spadkodaw-
ca b¹dŸ wiêzy krwi. Spadkobiercy ustawowi nie dojd¹ do dziedziczenia (pomijam kwestiê
czêœciowego dziedziczenia z testamentu, a czêœciowego z ustawy), o ile spadkodawca w wa¿nie
sporz¹dzonym testamencie powo³a spadkobiercê/spadkobierców, którzy bêd¹ chcieli i bêd¹
mogli dziedziczyæ. Ustawowy tytu³ do dziedziczenia ustêpuje pierwszeñstwa testamento-
wemu i tylko w tym znaczeniu mo¿na mówiæ o jego „braku”. Natomiast w przypadku
testamentu negatywnego spadkodawca potwierdza ustawowy porz¹dek dziedziczenia z po-
miniêciem wy³¹czonego. Jak podkreœla J.Gwiazdomorski, dochodzi wówczas do dziedzicze-
nia, które w pewnym stopniu jest dziedziczeniem ustawowym, a w pewnym – testamen-
towym. Wprawdzie do spadku dochodz¹ osoby wskazane w ustawie, jednak nie wszystkie,
a ci, którzy do spadku dochodz¹, dziedzicz¹ w czêœciach innych ni¿ by to wynika³o  z ustawy
(Prawo spadkowe, s. 53), chyba ¿e wy³¹czeniem zosta³o objête dziecko testatora, które
ma ju¿ swoje dzieci b¹dŸ (przy takim samym za³o¿eniu) rodzeñstwo spadkodawcy.

78 Pomijam ca³kowicie przypadki uzupe³nienia zachowku.
79 Pozosta³e zdarzenia skutkuj¹ce wy³¹czeniem od dziedziczenia to albo orzeczenia

s¹dowe (o uznaniu spadkobiercy za niegodnego i o wy³¹czeniu ma³¿onka od dziedziczenia),
albo zdarzenia nastêpuj¹ce wy³¹cznie (odrzucenie spadku) lub tak¿e (umowa o zrzeczenie
siê dziedziczenia) z woli spadkobiercy.

80 Patrz przypis 12. W literaturze wydziedziczenie w sytuacji nieistnienia ¿adnej
z przyczyn wskazanych w art. 1008 k.c., okreœla siê jako wydziedziczenie bezpodstawne.
Ma ono „ten bardzo donios³y i dotkliwy dla wydziedziczonego skutek, ¿e wy³¹cza wy-
dziedziczonego od dziedziczenia z ustawy (pokreœl. H.W.)” – tak J. G w i a z d o m o r -
s k i, Glosa do uchwa³y SN z dnia 14 czerwca 1971 r. ..., s. 1582. Por. M. P a z d a n, [w:]
Kodeks cywilny..., s. 1042 oraz E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz..., s. 183.

ustawowe zabezpieczenie interesów osób najbli¿szych spadkodawcy po-
przez zagwarantowanie im okreœlonej korzyœci ze spadku, przyjête roz-
wi¹zanie jest w pe³ni uzasadnione. Zachowek przys³uguje spadkobiercom,
którzy byliby powo³ani do dziedziczenia z ustawy (art. 991 § 1 k.c.)78,
gdyby nie zosta³ sporz¹dzony testament. Wydaje siê, pomimo dos³ownego
brzmienia przepisu art. 991 § 1 k.c., ¿e chodzi w nim o spadkobierców,
którzy legitymowaliby siê ustawowym tytu³em powo³ania (przes³anka
pozytywna) i doszliby do dziedziczenia wobec braku przes³anek negatyw-
nych (tj. zdarzeñ skutkuj¹cych wy³¹czeniem od dziedziczenia). Ze zdarzeñ
tych nale¿y jednak wy³¹czyæ testament negatywny. Pozbawienie prawa
do zachowku z woli samego spadkodawcy79 mo¿e bowiem nast¹piæ tylko
w przypadku tzw. wydziedziczenia sensu stricto (art. 1008 k.c.)80.
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81 Odnoœnie do skutków testamentu negatywnego por. A. R o j e k, Wydziedziczenie
i testament negatywny, PS 2006, nr 9, s. 106-107. Autorka dopuszcza w tym przypadku
dwa „wzajemnie niewykluczajace siê rozwi¹zania”. Pierwsze, zgodnie z którym wy³¹czenie
od dziedziczenia spowoduje zwiêkszenie udzia³ów pozosta³ych spadkobierców ustawowych
dziedzicz¹cych w zbiegu z wy³¹czonym. Oczywiœcie stanowisko to jest trafne, z zastrze-
¿eniem (o którym mowa w tekœcie g³ównym) co do zstêpnych wy³¹czonego. Nieœcis³e
wydaje siê jedynie sformu³owanie, ¿e udzia³ spadkowy nale¿ny wy³¹czonemu „jest rozdzie-
lany” pomiêdzy pozosta³ych spadkobierców ustawowych spadkodawcy. Chodzi o to, ¿e
skoro wy³¹czony nie dochodzi do dziedziczenia, spadek jest dzielony na zasadach okre-
œlonych w kodeksie pomiêdzy pozosta³ych (tj. z pominiêciem wy³¹czonego) spadkobier-
ców ustawowych danej grupy. Okreœlenie „rozdzielenie udzia³u” by³oby w³aœciwsze w od-
niesieniu do przyrostu, a zatem w dziedziczeniu testamentowym; nie budzi natomiast
w¹tpliwoœci, ¿e udzia³y te ulegn¹ zwiêkszeniu. Autorka dalej twierdzi, ¿e przypadek taki
bêdzie mia³ miejsce „tylko wówczas, gdy zaistnieje to¿samoœæ osób  (podkreœl. H.W.)
dziedzicz¹cych po spadkodawcy oraz wy³¹czonym od dziedziczenia w testamencie nega-
tywnym”, ilustruj¹c go nastêpuj¹cym przyk³adem: spadkodawca maj¹cy ¿onê i dwójkê
dzieci wy³¹cza od dziedziczenia w testamencie negatywnym swojego bezdzietnego syna,
kawalera. Powo³uj¹c siê na art. 935 § 2 k.c., Autorka przyjmuje, ¿e udzia³ spadkowy, jaki
przypad³by wy³¹czonemu, przypadnie jego rodzeñstwu oraz ¿yj¹cemu rodzicowi, ci zaœ
z ustawy dziedzicz¹ te¿ po spadkodawcy. W ten sposób nast¹pi zwiêkszenie przypadaj¹-
cych im udzia³ów (Autorka nie wskaza³a jednak, jak obliczyæ udzia³y „to¿samych spad-
kobierców”). Ustalenie spadkobierców i ich udzia³ów w omawianym przypadku jest bardzo
proste – po testatorze dziedziczy jego ¿ona i drugi syn (spadkobiercy grupy I z pominiê-
ciem wy³¹czonego), a udzia³y wynosz¹ zgodnie z art. 931 § 1 k.c. po 1/2 czêœci spadku
dla ka¿dego z nich. Wed³ug drugiego rozwi¹zania (odnosz¹cego siê, jak siê wydaje, do
przypadków, kiedy brak to¿samoœci osób dziedzicz¹cych po wy³¹czaj¹cym i wy³¹czonym),
udzia³ spadkowy wy³¹czonego przypada jego spadkobiercom ustawowym, co mog³oby

Skutki testamentu negatywnego zale¿¹ od obowi¹zuj¹cych w chwili
otwarcia spadku zasad dziedziczenia ustawowego. Okreœlenie udzia³ów
w spadku spadkobierców ustawowych dziedzicz¹cych w tej samej grupie
co wy³¹czony nastêpuje z pominiêciem tego ostatniego, chyba ¿e jest nim
zstêpny b¹dŸ którekolwiek z rodzeñstwa spadkodawcy, bowiem wów-
czas w miejsce wy³¹czonego dziedzicz¹ jego zstêpni. W konsekwencji,
poza przypadkami wy³¹czenia od dziedziczenia zstêpnego lub rodzeñstwa
spadkodawcy (przy za³o¿eniu, ¿e ¿yj¹ dalsi zstêpni spadkodawcy lub
zstêpni jego rodzeñstwa), testament negatywny bêdzie korzystny w skut-
kach dla pozosta³ych spadkobierców, w zbiegu z którymi dziedziczy³by
wy³¹czony (ich udzia³y bêd¹ wiêksze ni¿ te, które otrzymaliby, gdyby
testament taki nie zosta³ sporz¹dzony)81. Nigdy nie ulegnie pogorszeniu
sytuacja ma³¿onka, chyba ¿e to on zosta³by wy³¹czony od dziedziczenia.
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Przejœcie do II grupy gwarantuje mu po³owê spadku, tj. tyle, ile maksy-
malnie móg³by otrzymaæ w grupie I. Spadkobiercy grupy II dojd¹ do
dziedziczenia, je¿eli wy³¹czonym jest jedyny (bezdzietny) zstêpny spadko-
dawcy. Jeœli testator wy³¹czy³ od dziedziczenia wszystkich swoich krew-
nych i ma³¿onka, spadek otrzyma gmina ostatniego miejsca zamieszkania
spadkodawcy lub Skarb Pañstwa (III grupa dziedziczenia ustawowego).

Ze wzglêdu na zró¿nicowane skutki omówionych wy¿ej zdarzeñ praw-
nych, w ka¿dym konkretnym przypadku nale¿y rozwa¿yæ, przy za³o¿e-
niu, ¿e spe³nione s¹ przes³anki kilku instytucji, celowoœæ wy³¹czenia spad-
kobiercy od dziedziczenia w oparciu o konkretn¹ podstawê prawn¹. Dla
przyk³adu mo¿na wskazaæ, ¿e powo³anie siê na przepis art. 940 k.c. jest
bezprzedmiotowe, gdy pozosta³y przy ¿yciu ma³¿onek spadkodawcy zawar³
z nim umowê o zrzeczenie siê dziedziczenia. Tak samo przepis art. 940
k.c. nie znajdzie zastosowania w sytuacji wydziedziczenia pozosta³ego
przy ¿yciu ma³¿onka przez spadkodawcê czy uznania przez s¹d pozo-
sta³ego przy ¿yciu ma³¿onka za niegodnego dziedziczenia82. Bezprzedmio-
towe jest powo³ywanie siê na art. 940 k.c., je¿eli ma³¿onek powo³any do
dziedziczenia z ustawy odrzuci³ skutecznie spadek po swym wspó³ma³-
¿onku83. Z drugiej strony, gdyby ma³¿onek odrzuci³ spadek jako spad-
kobierca testamentowy (art. 1022 k.c.), celowe by³oby wytoczenie
powództwa na podstawie art. 940 k.c. Podobnie, gdyby spadkodawca
rozrz¹dzi³ w testamencie tylko czêœci¹ spadku, w tym tak¿e na rzecz
swojego wspó³ma³¿onka. W takiej sytuacji ma³¿onek spadkodawcy legi-
tymowa³by siê bowiem dwoma tytu³ami powo³ania do dziedziczenia i w
przypadku uwzglêdnienia powództwa z art. 940 k.c. nie móg³by uzyskaæ
jedynie czêœæ spadku, która przypad³a mu z ustawy. Wy³¹czenie od
dziedziczenia po spadkodawcy tak z ustawy, jak i z testamentu mia³oby
natomiast miejsce, gdyby spadkobierca zosta³ uznany wyrokiem s¹du za
niegodnego dziedziczenia.

prowadziæ np. do wniosku, ¿e do dziedziczenia dojdzie wspó³ma³¿onek wy³¹czonego. Tym-
czasem dla definitywnego okreœlenia krêgu spadkobierców w sytuacji, kiedy jeden z nich
zosta³ wy³¹czony od dziedziczenia testamentem negatywnym, istotne jest nie to, kto
dziedziczy po wy³¹czonym, ale jakie s¹ zasady dziedziczenia ustawowego po spadkodawcy.
Por. trafne wnioski Autorki odnoœnie do skutków testamentu negatywnego na s. 108 i 110.

82 L. S t e c k i, Wy³¹czenie ma³¿onka..., s. 80.
83 Por. tam¿e.


