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Glosa

do postanowienia S¹du Najwy¿szego z dnia 26 listopada
2009 r., III CSK 30/09

1. W razie wielokrotnego stwierdzenia nabycia spadku po tej
samej osobie nale¿y wznowiæ postêpowanie.
2. W toku wznowionego postêpowania, a w³a�ciwie wznowionych

postêpowañ, s¹d zgodnie z art. 403 § 3 w zwi¹zku z art. 13 § 2 k.p.c.
powinien rozpoznaæ wszystkie postanowienia, a nastêpnie orzec
stosownie do art. 412 § 3 w zwi¹zku z art. 13 § 2 k.p.c., tj. uchyliæ
rozpoznawane postanowienia i wydaæ rozstrzygniêcie co do istoty
sprawy1.

1.Do�æ czêstowpraktyce zdarzaj¹ siê przypadkiwielokrotnego stwier-
dzeniapo tej samej osobie zmar³ej nabyciaprawdospadku. Jest towynikiem
g³ównie tego, ¿e de lege lata brak jest centralnego rejestru postanowieñ
spadkowych, podobnego do funkcjonuj¹cego od marca 2009 r. rejestru
aktów po�wiadczeñ dziedziczenia prowadzonego przez Krajow¹ Radê
Notarialn¹ (KRN)2. W przypadku, gdy stwierdzenie praw do spadku
nastêpuje wiele, a nawet kilkadziesi¹t lat po �mierci spadkodawcy, czêsto

1 Postanowienie niepublikowane. Teza zredagowana przez autora glosy na podstawie
uzasadnienia postanowienia.

2 Rejestr aktów po�wiadczenia dziedziczenia funkcjonuje od dnia 2 marca 2009 r.,
mimo ¿e zosta³ wprowadzony do polskiego porz¹dku prawnego ustaw¹ z dnia 24 sierpnia
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pojawiaj¹ siê trudno�ci z ustaleniem rzeczywistych danych dotycz¹cych
tak daty, jak i miejsca �mierci spadkodawcy. Niezwykle trudno jest te¿
ustaliæ wszystkich spadkobierców ustawowych, zw³aszcza gdy wielu
z nich w chwili prowadzenia sprawy spadkowej ju¿ nie ¿yje, a z kolei
ich spadkobiercy nie s¹ znani, gdy¿ np. zginêliw czasie IIwojny �wiatowej
lub podczas zes³ania czy te¿ wyemigrowali z kraju w zwi¹zku z II wojn¹
�wiatow¹ lubwokresie PRL-u albo zginêli w nieznanych okoliczno�ciach.
Nadto ró¿ne grupy spadkobierców ustawowych mog¹ siê w ogóle nie
znaæ, a sprawy spadkowe mog¹ byæ prowadzane tak¿e na wniosek
spadkobierców testamentowych, którzy nie maj¹ ¿adnych wiêzów ro-
dzinnych ze spadkodawc¹, albo innych osób zainteresowanych (art. 510
§ 1 k.p.c.). Nie bez znaczenia jest tak¿e i ta okoliczno�æ, ¿e zgodnie z art.
628 k.p.c. w sprawach tych mo¿e byæ ró¿na w³a�ciwo�æ miejscowa s¹du
spadku, a mianowicie mo¿e to byæ s¹d ostatniego miejsca zamieszkania
spadkodawcy w Polsce, s¹d miejsca po³o¿enia maj¹tku spadkowego lub
jego czê�ci albo s¹d rejonowy dla miasta sto³ecznego Warszawy. Gdy
maj¹tek spadkowy znajduje siê na terenie w³a�ciwo�ci kilku s¹dów re-
jonowych, to wówczas wnioskodawca ma tak¿e mo¿liwo�æ wyboru
jednego z nich. Tak wiêc mo¿e siê zdarzyæ, i faktycznie do�æ czêsto tak
siê dzieje, ¿e wydawane s¹ ró¿ne postanowienia spadkowe po tej samej
osobie.
2. De lege ferenda nale¿y postulowaæ, aby dotychczasowy rejestr

aktów po�wiadczenia dziedziczenia obj¹³ tak¿e swym zakresemwszystkie
postanowienia spadkowe, a w tym wszystkie wydane po II wojnie �wia-
towej, a tak¿e te, które wydane zosta³y w okresie wcze�niejszym i zostan¹
zg³oszone do takiego rejestru przez osoby zainteresowane. Sprawy spad-
kowe po osobach zmar³ych przed II wojn¹ �wiatow¹ s¹ do�æ czêste
i potrzebne, a to w zwi¹zku z prowadzonymi sprawami reprywatyzacyj-
nymi. Wykazania praw spadkowych na 1 wrze�nia 1939 r. wymaga

2007 r. o zmianie ustawy � Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr
181, poz. 1287), która to nowelizacja wesz³a w ¿ycie 2 pa�dziernika 2008 r. � zob. art.
95i pr. o not.; zob. te¿ £. G o � d z i a s z e k, Rejestr aktów po�wiadczenia dziedziczenia,
Nowy Przegl¹d Notarialny 2008, nr 4, s. 51 i nast.
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miêdzy innymi tzw. ustawa zabu¿añska z 2005 r.3 Konieczno�æ legity-
mowania siê postanowieniami spadkowymi po osobach zmar³ych wiele
lat temu nasili siê zw³aszcza po uchwaleniu zapowiadanych ustaw repry-
watyzacyjnych. Konieczne jest to dla zachowania bezpieczeñstwa praw-
nego i pewno�ci, ¿e masy spadkowe oraz rekompensaty reprywatyza-
cyjne trafi¹ do osób rzeczywi�cie uprawnionych. Operacja taka powinna
byæ stosunkowo ma³o kosztowna, albowiem system informatyczny jest
ju¿ gotowy i funkcjonuje od marca 2009 r., a KRN doskonale radzi sobie
z prowadzeniem tego rejestru. Zreszt¹ KRN w uzasadnieniu swojego
projektu z 2008 r. dotycz¹cego zmiany ustawy z 2007 r. wprowadzaj¹cej
notarialne po�wiadczenia dziedziczenia postulowa³ poszerzenie rejestru
o s¹dowe postanowienia spadkowe, wyra�nie wskazuj¹c, ¿e rejestr taki
powinien byæ �pe³ny�, aby spe³nia³ swoj¹ rolê4. Prowadzenie dotychcza-
sowego rejestru po�wiadczeñ dziedziczenia powiêkszonego o s¹dowe
postanowienia spadkowe mo¿na z czasem przekazaæ tak¿e Krajowemu
Rejestrowi S¹dowemu prowadz¹cemu ju¿ inne rejestry. Potrzeba prowa-
dzenia takiego �pe³nego� rejestru jawi siê zatem jako oczywista, gdy¿
wymaga tego bezpieczeñstwo obrotu prawnego, a koszty jego wprowa-
dzenia s¹ niewspó³miernie niskie w stosunku do korzy�ci zwi¹zanych
z jego funkcjonowaniem.
3. Glosowane postanowienie zapad³o na tle do�æ prostego stanu fak-

tycznego, w którym najpierw s¹d wKrakowie wyda³ postanowienie spad-
kowe w 2003 r. stwierdzaj¹ce nabycie spadku na podstawie ustawy
wy³¹cznie przezmê¿a spadkodawczyni, a nastêpnie s¹d rejonowyw¯ywcu
w 2005 r. stwierdzi³ nabycie spadku po tej samej osobie przez wszystkich
jej spadkobierców ustawowych, a wiêc przez mê¿a i 9-cioro jej rodzeñ-
stwa oraz spadkobierców tego rodzeñstwa, ³¹cznie przez 14 spadkobier-
cówustawowych.Wnioskodawczyni ze sprawy¿ywieckiej, dowiedziawszy

3 Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytu³u pozo-
stawienia nieruchomo�ci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr
169, poz. 1416 ze zm.).

4 Projekt ustawy w wprowadzaj¹cej notarialne po�wiadczenia dziedziczenia w wersji
przygotowanej przezFundacjêCentrumNaukoweNotariatuprzedstawionywformieuchwa³y
Krajowej Rady Notarialnej z dnia 11 kwietnia 2008 r. Nr VI/32/2008 opublikowany zosta³
wraz z jego uzasadnieniem w miesiêczniku Rejent z 2008, nr 6, s. 203-213. Zob. te¿:
R. K a p k o w s k i, Sporz¹dzenie aktu po�wiadczenia dziedziczenia, PiP 2009, z. 11, s. 80-
91.
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siê o istnieniu postanowienia krakowskiego, wyst¹pi³a w trybie art. 679
k.p.c. do s¹du rejonowego w Krakowie o zmianê wadliwego od samego
pocz¹tku krakowskiego postanowienia spadkowego z 2003 r., albowiem
pominiêto w nim a¿ 13-cioro spadkobierców ustawowych. S¹d rejonowy
wniosek ten oddali³, twierdz¹c, ¿e art. 679 k.p.c. nie ma zastosowania
w przypadku istnienia kilku postanowieñ spadkowych po tym samym
spadkodawcy, a w³a�ciwym trybem wzruszenia wadliwego postanowie-
nia jest wy³¹cznie tryb wznowienia postêpowania na podstawie art. 403
k.p.c. Apelacja wnioskodawczyni zosta³a oddalona z tak¹ sam¹ argumen-
tacj¹. Stanowisko obu s¹dów podzieli³ tak¿e S¹d Najwy¿szy w glosowa-
nym postanowieniu, nie rozbudowuj¹c argumentacji prawnej swego sta-
nowiska. Stwierdzi³ jedynie, ¿eworzecznictwie zarysowa³a siê rozbie¿no�æ
pogl¹dów w tym zakresie. Zdaniem S¹du Najwy¿szego przewa¿y³ jednak
pogl¹d, ¿e w³a�ciwym trybem jest skarga o wznowienie i potwierdzi³ to
omawianympostanowieniem.Wyra¿ony przez S¹dNajwy¿szy pogl¹d jest
wadliwy z przyczyn podanych poni¿ej.
4. Zagadnienie prawne wystêpuj¹ce w niniejszej sprawie sprowadza

siê do odpowiedzi na pytanie, czy tryb przewidziany w art. 679 k.p.c.
jest odpowiedni do zmianypostanowienia spadkowegonie tylkowsytuacji,
gdy w obrocie prawnym funkcjonuje jedno wadliwe postanowienie
spadkowe (wtedy nie ma w¹tpliwo�ci co do stosowania art. 679 k.p.c.),
ale równie¿ wtedy, gdy w obrocie prawnym znajduj¹ siê dwa lub kilka
prawomocnych postanowieñ spadkowych po tym samym spadkodawcy,
stwierdzaj¹cych nabycie spadku na rzecz ró¿nych spadkobierców.Kwestia
ta ma bardzo istotne znaczenie, praktyczne zw³aszcza ¿e Konstytucja
Rzeczpospolitej Polskiej otacza prawo obywateli do dziedziczenia szcze-
góln¹ ochron¹5. Przyjêcie za S¹dem Najwy¿szym, ¿e art. 679 k.p.c. nie
nale¿y stosowaæ do sytuacji, gdy w obrocie prawnym znajduj¹ siê dwa
prawomocne postanowienia spadkowe, znacznie os³abia to konstytucyjne
prawo do dziedziczenia. Ochrona ta jest tym bardziej s³aba, ¿e przepisy
postêpowania cywilnego przewiduj¹ bardzo krótki, bo zaledwie 3-mie-
siêczny termin do ewentualnego z³o¿enia skargi o wznowienie postêpo-

5 Art. 21 ust. 1 stanowi, ¿e Rzeczpospolita Polska chroni prawo dziedziczenia, a art.
64 ust. 1 z kolei, ¿e prawo dziedziczenia podlega równej dla wszystkich ochronie prawnej.
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wania (art. 407 k.p.c.). W rezultacie przyjêcie stanowiska S¹du Najwy¿-
szegowznacznej czê�ci podobnychprzypadkówzachodziæ bêdzie sytuacja,
w której na skutek up³ywu krótkiego terminu downiesienia skargi o wzno-
wienie w obrocie prawnym pozostan¹ sprzeczne postanowienia spadko-
we po tym samym spadkodawcy. Nie da siê wykluczyæ, ¿e ka¿de z tych
postanowieñspadkowychbêdziewadliwe,mimo¿enp. stwierdzenienabycia
spadku nastêpuje na podstawie ustawy. Tolerowanie takiego stanu rzeczy
powinno byæ niedopuszczalne, albowiem zak³óca obrót cywilny i gospo-
darczy oraz nie s³u¿y bezpieczeñstwu prawnemu, zw³aszcza obrotu
nieruchomo�ciami lub innymi spadkowymi sk³adnikami maj¹tkowymi.
Stan taki blokuje jakiekolwiek dzia³ania spadkobierców w stosunku od
sk³adników spadku, a nadto nara¿a osoby trzecie na zawieranie transakcji
z osobami, które tak naprawdê spadkobiercami nie s¹.
5.W podobny do glosowanego orzeczenia sposób przesz³o 25 lat temu

S¹d Najwy¿szy wypowiedzia³ siê uchwale z 16 grudnia 1983 r., III CZP
65/836, jednak¿e uchwa³a ta odnosi³a siê tylko do kwestii uchylenia, a nie
zmiany postanowienia spadkowego i, co wymaga szczególnego podkre-
�lenia, zosta³a wydana jeszcze przed nowelizacj¹ art. 403 § 3 k.p.c.7
Podobne, bardzo ubogie uzasadnienie swego stanowiska zawar³ S¹d
Najwy¿szy w postanowieniu z dnia 8 sierpnia 2003 r., V CKN 1258/008,
aprobowanym w omawianym orzeczeniu.
6. Z art. 679 k.p.c. wprost wynika, i¿ �dowód, ¿e osoba, która uzyska³a

stwierdzenienabycia spadku, nie jest spadkobierc¹ lub¿e jej udzia³w spadku
jest inny ni¿ stwierdzony, mo¿e byæ przeprowadzony tylko w postêpo-
waniu o uchylenie lub zmianê stwierdzenia nabycia spadku, z zastoso-
waniem niniejszego rozdzia³u.� Nie mo¿na mieæ ¿adnych w¹tpliwo�ci, ¿e
tryb przewidziany w art. 679 k.p.c. zastêpuje w tym wypadku postê-
powanie o wznowienie. Potwierdza to dodatkowo tre�æ art. 524 k.p.c.,
który stanowi, ¿e �wznowienie postêpowania nie jest dopuszczalne, je¿eli
postanowienie koñcz¹ce postêpowanie mo¿e byæ zmienione lub uchylo-

6 OSNC 1984, z. 7, poz. 111.
7 Nowelizacja art. 403 § 3 k.p.c. wprowadzaj¹ca mo¿liwo�æ wzruszania kilku prawo-

mocnych orzeczeñ dotycz¹cych tego samego stosunku prawnego wesz³a w ¿ycie w dniu
1 lipca 1996 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 189).

8 Wokanda 2003, nr 9, s. 8 oraz Lex nr 79103.
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ne.� Jak stwierdzi³ S¹dNajwy¿szywpostanowieniu z dnia 11 lipca 2002 r.,
IV CO 7/029, u¿ycie przez ustawodawcê w art. 679 § 1 k.p.c. s³owa
�tylko� wyklucza przeprowadzenie takiego dowodu w innym postêpo-
waniu, a wiêc tak¿e w postêpowaniu wznowieniowym. Potwierdza to
tak¿e tre�æ art. 6691 § 2 k.p.c.10 Pomimo wyra�nego zastrze¿enia braku
mo¿liwo�ci zarejestrowania aktu po�wiadczenia dziedziczenia w sytuacji
uprzedniego zarejestrowania takiego aktu, dotycz¹cego tego samego spadku
(art. 95h § 5 pr. o not.), ustawodawca przewidzia³ w tym przepisie
wyst¹pienie sytuacji, w których dwa lubwiêcej akty po�wiadczenia zosta³y
zarejestrowane, oraz rozwi¹zanie takiej kolizji. Wed³ug tego przepisu
w przypadku zarejestrowania dwóch lub wiêcej aktów po�wiadczenia
dziedziczeniawodniesieniu do tego samego spadku s¹d spadkunawniosek
zainteresowanego uchyla wszystkie akty po�wiadczenia dziedziczenia
i wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Nie robi tego
w drodze skargi o wznowienie, lecz wy³¹cznie w trybie art. 6691§ 2 k.p.c.
Skutki prawne postanowienia spadkowego maj¹ donios³y wp³yw na

stosunki maj¹tkowe i osobiste spadkobierców, zw³aszcza w relacjach
z osobami trzecimi, w tym s¹dami i organami pañstwowymi, które mog¹
byæ i najprawdopodobniej zwykle bêd¹ pozbawione wiedzy na temat in-
nego wystêpuj¹cego w obrocie prawnym postanowienia spadkowego.
Problem staje siê jeszcze bardziej jaskrawy, gdy np. w toku postêpowania
administracyjnego organ prowadz¹cy sprawê administracyjn¹ uzyska dwa
lub kilka sprzecznych ze sob¹ postanowieñ spadkowych po tym samym
spadkodawcy. Sprawa komplikuje siê jeszcze bardziej, je�li rzeczywi�cie
uprawnionym spadkobiercom up³ynie okre�lony w art. 407 § 1 k.p.c.
termin do z³o¿enia skargi o wznowienie, czy tak jak w glosowanej sprawie
� uczestnicy postêpowania prowadzonego w trybie art. 679 k.p.c. do-
wiedz¹ siê, ¿e wybrali niew³a�ciwy tryb postêpowania dopiero z uzasad-
nienia postanowienia oddalaj¹cego wniosek z³o¿ony zgodnie z art. 679
k.p.c., a na z³o¿enie skargi o wznowienie bêdzie ju¿ za pó�no. Co prawda
termin do wniesienia skargi o wznowienie postêpowania jest terminem

9 OSNC 2003, z. 10, poz. 139.
10 Art. 6691 dodany przez art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie

ustawy � Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 18, poz. 1287)
z dniem 2 pa�dziernika 2008 r.
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procesowym i mo¿liwe jest jego przywrócenie, ale zgodnie z art. 169 § 1
k.p.c. wniosek o przywrócenie terminu wnosi siê tak¿e w wyj¹tkowo
krótkim terminie tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu,
a po up³ywie roku od uchybionego terminu jego przywrócenie jest
dopuszczalne tylko w wypadkach wyj¹tkowych. W wiêkszo�ci zatem
przypadków spadkobiercy nie s¹ w stanie wnie�æ w terminie skargi
o wznowienie postêpowania, a nadto nie wszystkim spadkobiercom przy-
s³uguje prawo ¿¹dania wznowienia postêpowania, poniewa¿ zgodnie z art.
524 § 2 k.p.c. przys³uguje ono tylko tym spadkobiercom, którzy nie byli
uczestnikami zakoñczonego prawomocnym postanowieniem spadkowym
postêpowania. Dodatkowo, jak wynika z cytowanego powy¿ej art. 6691
§ 2 k.p.c., nie jest mo¿liwe wzruszanie zarejestrowanych po�wiadczeñ
dziedziczenia w drodze skargi o wznowienie, nawet w przypadku istnienia
kilku sprzecznych po�wiadczeñ dziedziczenia.
7. S¹d Najwy¿szy nie dostrzeg³ w omawianym postanowieniu, ¿e art.

416 k.p.c. wprowadza zakaz dalszego wznawiania postêpowania zakoñ-
czonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wzno-
wienie. Aprobata stanowiska S¹du Najwy¿szego oznacza³aby ca³kowit¹
niemo¿liwo�æwzruszenia postanowienia spadkowegowydanego na skutek
skargi owznowienie, gdyby ujawni³o siê kolejne postanowienie spadkowe
nieznane s¹dowi rozpoznaj¹cemu skargêowznowienie. Przypadków takich
nie da siê jednak wykluczyæ, a system prawny oparty na konstytucyjnej
zasadzie ochrony prawa dziedziczenia powinien przeciwdzia³aæ istnieniu
w obrocie bezprawnych i wadliwych postanowieñ spadkowych.
8. Prawid³owoS¹dNajwy¿szywypowiedzia³ siê na ten tematw uchwa-

le z 21 kwietnia 1994 r., III CZP 40/9411, stwierdzaj¹c, ¿e w kodeksie
postêpowania cywilnego wprowadzono wyj¹tek od zasady dopuszczal-
no�ci wznowienia postêpowania nieprocesowego zakoñczonego prawo-
mocnym postanowieniem co do istoty sprawy dla tych wypadków,
w których na podstawie przepisów tego kodeksu postanowienie koñcz¹-
ce postêpowanie mo¿e byæ zmienione lub uchylone, choæ jest prawo-
mocne. W�ród przepisów reguluj¹cych takie wyj¹tki S¹d Najwy¿szy
w uchwale tej wyra�nie wskazuje art. 679 k.p.c. obok takich przepisów

11 OSNC 1994, z. 11, poz. 210.
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jak art. 523 zd. drugie, art. 539, art. 559, art. 577, art. 678 i art. 679
k.p.c. Takim przepisem jest tak¿e art. 6691 § 2 k.p.c. S¹d Najwy¿szy
s³usznie zauwa¿a, ¿e �wznowienie postêpowania nie jest potrzebne, skoro
³atwiej mo¿na uzyskaæ ten sam wynik na innej drodze.�
Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, niezgodne z prawd¹

obiektywn¹, stanowi zawsze ra¿¹ce naruszenie przepisów prawa spad-
kowego i postanowieñ Konstytucji RP (art. 21 ust. 1). Dlatego bardzo
istotne jest, aby jak najszybciej doprowadziæ do uchylenia lub zmiany
wadliwych postanowieñ spadkowych, gdy¿ zgodnie z art. 1027 k.c. spad-
kobierca, który ro�ci sobie prawa do spadku wynikaj¹ce z dziedziczenia,
mo¿e je udowodniæ tylko stwierdzeniem nabycia spadku.
Przyjêcie pogl¹du prezentowanego przez S¹d Najwy¿szy w glosowa-

nym postanowieniu, ¿e jedyn¹ mo¿liw¹ drog¹ wyeliminowania z obrotu
prawnego takichwadliwych postanowieñ spadkowych jest z³o¿enie skargi
na podstawie art. 403 § 3 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., prowadzi
do nieakceptowalnej w pañstwie prawa sytuacji, w której w zwi¹zku
z up³ywem terminu do z³o¿enia skargi o wznowienie postêpowania strona
zostanie ca³kowicie pozbawiona mo¿liwo�ci wykazania swoich rzeczy-
wistych praw spadkowych i korekty wadliwego postanowienia spadko-
wego.
Nadto prowadzi to do sytuacji, w której, odrzucaj¹c spó�nion¹ skargê

o wznowienie, s¹d akceptuje pozostawanie w obrocie prawnym konku-
rencyjnych i sprzecznych postanowieñ spadkowych, z których czê�æ
ewidentnie wprowadza w b³¹d osoby trzecie dzia³aj¹ce w dobrej wierze.
Warto dodaæ, ¿e zgodnie z art. 1028 k.c. osoby trzecie, nabywaj¹ce prawa
do sk³adników masy spadkowej od osoby legitymuj¹cej siê postanowie-
niem spadkowym (nawet wadliwym), s¹ chronione i w takim przypadku
mo¿e nast¹piæ trwa³a utrata sk³adników maj¹tkowych masy spadkowej.
Bêdzie tomia³omiejscezw³aszczawtedy,gdyosoby trzeciedzia³aj¹w dobrej
wierze (a dobr¹ wiarê domniemuje siê � art. 7 k.c.) wobec fa³szywych
spadkobierców legitymuj¹cych siê wadliwymi, ale prawomocnymi po-
stanowieniami spadkowymi. Jeszcze trudniejsza by³aby sytuacja, gdyby
osoby niebêd¹ce spadkobiercami, które zby³y spadek w trakcie okresu
legitymowania siê prawomocnym postanowieniem spadkowym, nie
posiada³y maj¹tku wystarczaj¹cego na zaspokojenie roszczeñ odszkodo-
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wawczych rzeczywistych spadkobierców. Akceptacja stanowiska SN
w omawianym postanowieniu zwiêksza znacznie ryzyko utraty maj¹tku
spadkowego przez rzeczywistych spadkobierców. Prawo powinno jed-
nak maksymalnie chroniæ rzeczywistych spadkobierców i u³atwiaæ eli-
minowanie wadliwych postanowieñ spadkowych, zw³aszcza ¿e prawo
dziedziczenia jest chronione art. 21 ust. 1 Konstytucji RP. Z tego powodu
glosowane orzeczenie SN nale¿y uznaæ za wadliwe.

Adwokat Józef Forystek
Partner zarz¹dzaj¹cy

w kancelarii Forystek & Partnerzy


