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Ograniczenia swobody testowania

Zasada swobody testowania nie zosta³a wprawdzie expressis verbis
przewidziana przez ¿aden przepis kodeksu cywilnego, jednak jej obowi¹-
zywanie w polskim prawie spadkowym nie budzi najmniejszych w¹tpli-
wo�ci1 i jest poniek¹d pochodn¹ obowi¹zywania jednej z fundamentalnych
zasad prawa cywilnego, a mianowicie swobody w rozporz¹dzaniu w³a-
sno�ci¹. Zgodnie z klasyczn¹ definicj¹, z prawa w³asno�ci wynika bo-
wiem triada uprawnieñ: prawo do posiadania rzeczy (ius possidendi),
korzystania z niej (ius utendi, fruendi i abutendi) i do rozporz¹dzania
rzecz¹ (ius disponendi)2. Prawo do rozporz¹dzania rzecz¹ w³a�ciciel mo¿e
realizowaæ choæby poprzez porzucenie z zamiarem wyzbycia siê jej, ale
z gospodarczego punktu widzenia najwa¿niejsze s¹ rozporz¹dzenia pra-
wem w³asno�ci poprzez czynno�ci prawne inter vivos (np. umowy
sprzeda¿y, zamiany, darowizny) oraz mortis causa (rozrz¹dzenia testa-
mentowe). St¹d zasada swobody testowania, która umo¿liwia spadko-
dawcy m.in. powo³anie do ca³o�ci spadku obcej osoby, powinna odgry-

1 Por. E. S k ow r o ñ s k a - B o c i a n,Komentarz do kodeksu cywilnego.Ksiêga czwarta:
Spadki, Warszawa 2006, s. 161; A. S z p u n a r, Uwagi o prawie do zachowku, Rejent
2002, nr 6, s. 14.

2 E. G n i e w e k, Prawo rzeczowe, Warszawa 2003, s. 56.
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waæ istotn¹ rolêw sferze prawa spadkowego. Przy takim za³o¿eniu przyj¹æ
nale¿a³oby system nieograniczonej swobody testowania. Z drugiej jednak
strony w szeregu instytucji prawnych prawa spadkowego znajduje
odzwierciedlenie zasada ochrony praw najbli¿szej rodziny zmar³ego, a jak
z powy¿szego przyk³adu wynika, niczym nieograniczona swoboda roz-
porz¹dzania prawem w³asno�ci na wypadek �mierci w oczywisty sposób
mo¿e doprowadziæ do pokrzywdzenia osób najbli¿szych spadkodawcy,
zw³aszcza w przypadku, gdy osoby te faktycznie przyczynia³y siê za ¿ycia
spadkodawcydo tworzenia lubpowiêkszaniamaj¹tku spadkowego.Dlatego
te¿ w literaturze zwraca siê uwagê na istnienie co najmniej moralnej
powinno�ci wspierania najbli¿szej rodziny, czego prawn¹ sankcjê stano-
wiæ ma pozbawienie spadkodawcy zupe³nej dowolno�ci w dokonywaniu
rozrz¹dzeñ testamentowych i ograniczenie swobody testowania3. Jednak-
¿e zapewnienie ochrony jedynie przed krzywdz¹cymi postanowieniami
zawartymi w testamencie spadkodawcy mo¿e okazaæ siê niewystarcza-
j¹ce w sytuacji, w której przysz³y spadkodawca za ¿ycia rozporz¹dza
sk³adnikami swego maj¹tku, zw³aszcza w postaci nieodp³atnych przyspo-
rzeñ na rzecz osób trzecich. Dzia³ania takie w oczywisty sposób pro-
wadz¹ do uszczuplenia pó�niejszego maj¹tku spadkowego, w zwi¹zku
z czym równie¿ brak ochrony przed takimi czynno�ciami mo¿e skutko-
waæ tym, ¿e osoby najbli¿sze spadkodawcy uzyskaj¹ jedynie iluzoryczne
korzy�ci z maj¹tku spadkowego. Najpe³niejsz¹ ochronê krêgowi najbli¿-
szej rodziny zmar³ego zapewni³by niew¹tpliwie system sztywnych czê�ci
ustawowych, polegaj¹cy na tym, ¿e ca³y spadek w okre�lonych czê�ciach
obligatoryjnie przechodzi na spadkobierców wyznaczonych przez prze-
pisy ustawy, w zwi¹zku z czym zupe³nie wy³¹czona zostaje wola spad-
kodawcy w tym zakresie. S³usznie jednak zauwa¿a siê w doktrynie, ¿e
przyjêcie takiego modelu ma bardzo istotn¹ wadê � pominiêcie wszak
okoliczno�ci konkretnego przypadku i sztywny porz¹dek dziedziczenia
nierzadko prowadziæ mog¹ do równie niesprawiedliwych wyników4.
Pozostawienie pewnej swobody spadkodawcy umo¿liwia mu uwzglêd-

3 Por. E. N i e z b e c k a, [w:]Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV: Spadki, red.A. Kidyba,
Warszawa 2008, s. 177; J. R e zm e r, Zakres zwi¹zanej z zachowkiem odpowiedzialno�ci
spadkodawcy, Toruñ 2002, s. 9; J. B i e r n a t, Ochrona osób bliskich spadkodawcy w pra-
wie spadkowym, Toruñ 2002, s. 70-71.

4 J. R e z m e r, Zakres zwi¹zanej�, s. 9.



27

Uprawnieni i zobowi¹zani z tytu³u zachowku w polskim prawie spadkowym

nienie przy dokonywanych rozrz¹dzeniach wszystkich okoliczno�ci da-
nego przypadku i zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia poszczegól-
nych spadkobierców, bior¹c pod uwagê choæby ich wiek, zdolno�æ do
pracy, sytuacjê maj¹tkow¹, czy wreszcie pozwala doceniæ ich osobiste
zaanga¿owanie w tworzenie maj¹tku spadkowego5.
Z tego wzglêdu miêdzy dwoma skrajnymi rozwi¹zaniami, jakimi s¹

system nieograniczonej swobody testowania i system sztywnych czê�ci
ustawowych, poszukuje siê �rodków po�rednich, które s¹ w stanie za-
pewniæ zarówno odpowiedni¹ ochronê cz³onkom najbli¿szej rodziny
zmar³ego, jak i mo¿liwie najpe³niejsze poszanowanie woli spadkodawcy.
Takimi �rodkami s¹ system rezerwy i system zachowku � instytucje
o zbli¿onym ratio legis, jednak do�æ istotnie ró¿ni¹ce siê pod wzglêdem
zapewnianej ochrony i stopnia ingerencji w rozrz¹dzenia testamentowe
i niektóre czynno�ci prawne dokonywane przez spadkodawcê za ¿ycia.

Zachowek a rezerwa

W historycznym rozwoju prawa spadkowego ukszta³towa³y siê dwa
zasadnicze, wspó³cze�nie w pañstwach prawa stanowionego najczê�ciej
wykorzystywane, modele ochrony cz³onków najbli¿szej rodziny zmar³ego
� system rezerwy i system zachowku w �cis³ym znaczeniu6. Natomiast
w wielu pañstwach z systemami common law to w gestii s¹du pozostaje
mo¿liwo�æ dostosowania rozrz¹dzeñ testamentowych do okoliczno�ci
konkretnej sprawy (tzw. discretionary adjustive power � system dyskre-

5 C. Ta b ê c k i, Zachowek wed³ug projektu kodeksu cywilnego z roku 1962, Palestra
1963, nr 1, s. 31.

6 W doktrynie rozró¿nia siê dwa znaczenia zachowku: sensu stricto i sensu largo. To
drugie pojêcie obejmuje swym zakresem wszelkie instytucje s³u¿¹ce do zagwarantowania
osobom najbli¿szym spadkodawcy okre�lonych korzy�ci ze spadku, zatem mieszcz¹ siê
w nim obawskazanewy¿ej systemy: rezerwy i zachowkuww¹skim ujêciu. Por. J. K o s i k,
[w:] System prawa cywilnego, t. IV: Prawo spadkowe, red. J.S. Pi¹towski, Ossolineum
1986, s. 535; J. G w i a z d om o r s k i, Prawo spadkowe w zarysie, wyd. V, opracowa³
i zaktualizowa³A.M ¹ c z y ñ s k i,Warszawa 1990, s. 270; J. B i e r n a t,Ochrona�, s. 66;
J. R e zm e r, Zakres zwi¹zanej�, s. 12. Inaczej jednak J.S. P i ¹ t o w s k i, Prawo spad-
kowe. Zarys wyk³adu, zaktualizowa³ i uzupe³ni³ B. K o r d a s i e w i c z, Warszawa 2003,
s. 217, którego zdaniem u¿ywanie terminu zachowek w drugim przytoczonym tu znacze-
niu nie jest najszczê�liwsze i mo¿e prowadziæ do niepotrzebnych nieporozumieñ. W dal-
szych rozwa¿aniach terminu �zachowek� u¿ywaæ bêdê w znaczeniu w¹skim.
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cjonalnej w³adzy sêdziowskiej)7. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e w systemach
common law zasada swobody testowania jest silniej akcentowana i a¿ do
lat 30. XX wieku np. w Anglii i Walii panowa³a w³a�ciwie niepodzielnie
nieograniczona swoboda testowania8.

1. System rezerwy (zwany te¿ system czê�ci obowi¹zkowej) przyjêty
zosta³ w kodeksie Napoleona i charakteryzuje siê tym, ¿e spadek ulega
w nim podzia³owi na dwie idealne, okre�lone u³amkowo czê�ci: tzw. czê�æ
rozrz¹dzaln¹, któr¹ spadkodawca mo¿e swobodnie dysponowaæ oraz tzw.
rezerwê (czyli czê�æ nierozdz¹dzaln¹ lub obowi¹zkow¹), przy czym owa
rezerwa obligatoryjnie przypada in natura wskazanym przez ustawê
osobom. Je�li spadkodawca dopu�ci siê naruszenia tej czê�ci poprzez
nadmierne darowizny lub rozrz¹dzenia testamentowe, osoby te mog¹
dochodziæ ich obni¿enia i zwrotu w naturze do maj¹tku spadkowego.
Z tego te¿ wzglêdu w systemie rezerwy osoby takie zawsze dochodz¹
do spadku jako spadkobiercy i okre�la siê ich mianem tzw. spadkobierców
koniecznych9. Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e kr¹g spadkobierców
koniecznych jest wê¿szy od krêgu spadkobierców ustawowych po danym
spadkodawcy oraz ¿e czê�æ obowi¹zkowa przypadaj¹ca spadkobiercy
koniecznemu jest mniejsza od udzia³u, który by mu faktycznie przypad³
przy dziedziczeniu ustawowym10.

2. System zachowku pozwala spadkodawcy na swobodne dyspono-
wanie ca³ym swoim maj¹tkiem, za� okre�leni cz³onkowie jego najbli¿szej
rodziny w sytuacji, w której nie otrzymali od niego korzy�ci maj¹tkowej
o ustalonej przez ustawê wysoko�ci, uzyskuj¹ jedynie prawo do zachow-
ku, sprowadzaj¹ce siê do mo¿no�ci wyst¹pienia z roszczeniem pieniê¿-
nym wobec spadkobierców powo³anych, ewentualnie osób przez spad-
kodawcê obdarowanych za ¿ycia. Zachowek spe³nia tu zatem funkcjê

7 M.A. Z a c h a r i a s i e w i c z, Zachowek czy rezerwa? G³os w dyskusji nad potrze-
bami i kierunkami zmian polskiego prawa spadkowego, Rejent 2006, nr 2, s. 183.

8 Tak B. K o r d a s i e w i c z, [w:] System prawa prywatnego, t. X: Prawo spadkowe,
red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2009, s. 829.

9 J. K o s i k, [w:]System prawa�, s. 533; J. Gw i a z d om o r s k i,Prawo spadkowe...,
s. 270-271; M.A. Z a c h a r i a s i e w i c z, Zachowek�, s. 183.

10 J.S. P i ¹ t o w s k i, Prawo spadkowe..., s. 216.
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gwarancyjn¹, gdy¿ zapewnia uprawnionym do niego osobom rodzaj
partycypacji w maj¹tku spadkowym11.
Oba opisane wy¿ej systemy maj¹ swoje wady i zalety, w zwi¹zku

z czym trudno o jednoznaczn¹ ocenê, który z nich jest trafniejszym roz-
wi¹zaniem. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e system rezerwy zapewnia lepsz¹
ochronê interesów osób najbli¿szych ustawodawcy12 . Maj¹c pozycjê
spadkobierców nabywaj¹ oni prawo do spadku in natura, co mo¿e mieæ
dla nich istotne znaczenie z uwagi na wiêzi uczuciowe, jakie ³¹czy³y ich
z osob¹ zmar³ego, a co za tym idzie, równie¿ chêæ zachowania pewnych
przedmiotów nale¿¹cych do spadku ze wzglêdów sentymentalnych.
Nierzadko takie rozwi¹zanie oka¿e siê najs³uszniejsze. Jednak zasadnicz¹
wad¹ systemu rezerwy jest jego wysoki stopieñ skomplikowania i sztyw-
ny charakter13. Nie wydaje siê konieczne a¿ tak daleko id¹ce ograniczenie
spadkodawcy w swobodzie testowania, a stworzenie poprawnej i spra-
wiedliwiej regulacji ustawowej rezerwy jest, jak trafnie zauwa¿y³ J. Gwiaz-
domorski, �zadaniem, które mo¿na porównaæ do kwadratury ko³a�14.
Wady systemu rezerwy s¹, praktycznie rzecz ujmuj¹c, zaletami sys-

temu zachowku. Dlatego te¿ zachowek jest rozwi¹zaniem znacznie ela-
styczniejszym i pozwala unikn¹æ wielu trudno�ci w zastosowaniu, a to
z uwagi na dokonywanie rozliczeñ miêdzy uprawnionymi do zachowku
a spadkobiercami (ewentualnie obdarowanymi) w pieni¹dzu, nie za�
w naturze. Nie do przecenienia jest równie¿ fakt, i¿ zapewnia on du¿o
szerszy zakres swobody testatora, dziêki czemu mo¿e on wed³ug swego
uznania zabezpieczyæ najbli¿sze mu osoby i stosownie do okoliczno�ci
danego przypadku powo³aæ ich do dziedziczenia, obdarowaæ lub prze-
znaczyæ dla nich zapis. Nale¿y zgodziæ siê zatem ze stwierdzeniem, ¿e
o ile system rezerwy gwarantuje pe³niejsz¹ ochronê osobom bliskim
spadkodawcy, pozostaj¹cym w krêgu jego najbli¿szej rodziny, to system
zachowku w wiêkszej mierze realizuje interesy osób, które by³y bliskie

11 R. G o l a t, Spadki, zachowek w prawie cywilnym i podatkowym (omówienie, orzecz-
nictwo, przepisy), Warszawa-Jaktorów 2005, s. 44-45.

12 Tak m. in. J.S. P i ¹ t o w s k i, Prawo spadkowe..., s. 216; J. R e zm e r, Zakres zwi¹-
zanej�, s. 11; M.A. Z a c h a r i a s i e w i c z, Zachowek�, s. 196.

13 J. R e zm e r,Zakres zwi¹zanej�, s. 11; J.S. P i ¹ t o w s k i,Prawo spadkowe..., s. 216.
14 J. G w i a z d om o r s k i, Rezerwa czy zachowek, Pi¯ 1959, nr 12, s. 3.
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zmar³emu w jego subiektywnym odczuciu15. Nale¿y mieæ te¿ na uwadze
inn¹ jeszcze, do�æ istotn¹ wadê systemu zachowku: jako ¿e rozliczenia
miêdzy uprawnionymi do zachowku a spadkobiercami s¹ tu, co do zasady,
dokonywane w pieni¹dzu, to przy nierzadko znacz¹cych kwotach nale¿-
nego zachowku konieczno�æ ich wyp³acenia mo¿e doprowadziæ do
upad³o�ci lub choæby powa¿nych trudno�ci z p³ynno�ci¹ finansow¹
w przypadku, gdy w sk³ad spadku wchodzi przedsiêbiorstwo.
Wybór jednego z powy¿szych rozwi¹zañ, istotnie rzutuj¹cy na zakres

swobody spadkodawcy i ochronê jego najbli¿szej rodziny, by³ w okresie
miêdzywojennych prac kodyfikacyjnych oraz prac legislacyjnych wzno-
wionych po zakoñczeniu II wojny �wiatowej zagadnieniem bardzo kon-
trowersyjnym. Kolejni autorzy projektów prawa spadkowego w toku prac
Komisji Kodyfikacyjnej RP postulowali przyjêcie: H. Konic � systemu
rezerwy, S. Wróblewski � systemu zachowku, K. Przyby³owski � sys-
temu rezerwy. W projekcie S. Wróblewskiego z 1937 roku zachowek
przys³ugiwaæ mia³ uprawnionym jedynie w sytuacji, �je¿eli i o ile prac¹
sw¹ przyczynili siê do utrzymania lub powiêkszenia maj¹tku spadkodaw-
cy�, za� od obdarowanych uprawnieni mogli domagaæ siê zachowku
tylko wtedy, gdy darowizna zosta³a faktycznie wykonana przez spadko-
dawcê w ci¹gu dwóch ostatnich lat jego ¿ycia, chyba ¿e darowizna
wcze�niejsza nie zosta³a jeszcze wykonana lub by³a po³¹czona z zastrze-
¿eniem dodatkowym, np. z ustanowieniem na rzecz spadkodawcy prawa
u¿ytkowania16. O ile pod rz¹dami dekretu o prawie spadkowym z dnia
8 pa�dziernika 1946 roku17 obowi¹zywa³ system zachowku (art. 145-
166), to ju¿ w projektach kodeksu cywilnego z 1954, 1955 i 1960 r.
przyjêto system rezerwy. Szczególne by³o unormowanie przyjête w art.
1098 projektu k.c. z 1960 r., zgodnie z którym spadkobiercy konieczni
mogli ¿¹daæ uznania ich za spadkobierców w czê�ci równej po³owie
udzia³u spadkowego, który przypad³by im przy dziedziczeniu ustawo-
wym, je¿eli poprzez testament zostali powo³ani w czê�ci mniejszej lub
ca³kowicie wy³¹czeni od dziedziczenia i w razie wyst¹pienia z takim

15 Tak J. B i e r n a t, Ochrona�, s. 75.
16 K. P r z y b y ³ o w s k i, Polskie miêdzywojenne prace kodyfikacyjne w dziedzinie

prawa spadkowego, [w:] Ksiêga pami¹tkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa-Wroc³aw
1967, s. 261-262, 269.

17 Dz.U. Nr 60, poz. 328.
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¿¹daniem byli uwa¿ani za spadkobierców z moc¹ wsteczn¹, tj. od chwili
otwarcia spadku. Jednak ju¿ w projektach z 1961 i 1962 r., g³ównie pod
wp³ywem nacisku opinii publicznej, powrócono do rozwi¹zania opartego
na systemie zachowku18.
Ostatecznie w kodeksie cywilnym znalaz³o siê unormowanie opiera-

j¹ce siê na systemie zachowku, a owej instytucji, ujêtej bardzo szeroko19,
po�wiêcony zosta³ tytu³ IV ksiêgi IV, obejmuj¹cy art. 991-1011 k.c.

Uprawnieni i zobowi¹zani z tytu³u zachowku

Zgodnie z art. 991 k.c., szczególn¹ ochron¹ ustawodawca obj¹³
zstêpnych, ma³¿onka i rodziców spadkodawcy, którzy byliby powo³ani
do spadku z ustawy, uznaj¹c tym samym, ¿e z tymi w³a�nie osobami
wi¹¿¹ spadkodawcê najsilniejsze wiêzi rodzinne. Przyznana im ochrona
nie ma jednak charakteru bezwzglêdnego, spadkodawca mo¿e bowiem
pozbawiæ ich zagwarantowanych im przez ustawê uprawnieñ w drodze
wydziedziczenia, ale pod warunkiem zaistnienia jednej z taksatywnie
wymienionych w art. 1008 k.c. przes³anek. Warto w tym miejscu pod-
kre�liæ, ¿e prawo do zachowku nale¿eæ siê bêdzie tylko tym z powy¿szych
osób, które w konkretnym przypadku faktycznie by³yby spadkobiercami
ustawowymi.
S¹d Najwy¿szy w wyroku z 13 lutego 2004 r.20 przyj¹³, ¿e w przy-

padku, gdy uprawniony do zachowku jest powo³any do spadku z ustawy
i dziedziczy wraz z innymi osobami, a nie otrzyma³ od spadkodawcy
okre�lonej korzy�ci maj¹tkowej, ma wobec wspó³spadkobierców rosz-
czenie o zap³atê lub uzupe³nienie nale¿nego mu zachowku. Wyrok ten
stanowi potwierdzenie panuj¹cego powszechnie w doktrynie przekonania,
¿e prawo do zachowku przys³uguje uprawnionemu bez wzglêdu na to,
jaki rodzaj dziedziczenia w danym przypadku wyst¹pi21. Nie ma wiêc
znaczenia, czy spadkobranie nast¹pi na podstawie testamentu, czy dosz³o

18 J. K o s i k, [w:] System prawa�, s. 536.
19 Tam¿e, s. 553. Autor stwierdza, ¿e �instytucja zosta³a pojêta i ujêta szeroko, mo¿e

nawet za szeroko�.
20 II CK 444/02 (OSP 2007, nr 4, poz. 51).
21 Tak m.in. J. K o s i k, [w:] System prawa�, s. 553; J. G w i a z d om o r s k i, Prawo

spadkowe..., s. 276.



32

Artur Ganicz

do dziedziczenia ustawowego. Wa¿ny jest jedynie fakt, ¿e uprawniony
nie otrzyma³, w ¿adnej postaci, nale¿nego mu zachowku. Innego zdania
jest natomiast A. Rzetecka-Gil. W glosie do tego wyroku stwierdzi³a, ¿e
zawarte w art. 991 k.c. sformu³owanie �którzy byliby powo³ani do spadku
z ustawy� zawiera w sobie dwa elementy. Po pierwsze, osoba taka
musia³aby dziedziczyæ z ustawy, gdyby do takiego dziedziczenia dosz³o.
Po drugie, w danej sytuacji do takiego dziedziczenia doj�æ nie mo¿e, musi
zatem nast¹piæ dziedziczenie testamentowe. Zdaniem glosatorki, gdyby
ustawodawcy zale¿a³o na przyznaniu prawa do zachowku tak¿e przy
doj�ciu do dziedziczenia ustawowego, redakcja wspomnianego przepisu
by³aby nastêpuj¹ca: �Zstêpnym, ma³¿onkowi albo rodzicom spadkodaw-
cy, którzy zostali albo byliby powo³ani do spadku z ustawy (...)�22. Trudno
zgodziæ siê jednak z tak¹ interpretacj¹ i s³usznie pogl¹d ten spotka³ z kry-
tyk¹ niektórych autorów23. Zwrot �którzy byliby powo³ani do spadku
z ustawy� mo¿e faktycznie nie jest zbyt fortunny i opieraj¹c siê wy³¹cznie
na wyk³adni jêzykowej mo¿na by doj�æ do przytoczonych powy¿ej wnio-
sków, jednak nie wydaje siê w³a�ciwe dokonywanie jego interpretacji
w oderwaniu od dalszych przepisów reguluj¹cych prawo do zachowku
oraz celu istnienia tej instytucji. Bardziej zasadne jest wiêc przyjêcie, ¿e
zwrot ten traktowaæ nale¿y raczej jako pomocny w ustaleniu, kto jest
uprawniony do zachowku w danym stanie faktycznym spo�ród krêgu
osób, o których mowa w art. 991 § 1 k.c., gdy¿ jasne jest, ¿e wszystkie
wymienione tam osoby nie mog¹ byæ jednocze�nie uprawnione do za-

22 A. R z e t e c k a - G i l, Glosa do wyroku SN z 13.02.2004 r. II CK 444/02, Monitor
Prawniczy 2007, nr 14, s. 807-809. Glosatorka dla uzasadnienia swego pogl¹du powo³uje
siê tak¿e na brzmienie art. 151 zd. 1 obowi¹zuj¹cego przed wej�ciem w ¿ycie obecnego
kodeksu cywilnego dekretu z dnia 8 pa�dziernika 1946 r. � Prawo spadkowe, który sta-
nowi³, ¿e spadkobiercom koniecznym (nieprawid³owo tak nazwanym, zwa¿ywszy na fakt,
¿ew dekrecie tymwykorzystano system zachowku, nie rezerwy) uprawnienie do zachowku
przys³uguje bez wzglêdu na to, czy spadkodawca pozostawi³ testament. Autorka zauwa¿a,
¿e na gruncie tego przepisu bez znaczenia pozostawa³ fakt, do jakiego dziedziczenia dosz³o
� testamentowego czy ustawowego. Skoro wiêc ustawodawca nie wprowadzi³ do kodeksu
cywilnego analogicznej regulacji i stworzy³ w³asn¹ konstrukcjê opieraj¹c¹ siê na zwrocie
warunkowym, to nale¿y to uwzglêdniaæ przy wyk³adni art. 991 k.c.

23 E. N i e z b e c k a, [w:] Kodeks cywilny..., s. 180; W. B o r y s i a k, O prawie spad-
kobierców ustawowych do zachowku � polemicznie, PiP 2008, nr 5, s. 112.
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chowku24. Przyjêcie zapatrywania glosatorki by³oby nie do pogodzenia
równie¿ z zasad¹ s³uszno�ci i ratio legis przepisów o zachowku. W takiej
sytuacji wykluczyæ nale¿a³oby przecie¿ mo¿liwo�æ domagania siê za-
chowku od obdarowanych, w tym te¿ i uzupe³nienia zachowku, gdy
spadkobierca rozporz¹dzi³ za ¿ycia prawie ca³ym maj¹tkiem w drodze
darowizn, jednocze�nie nie sporz¹dzaj¹c testamentu, wobec czego war-
to�æ maj¹tku spadkowego jest równa zeru lub bardzo znikoma. Autorka
nie precyzuje te¿, czy zachowek przys³ugiwa³by w sytuacji czê�ciowego
dziedziczenia z ustawy, a czê�ciowego na podstawie testamentu, a prze-
cie¿ w polskim kodeksie cywilnym nie obowi¹zuje rzymska zasada nemo
pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest (czego wyrazem
s¹ choæby przepisy art. 926 § 3 i 1022 k.c.).
Nale¿y zatem przyj¹æ, ¿e uprawnionymi do zachowku s¹ zstêpni,

ma³¿onek i rodzice spadkodawcy i bez znaczenia pozostaje fakt, do jakiego
dziedziczenia w konkretnym przypadku dojdzie. Choæ nie wynika to
wyra�nie z art. 991 k.c., to kr¹g uprawnionych nale¿y, z uwagi na regulacjê
zawart¹ w art. 936 i 937 k.c., uzupe³niæ o przysposobionego i jego
zstêpnych, którzy s¹ traktowani na równi ze zstêpnymi spadkodawcy,
oraz przysposabiaj¹cego, który wchodzi w miejsce naturalnych rodziców
przysposobionego (ewentualnie obok rodzica, bêd¹cego równocze�nie
ma³¿onkiem przysposabiaj¹cego)25. Co istotne, niemo¿liwa jest jednak
sytuacja, w której wszystkim wymienionym wy¿ej osobom uprawnienie
to przys³ugiwa³oby jednocze�nie. Prawo do zachowkumaj¹ bowiem tylko
ci, którzy w danym przypadku byliby powo³ani do spadku z ustawy.
Rodzi to dwojakiego rodzaju nastêpstwa.
Po pierwsze, prawo do zachowku nie przys³uguje osobom, które s¹

traktowane tak, jakby nie do¿y³y otwarcia spadku. Ustawodawca wpro-
wadza tak¹ fikcjê prawn¹ w stosunku do osób, które orzeczeniem s¹du
zosta³y uznane za niegodnych dziedziczenia (na podstawie art. 928 § 2
k.c.), zrzek³y siê dziedziczenia (zgodnie z art. 1049 § 2 k.c.), i osób, które
odrzuci³y spadek nale¿ny im z mocy ustawy (jak stanowi art. 1020 k.c.).
Nie bêdzie ono te¿ przys³ugiwaæ, z mocy art. 1008 k.c., osobom pozba-

24 Tak te¿ E. N i e z b e c k a, [w:] Kodeks cywilny..., s. 180-181.
25 Por. M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do artyku³ów 450-1088, t. II,

red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005, s. 1023.
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wionym w testamencie zachowku w drodze wydziedziczenia, a tak¿e
ma³¿onkowi spadkodawcy, pozostaj¹cego z nim w separacji w chwili
otwarcia spadku, poniewa¿, zgodnie z art. 9351 k.c., w stosunku do
takiego ma³¿onka nie stosuje siê przepisów o powo³aniu do dziedziczenia
z ustawy. Równie¿ wy³¹czenie ma³¿onka od dziedziczenia, na podstawie
orzeczenia s¹du wydanego w oparciu o przepis art. 940 k.c., pozbawia
go omawianego uprawnienia. Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w art.
928 k.c. zosta³a przewidziana mo¿liwo�æ uznania za niegodnego jedynie
osoby bêd¹cej spadkobierc¹ zmar³ego. Tak w¹skie rozumienie tego prze-
pisu mog³oby budziæ kontrowersje w przypadku, gdyby dosz³o do dzie-
dziczenia testamentowego co do ca³o�ci spadku i osoba uprawniona do
zachowku nie by³aby powo³ana do spadku, nie mia³aby zatem statusu
spadkobiercy, a istnia³aby podstawa do uznania jej za niegodn¹ dziedzi-
czenia. Ewentualne w¹tpliwo�ci w wyk³adni tego przepisu rozwia³ jednak
wyrok SN z dnia 30 stycznia 1998 r.26, z którego wynika, ¿e uprawniony
do zachowku nie musi byæ formalnie powo³any do spadku jako spad-
kobierca, aby mo¿liwe by³o uznanie go za niegodnego dziedziczenia.
Wystarczaj¹cym warunkiem do wydania orzeczenia stwierdzaj¹cego
niegodno�æ dziedziczenia jest istnienie po jego stronie uprawnienia do
¿¹dania zachowku. Jak najbardziej s³uszny wydaje siê te¿ pogl¹d E. Nie-
zbeckiej, ¿e mo¿liwo�ci wydania takiego orzeczenia nie powinno warun-
kowaæ wyst¹pienie przez uprawnionego z roszczeniem o zachowek,
zwa¿ywszy na fakt, ¿e termin do ¿¹dania uznania danej osoby za niegodn¹
dziedziczenia, przewidziany w art. 929 k.c., mo¿e up³yn¹æ wcze�niej ni¿
terminy przedawnienia roszczenia o zachowek okre�lone w art. 1007
k.c.27
Po drugie, osoby, o których mowa w art. 991 k.c., nabywaj¹ prawa

do zachowku w tej samej kolejno�ci co prawo do dziedziczenia z ustawy.
Zatem nale¿y mieæ na uwadze porz¹dek dziedziczenia ustalony w oparciu
o przepisy art. 931 i nast. k.c. W pierwszej kolejno�ci prawo do zachowku
przys³ugiwaæ bêdzie, stosownie do art. 931 § 1 k.c., dzieciom spadko-
dawcy (w tym przysposobionym) i jego ma³¿onkowi. Gdyby dziecko

26 I CKN 448/97 (Lex nr 56817).
27 E. N i e z b e c k a, [w:] Kodeks cywilny..., s. 180.
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spadkodawcy (lub przysposobiony) nie do¿y³o otwarcia spadku, ale
pozostawi³o w³asne dzieci, to prawo do zachowku, które by ono naby³o,
przys³uguje tym dzieciom (sytuacja ma³¿onka i pozosta³ych dzieci spad-
kodawcy nie ulega tu oczywi�cie zmianie). Ta sama regu³a znajdzie
zastosowanie do dalszych zstêpnych spadkodawcy (oraz dalszych zstêp-
nych przysposobionego). W braku zstêpnych prawo do ¿¹dania zachow-
ku s³u¿y, zgodnie z art. 932 § 1 k.c., ma³¿onkowi oraz rodzicom spad-
kodawcy (z modyfikacjami wynikaj¹cymi ze stosunku przysposobienia
� art. 936 i 937 k.c.).
Rodzice spadkodawcy, wzglêdnie przysposabiaj¹cy, bêd¹ wiêc mogli

¿¹daæ zachowku tylko wtedy, gdy zstêpni spadkodawcy (oraz przyspo-
sobieni):
� zmarli przed otwarciem spadku lub spadkodawca ich w ogóle nie

mia³,
� zostali w testamencie pozbawieni zachowku w drodze wydziedzi-

czenia,
� zostali uznani za niegodnych dziedziczenia,
� odrzucili spadek przypadaj¹cy im z mocy ustawy,
� zawarli ze spadkodawc¹ umowêo zrzeczenie siê po nimdziedziczenia

ustawowego.
Nale¿y oczywi�cie pamiêtaæ, ¿e wydziedziczenie zstêpnego nie powo-

duje automatycznegowydziedziczenia jego zstêpnych i zgodnie z art. 1011
k.c. jego zstêpni s¹ uprawnieni do zachowku, choæby wydziedziczony
prze¿y³ spadkodawcê. Równie¿ uznanie zstêpnego spadkodawcy za nie-
godnego dziedziczenia oraz odrzucenie przez zstêpnego spadku przypa-
daj¹cego mu z ustawy skutkuje jedynie tym, ¿e zstêpni tacy, zgodnie
z fikcj¹ prawn¹ zawart¹ odpowiednio w art. 928 § 2 i 1020 k.c., zostaj¹
wy³¹czeni od dziedziczenia, tak jakby nie do¿yli otwarcia spadku.Oznacza
to, ¿e w ich miejsce wst¹piæ mog¹ dalsi zstêpni, co tak¿e spowoduje,
¿e rodzicom spadkodawcy prawo do zachowku przys³ugiwaæ nie bêdzie.
Nieco inaczej jest przy umowie o zrzeczenie siê dziedziczenia, stosownie
bowiem do art. 1049 § 1 k.c. umowa taka obejmuje równie¿ zstêpnych
zrzekaj¹cego siê, chyba ¿e w samej umowie strony zastrzeg¹ inaczej.
W braku takiego zastrze¿enia umownego zarówno zrzekaj¹cy, jak i jego
zstêpni zostaj¹wy³¹czeni od dziedziczenia po tym spadkodawcy, tak jakby
nie do¿yli otwarcia spadku.
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Wobecnie obowi¹zuj¹cym stanie prawnym ustawodawca przewidzia³
umowê o zrzeczenie siê dziedziczenia, nie przes¹dzi³ jednak o dopusz-
czalno�ci zrzeczenia siê samego tylko prawa do zachowku. Wydaje siê,
¿e s³uszno�æ ma B. Kordasiewicz, dopuszczaj¹c tak¹ mo¿liwo�æ i przy-
wo³uj¹c dla uzasadnienia swego pogl¹du dwa argumenty. Po pierwsze,
przemawia za tymwnioskowanie zwiêkszegonamniejsze � skoromo¿liwe
jest du¿o dalej id¹ce zrzeczenie siê dziedziczenia, to tym bardziej dopusz-
czalne winno byæ zrzeczenie siê samego tylko prawa do zachowku. Po
wtóre, do zrzeczenia siê zachowku, bêd¹cego w istocie wierzytelno�ci¹
pieniê¿n¹, nie ma zastosowania przewidziany w art. 1047 k.c. zakaz
zawierania, pozawyj¹tkami przewidzianymiwkodeksie cywilnym, umów
o spadek. Co istotne, uprawniony, zrzekaj¹c siê jedynie prawa do zachow-
ku, nadal bêdzie móg³ dziedziczyæ tak z testamentu, jak i z ustawy28.
Opowiadaj¹c siê za przyjêciem takiego rozwi¹zania, nale¿y jednak udzieliæ
jeszcze odpowiedzi na pytanie, jakie skutki o�wiadczenie o zrzeczeniu siê
prawa do zachowku wywo³a w stosunku do zstêpnych zrzekaj¹cego siê.
Uprawniony, który z³o¿y takie o�wiadczenie, nie jest niew¹tpliwie trak-
towany tak � jakma tomiejsce przy umowie o zrzeczenie siê dziedziczenia
� jakby nie do¿y³ otwarcia spadku. Wrêcz przeciwnie, mo¿e dziedziczyæ
na podstawie ustawy lub z testamentu. W konsekwencji mo¿e uzyskaæ
pewn¹ korzy�æ maj¹tkow¹ ze spadku, ale np. ni¿sz¹ od tej, która powinna
mu przypa�æ tytu³em zachowku, z drugiej jednak strony nara¿a siê na
ryzyko, ¿e zostanie w dokonanych przez spadkodawcê rozrz¹dzeniach
ca³kowicie pominiêty. Wydaje siê jednak, ¿e w ¿adnym z tych przypad-
ków jego zstêpnym nie bêdzie przys³ugiwaæ prawo do zachowku, po-
niewa¿ nie wstêpuj¹ oni, tak jakma tomiejsce np. przy odrzuceniu spadku
czyuznaniu spadkobiercy za niegodnego,wmiejsce ichwstêpnego, którego
przepis ustawy nakazuje traktowaæ tak, jakby nie do¿y³ chwili otwarcia
spadku. Kolejna w¹tpliwo�æ wy³ania siê natomiast w sytuacji, gdy zrze-
kaj¹cy siê nie do¿yje chwili otwarcia spadku. Oznaczaæ to bêdzie, ¿e jego
zstêpnimog¹ oczywi�cie dziedziczyæ po spadkodawcy, który zawar³ z nim
umowê o zrzeczenie siê prawa do zachowku, jednak¿e nale¿y rozstrzy-
gn¹æ jeszcze, czy bêd¹ tak¿e uprawnieni do zachowku, czy mo¿e zrze-
czenie siê zachowku przez ich wstêpnego pozbawia ich tego uprawnienia.

28 B. K o r d a s i e w i c z, [w:] System prawa�, s. 865.
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Zasadne wydaje siê przyjêcie, ¿e skoro zrzekaj¹cy siê nie do¿y³ chwili
�mierci spadkodawcy i w jego miejsce dziedziczyæ mog¹ jego zstêpni,
i to oni nale¿¹ do krêgu osób uprawnionych do zachowku po tym
spadkodawcy, to sam fakt zrzeczenia siê przez niego prawa do zachowku
nie przekre�la istnienia prawa do zachowku po stronie jego zstêpnych i nie
mo¿na w umowie o zrzeczenie siê prawa do zachowku zawrzeæ posta-
nowienia odmiennej tre�ci.
Rodzicom spadkodawcy nie bêdzie równie¿ przys³ugiwaæ prawo do

zachowku w sytuacji, gdy spadkodawca wy³¹czy³ swoich zstêpnych od
dziedziczenia testamentem negatywnym. W takim przypadku zachowuj¹
oni prawo do zachowku. Dotyczy to zreszt¹ wy³¹czenia od dziedziczenia
któregokolwiek z uprawnionych do zachowku poprzez sporz¹dzenie przez
spadkodawcê testamentu negatywnego. Wy³¹czenie to skutkuje jedynie
pozbawieniem tytu³u powo³ania do spadku. Osoba taka nie bêdzie wiêc
po spadkobiercy dziedziczyæ, ale w niczym nie ogranicza to jej prawa
do zachowku29.
Bardziej skomplikowana jest sytuacja, w której uprawniony do za-

chowku odrzuci spadek przypadaj¹cy mu z mocy testamentu. Nie zawsze
bêdzie to oznaczaæ utratê prawa do zachowku. Zgodnie z art. 1022 k.c.
spadkobierca powo³any do dziedziczenia z dwóch tytu³ów � na podstawie
testamentu i z mocy ustawy � ma prawo odrzuciæ spadek przypadaj¹cy
mu z mocy testamentu, a przyj¹æ spadek jako spadkobierca ustawowy.
Na podstawie ogólnej regu³y wyra¿onej w art. 926 § 2 k.c. z dziedzi-
czeniem ustawowym co do ca³o�ci spadku mamy do czynienia w sy-
tuacji, gdy spadkodawca nie powo³a spadkobiercy w ogóle lub gdy nikt
spo�ród powo³anych nie chce, lub nie mo¿e byæ spadkobierc¹. Dziedzi-
czenie ustawowe co do czê�ci spadku, jak stanowi art. 926 § 3 k.c.,
bêdzie za� mia³o miejsce wtedy, gdy tylko co do tej czê�ci nie zosta³
ustanowiony spadkobierca lub gdy który� z kilku spadkobierców powo-
³anych do ca³o�ci spadku nie chce, lub nie mo¿e byæ spadkobierc¹. Ta
druga regu³a znajdzie jednak zastosowanie dopiero w braku przepisów

29 Por. uchwa³ê SN z dnia 10 kwietnia 1975 r., III CZP 14/75 (OSN 1976, nr 2, poz.
28); J. G w i a z d om o r s k i, Prawo spadkowe..., s. 274; E. N i e z b e c k a, [w:] Kodeks
cywilny..., s. 181;A. R o j e k,Wydziedziczenie i testament negatywny, PS 2006, nr 9, s. 105.
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szczególnych. Taki przepis szczególny wynika z art. 965 k.c., zgodnie
z którym w przypadku, gdy spadkodawca powo³a³ w testamencie kilku
spadkobierców i jeden z nich nie chce lub nie mo¿e dziedziczyæ, udzia³,
który by mu siê nale¿a³, przypada, tytu³em przyrostu, pozosta³ym spad-
kobiercom testamentowym w stosunku do nale¿nych im udzia³ów, chyba
¿e inaczej postanowi³ sam spadkodawca. Nale¿y tu zatem rozpatrzyæ kilka
mo¿liwo�ci:
� spadkodawca pozostawia testament, w którym do ca³o�ci spadku

powo³uje uprawnionego do zachowku � zgodnie z art. 1022 k.c., bêdzie
on móg³ odrzuciæ spadek przypadaj¹cy mu z mocy testamentu, a przyj¹æ
spadek jako spadkobierca ustawowy, zatem s³u¿y mu prawo do zachow-
ku;
� spadkodawca pozostawia testament, w którym do ca³o�ci spadku

powo³uje kilku spadkobierców,w tymuprawnionegodo zachowku, i ¿aden
z nich nie chce lub nie mo¿e byæ spadkobierc¹ � na podstawie przepisów
art. 1022 i 926 § 2 k.c., uprawniony do zachowku bêdzie móg³ przyj¹æ
spadek jako spadkobierca ustawowy, zachowuje wiêc i prawo do za-
chowku;
� spadkodawca pozostawia testament, w którym do ca³o�ci spadku

powo³uje kilku spadkobierców, w tym uprawnionego do zachowku,
jednocze�nie wy³¹cza zastosowanie art. 965 k.c. � na podstawie prze-
pisów art. 1022 i 926 § 3 k.c., uprawniony do zachowku bêdzie móg³
odrzuciæ spadek jako spadkobierca testamentowy, a przyj¹æ spadek
przys³uguj¹cy mu z mocy ustawy, przys³uguje mu zatem prawo do
zachowku;
� spadkodawca pozostawia testament, w którym tylko co do czê�ci

spadku powo³uje jednego lub kilku spadkobierców, w tym uprawnionego
do zachowku � sytuacja analogiczna jak w punkcie poprzednim, upraw-
niony nadal mo¿e skorzystaæ z prawa do zachowku;
� spadkodawca pozostawia testament, w którym do ca³o�ci spadku

powo³uje kilku spadkobierców,w tymuprawnionegodozachowku i choæby
jeden z nich chce i mo¿e dziedziczyæ jako spadkobierca testamentowy,
a spadkodawca nie wy³¹cza zastosowania art. 965 k.c. � na podstawie
przepisów art. 1020 i 965 k.c. uprawniony do zachowku, odrzucaj¹c
spadek przypadaj¹cy mu z mocy testamentu, nie bêdzie powo³any do
spadku z mocy ustawy, zostaje wiêc wy³¹czony od dziedziczenia, tak
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jakby nie ¿y³ w chwili otwarcia spadku, w zwi¹zku z czym prawo do
zachowku nie bêdzie mu przys³ugiwaæ.
Wprawdzie tylko w ostatnim przypadku ju¿ samo odrzucenie spadku

przypadaj¹cego uprawnionemuna podstawie testamentu skutkowaæ bêdzie
brakiem prawa do zachowku, jednak¿e warto zauwa¿yæ, ¿e tak¿e w ka¿-
dym z pozosta³ych wymienionych przypadków uprawnienie do ¿¹dania
zap³aty lub uzupe³nienia zachowku nie bêdzie przys³ugiwa³o, je�li spad-
kodawca pozostawi³ uprawnionemu nale¿ny mu zachowek w³a�nie
w postaci powo³ania do spadkuw testamencie, a uprawniony sam, poprzez
z³o¿enie o�wiadczenia o odrzuceniu spadku z tego tytu³u, spowoduje, ¿e
w ramach dziedziczenia ustawowego jego zachowek nie zostanie w pe³ni
pokryty.
Z art. 991 k.c. jednoznacznie wynika, ¿e ustawodawca pozostawia

spadkodawcy swobodê w wyborze sposobu zapewnienia uprawnionym
nale¿nego im zachowku. Spadkodawca mo¿e wiêc powo³aæ takiego
uprawnionego do dziedziczenia po sobie (mo¿e to uczyniæ w testamencie
lub uprawniony zostanie zaspokojony w ramach dziedziczenia ustawo-
wego), mo¿e ustanowiæ zapis na jego rzecz lub jeszcze za ¿ycia dokonaæ
na jego rzecz darowizny. Równie¿ w umowie o zrzeczenie siê dziedzi-
czenia przysz³y spadkodawca mo¿e zabezpieczyæ swego spadkobiercê
ustawowego poprzez przyznanie mu w zamian za zrzeczenie siê przez
niego praw do spadku odpowiedniej korzy�ci maj¹tkowej, przy czym
w takim wypadku nie ma ju¿ znaczenia jej wysoko�æ, gdy¿ zawarcie tej
umowy powoduje automatyczne pozbawienie mo¿liwo�ci dziedziczenia,
a w zwi¹zku z tym równie¿ i uprawnienia do ¿¹dania zachowku. Dopiero
w przypadku, gdy uprawniony nie uzyska³ w ¿adnej z mo¿liwych postaci
przys³uguj¹cego mu zachowku, nabywa prawo do wyst¹pienia z rosz-
czeniem o zap³atê sumy pieniê¿nej potrzebnej do jego pokrycia. Natomiast
je¿eli uprawniony uzyska³ od spadkodawcy pewn¹ korzy�æ maj¹tkow¹,
jednak jej warto�æ nie wyczerpuje nale¿nego mu zachowku, przys³ugiwaæ
mubêdzie roszczenie o uzupe³nienie sumypotrzebnej do pe³nego pokrycia
zachowku. Jak s³usznie zauwa¿a te¿ M. Pogonowski, choæ prawo do
zachowku przys³uguje tylko w¹skiej grupie najbli¿szych zmar³emu osób,
to nie ma charakteru roszczenia alimentacyjnego sensu largo, zwa¿ywszy
na fakt, ¿e z³a sytuacja maj¹tkowa lub osobista uprawnionych nie wa-
runkuje powstania uprawnienia do zachowku, wystarczaj¹c¹ za� prze-



40

Artur Ganicz

s³ank¹ do jego powstania jest ju¿ sama okoliczno�æ nieotrzymania od
spadkobiercy korzy�ci maj¹tkowej w okre�lonej przez ustawê wysoko�ci
(choæ w art. 991 k.c. sytuacja osobista uprawnionego, w postaci trwa³ej
niezdolno�ci do pracy lub ma³oletnio�ci, odgrywa istotn¹ rolê, ale tylko
co do okre�lenia wysoko�ci przys³uguj¹cego uprawnionemu zachow-
ku)30.
Dopiero gdy uprawniony do zachowku nie zostanie zabezpieczony

przez spadkodawcê poprzez przyznaniemuw jakikolwiekwskazanywy¿ej
sposób odpowiedniej korzy�ci maj¹tkowej, nabêdzie prawo do wyst¹pie-
nia z roszczeniem o zap³atê lub uzupe³nienie sumy pieniê¿nej potrzebnej
do pokrycia zachowku, przy czym zobowi¹zanymi z tego tytu³u mog¹
byæ a¿ trzy kategorie podmiotów. Po pierwsze, bêd¹ nimi spadkobiercy
i to, jak wynika z wcze�niejszych rozwa¿añ, bez wzglêdu na to, czy zostali
powo³ani do spadku w testamencie, czy dziedzicz¹ na podstawie ustawy.
Oczywi�cie odpowiedzialno�æ poszczególnych spadkobierców mo¿e byæ
ró¿na, w zale¿no�ci od tego, czy przyjêli spadek wprost, bez ograniczenia
odpowiedzialno�ci za d³ugi, czy z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1012
k.c.). Nale¿y te¿ pamiêtaæ o przepisie art. 999 k.c., stanowi¹cym wyj¹tek
od ogólnych zasad odpowiedzialno�ci za d³ugi spadkowe. Ogranicza on
odpowiedzialno�æ spadkobiercy zobowi¹zanego do zap³aty zachowku,
a jednocze�nie posiadaj¹cego w³asne uprawnienie do zachowku, do wy-
soko�ci sumy przekraczaj¹cej przys³uguj¹cy mu zachowek. Do chwili
dzia³u spadku, zgodnie z art. 1034 § 1 k.c., odpowiedzialno�æ wszystkich
spadkobiercówjest solidarna, natomiast po tej chwili ka¿dyznichodpowiada
za d³ugi spadkowe, zatem i za roszczenia z tytu³u zachowku, pro rata
parte (art. 1034 § 2 k.c.). Takie uregulowanie jest bardzo korzystne dla
uprawnionych, istotnie zwiêkszaj¹c szanse na pe³ne zaspokojenie ich
roszczeñ.
W dalszej kolejno�ci zobowi¹zanymi z tytu³u zachowku mog¹ byæ

osoby, które otrzyma³y od spadkodawcy darowiznê doliczon¹ do spadku.
Zgodnie z art. 1000 § 1 k.c., uprawniony bêdzie móg³ wyst¹piæ z rosz-
czeniem wobec obdarowanego w sytuacji, gdy nie mo¿e otrzymaæ
nale¿nego mu zachowku od ¿adnego ze spadkobierców. To tak¿e zna-

30 M. P o g o n o w s k i, Roszczenie z tytu³u zachowku i jego realizacja, Monitor Praw-
niczy 2008, nr 16, s. 859.
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cz¹co wzmacnia pozycjê uprawnionych do zachowku, poprzez zapew-
nienie ochrony równie¿ przed niektórymi rozporz¹dzeniami sk³adnikami
maj¹tkowymi dokonywanymi za ¿ycia spadkobiercy i próbami obej�cia
lub zniweczenia skutków przepisów o zachowku, zw³aszcza bior¹c pod
uwagê fakt, ¿e zakres podlegaj¹cych doliczeniu do spadku darowizn jest
w polskim prawie spadkowym niezwykle szeroki.
Trzeci¹ kategori¹ podmiotów, które faktycznie mog¹ ponie�æ gospo-

darcz¹ odpowiedzialno�æ w wyniku wyst¹pienia z roszczeniem o zacho-
wek, s¹ zapisobiercy i beneficjenci polecenia o charakterze maj¹tkowym.
Zgodnie z art. 1005 § 1 k.c., je¿eli spadkobiercy zobowi¹zanemu do
zaspokojenia zachowku i jednocze�nie zobowi¹zanemu do wykonania
zapisów i poleceñ równie¿ przys³uguje prawo do zachowku, to mo¿e on
dochodziæ zmniejszenia tych¿e zapisów i poleceñ tak, aby pozosta³ mu
jego w³asny zachowek. W ten sposób ustawodawca daje pierwszeñstwo
zaspokojeniu zachowku przed wykonaniem zapisów i poleceñ, i w
konkretnym przypadku nierzadko mo¿e zdarzyæ siê tak, ¿e to w³a�nie na
tych podmiotach w najwiêkszym stopniu spocznie ciê¿ar ekonomiczny
zaspokojenia roszczenia o zachowek.Wartow tymmiejscu zwróciæ jednak
uwagê jeszcze na art. 1005 § 2 k.c., który chroni te¿ i zapisobiercê
w sytuacji, gdy ten jest sam uprawniony do zachowku. Wówczas uczy-
niony na jego rzecz zapis mo¿e zostaæ zmniejszony, ale tylko w takim
zakresie, by nie zosta³ naruszony przys³uguj¹cy mu zachowek.

Wysoko�æ zachowku i sposób jej ustalenia

O wysoko�ci zachowku decyduj¹ zasadniczo trzy czynniki:
� warto�æ udzia³u spadkowego, który przypad³by uprawnionemu przy

dziedziczeniu ustawowym,
� okre�lone kwalifikacje osobiste uprawnionego,
� warto�æ substratu zachowku.
Aby obliczyæ zachowek, nale¿y wyj�æ od ustalenia udzia³u spadko-

wego, który w konkretnym stanie faktycznym przypada³by uprawnio-
nemu przy dziedziczeniu ustawowym. Przy tej operacji nale¿y jednak
uwzglêdniæ pewne modyfikacje wprowadzone przez art. 992 k.c., zgod-
nie z którym, ustalaj¹c udzia³ spadkowy bêd¹cy podstaw¹ do obliczenia
zachowku, uwzglêdniæ nale¿y równie¿ spadkobierców uznanych przez
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s¹d za niegodnych oraz spadkobierców, którzy odrzucili spadek, pomin¹æ
za� spadkobierców wydziedziczonych oraz tych, którzy zrzekli siê dzie-
dziczenia po danym spadkodawcy. Rozwi¹zanie to jest jednak krytyko-
wane w literaturze jako sztuczne i pozbawione g³êbszego uzasadnienia.
J.S. Pi¹towski zauwa¿a, ¿e �przes³anki takiego uregulowania nie s¹ zreszt¹
ca³kiem jasne�31, J. Kosik z kolei stwierdza, i¿ �niepokoi m.in. okolicz-
no�æ, ¿e przepis art. 992 k.c. ka¿e uwzglêdniæ niegodnych, a pomin¹æ
wydziedziczonych�32. Równie¿ B. Kordasiewicz nie dostrzega istnienia
racjonalnych i przekonuj¹cych podstaw, które stanowi³yby aksjologiczne
uzasadnienie dla tego przepisu i dla poparcia tezy o pewnej przypadko-
wo�ci przyjêtego rozwi¹zania powo³uje siê na krañcowo ró¿ne rozwi¹-
zania tego problemu w kolejnych projektach kodeksu cywilnego33. Je-
dynie E. Skowroñska-Bocian podejmuje siê próby odgadniêcia motywów,
jakimi kierowaæ siê móg³ ustawodawca w redakcji omawianego przepisu,
stwierdzaj¹c, ¿e przy podjêciu rozstrzygniêcia o tym, których spadko-
bierców nale¿y braæ pod uwagê przy okre�laniu wielko�ci udzia³u sta-
nowi¹cego podstawê do obliczenia zachowku, a których nie uwzglêdniaæ,
decyduj¹ce znaczeniemia³a dla ustawodawcywiedza spadkodawcy o tym,
jaki kszta³t przyjmie ostatecznie lista podmiotów dochodz¹cych po nim
do dziedziczenia. To w gestii spadkodawcy pozostaje mo¿liwo�æ skorzy-
stania z uprawnienia do wydziedziczenia w testamencie swojego spad-
kobiercy, jak równie¿ zawarcie z nim umowy o zrzeczenie siê dziedzi-
czenia. Nie ma on natomiast wiedzy o podjêtych ju¿ po jego �mierci
decyzjach: s¹du o stwierdzeniu niegodno�ci dziedziczenia oraz spadko-

31 J.S. P i ¹ t o w s k i, Prawo spadkowe..., s. 219.
32 J. K o s i k, [w:] System prawa�, s. 546.
33 B. K o r d a s i e w i c z, [w:] System prawa�, s. 866-867.Autorwychodzi te¿ z wnio-

skiemde lege ferenda, proponuj¹c zmianêobowi¹zuj¹cegoobecnieunormowaniana regulacjê
analogiczn¹ do tej zawartej w art. 1098 § 1 projektu k.c. z 1960 r., w której dla celów
okre�lenia udzia³u spadkowego bêd¹cego podstaw¹ do obliczania zachowku pos³u¿ono siê
przyjêciem �abstrakcyjnej� konstrukcji, zgodnie z któr¹ wszyscy spadkobiercy ustawowi,
¿yj¹cy w chwili otwarcia spadku, dziedziczyliby z ustawy. Bez znaczenia pozostawa³y
natomiast takie okoliczno�ci konkretnego przypadku, jak: uznanie spadkobiercy za nie-
godnego, zrzeczenie siê dziedziczenia, odrzucenie spadku czy wydziedziczenie uprawnio-
nego do zachowku.
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biercy o odrzuceniu spadku34. Artyku³ 992 k.c. sprawia zatem, ¿e udzia³
spadkowy stanowi¹cy podstawê do obliczenia zachowku mo¿e istotnie
ró¿niæ siê od udzia³u, który faktycznie nale¿a³by siê uprawnionemu do
zachowku przy dziedziczeniu ustawowym.
Po ustaleniu udzia³u spadkowego, który przypad³by uprawnionemu

przy dziedziczeniu ustawowym, z uwzglêdnieniem powo³anych wy¿ej
zastrze¿eñ, udzia³ ten nale¿y pomno¿yæ, zgodnie z art. 991 § 1 k.c., przez
1/2, a je�li uprawniony jestma³oletni lub trwale niezdolny do pracy � przez
2/3. W doktrynie zgodnie przyjmuje siê, ¿e dla wywo³ania skutku praw-
nego stan ma³oletnio�ci lub trwa³ej niezdolno�ci do pracy musi istnieæ
w chwili otwarcia spadku35. Oznacza to, ¿e ustawodawca d¹¿y do za-
gwarantowania silniejszej ochrony tym spo�ród spadkobierców, którzy
w wyniku �mierci spadkodawcy mog¹, z uwagi na swoj¹ niedojrza³o�æ
lub ograniczone mo¿liwo�ci zarobkowania, znale�æ siê w du¿o gorszej
sytuacji materialnej. Dlatego te¿ w doktrynie podkre�la siê, ¿e uprzywi-
lejowana pozycja tych¿e osób podyktowana jest wzglêdami humanitar-
nymi36. Wynik uzyskany po wykonaniu tej operacji rachunkowej odpo-
wiada udzia³owi spadkowemu stanowi¹cemu podstawê do obliczenia
zachowku. Wielko�æ tego udzia³u zale¿y wiêc w znacznej mierze od
przyjêtego przez ustawodawcê stanowiska, gdy¿, wyznaczaj¹c jego
wielko�æ, ustawodawca musi pogodziæ dwa z natury przeciwstawne cele.
Kieruj¹c siê konieczno�ci¹ zapewnienia jak najdalej id¹cej ochrony cz³on-
ków najbli¿szej rodziny zmar³ego udzia³ ten powinien byæ odpowiednio
wysoki, nie za� jedynie symboliczny. Z kolei wzgl¹d na poszanowanie
woli spadkodawcy, pamiêtaj¹c o tym, ¿e przyznanie uprawnienia do
zachowku nastêpuje niejednokrotnie wbrew niemu, przemawia za tym,
by udzia³ stanowi¹cy podstawê obliczenia zachowku by³ ni¿szy od udzia-
³u, jaki faktycznie przypad³by uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawo-
wym, które traktuje siê poniek¹d jako dorozumian¹ wolê spadkodawcy37.

34 E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz�, s. 165.
35 Por. J.S. P i ¹ t o w s k i, Prawo spadkowe..., s. 218; M. P a z d a n, [w:] Kodeks�,

s. 1025.
36 Tak m.in. J.S. P i ¹ t o w s k i, Prawo spadkowe..., s. 218; A. S z p u n a r, Uwagi

o prawie�, s. 18.
37 J. B i e r n a t, Ochrona�, s. 83.
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Drugim krokiem do obliczenia zachowku jest okre�lenie tzw. substratu
zachowku. Jest to niew¹tpliwie najbardziej skomplikowana i praktycznie
najtrudniejsza do przeprowadzenia operacja, maj¹ca olbrzymi wp³yw na
ostatecznie uzyskany wynikW celu obliczenia substratu zachowku ustaliæ
nale¿y wpierw stan czynny spadku (warto�æ wszystkich praw nale¿¹-
cych do spadku), a nastêpnie odliczyæ od niego sumê d³ugów spadko-
wych, wliczaj¹c do nich zobowi¹zania podatkowe obci¹¿aj¹ce spadko-
biercê, które przechodz¹ na jego nastêpców prawnych oraz podatek
zap³acony od spadku38. Zgodnie z przepisem art. 993 k.c., do sumy
d³ugów spadkowych nie wlicza siê jednak d³ugów wynikaj¹cych z za-
pisów i poleceñ. Choæ nie zosta³o to wyra�nie zastrze¿one przez ¿aden
przepis ustawy, powszechnie w doktrynie przyjmuje siê, ¿e nie uwzglêd-
nia siê te¿ obci¹¿aj¹cych spadekwierzytelno�ci z tytu³u zachowku39. Z kolei
ustalaj¹c warto�æ praw wchodz¹cych w sk³ad spadku, przyj¹æ nale¿y,
zgodnie z zasad¹ prawn¹ wyra¿on¹ w uchwale sk³adu 7 sêdziów SN
z dnia 26 marca 1985 r.40, ceny z daty orzekania o roszczeniach z tytu³u
zachowku. Jak wynika za� z uchwa³y SN z dnia 7 grudnia 2006 r.41, je�li
przed s¹dem toczy siê postêpowanie o zachowek, bank ma obowi¹zek
udostêpniæ na jego ¿¹danie informacji objêtych tajemnicê bankow¹, co
mo¿e znacz¹co u³atwiæ ustalenie stanu czynnego spadku. Kontrowersji
nie powinien budziæ równie¿ pogl¹d, ¿e dla celów ustalenia, co wchodzi
w sk³ad spadku, decyduj¹cy jest stan istniej¹cy w chwili otwarcia spadku,
czemu wyraz da³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 14 marca 2008 r.42,
stwierdzaj¹c, ¿e �zachowek jest w pewnym sensie form¹ zastêpcz¹
dziedziczenia, ma bowiem zapewniæ cz³onkom najbli¿szej rodziny spad-
kodawcy korzy�ci zwi¹zane ze spadkobraniem. Z natury rzeczy zatem
punktem odniesienia przy obliczaniu stanu czynnego spadku dla potrzeb
obliczenia wysoko�ci nale¿nego zachowku mo¿e byæ jedynie chwila
otwarcia spadku bêd¹ca chwil¹ �mierci spadkodawcy.�. Po przeprowa-
dzeniu wskazanych wy¿ej operacji otrzymana warto�æ odpowiada czystej

38 E. N i e z b e c k a, [w:] Kodeks cywilny..., s. 183.
39 Zob. B. K o r d a s i e w i c z, [w:] System prawa�, s. 872 i przytoczona tam litera-

tura.
40 III CZP 75/84 (OSNCP 1985, nr 10, poz. 147).
41 III CZP 88/2006 (LexPolonica nr 1030864).
42 IV CSK 509/2007 (LexPolonica nr 203867).
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warto�ci spadku, do której dodaæ trzeba jeszcze warto�æ darowizn
dokonanych przez spadkodawcê, a podlegaj¹cych doliczeniu stosownie
do przepisów art. 994 k.c., uzyskuj¹c tym samym ostateczn¹ wielko�æ
substratu zachowku. Ustawodawca nie pozostawi³ tu ju¿ miejsca na
ewentualne w¹tpliwo�ci co do chwili, z której nale¿y obliczaæ warto�æ
doliczanych darowizn, przes¹dzaj¹c w art. 995 k.c., ¿e decydowaæ maj¹
ceny obowi¹zuj¹ce w czasie ustalania zachowku.
Ostatni etap ustalania nale¿nego uprawnionemu zachowku stanowi

operacja mno¿enia otrzymanej kwoty substratu zachowku przez udzia³
spadkowy, stanowi¹cy podstawê do obliczenia zachowku, w wyniku
której otrzymujemy ostateczn¹ wielko�æ zachowku, która nie zawsze
bêdzie jednak równaæ siê kwocie roszczenia uprawnionego. Trzeba mieæ
bowiem na uwadze przepisy art. 996 i 997 k.c. Zgodnie z art. 996 k.c.,
istnieje obowi¹zek zaliczenia na poczet zachowku uprawnionego darowi-
zny, któr¹ otrzyma³ on od spadkodawcy, a w przypadku, gdy upraw-
nionym jest dalszy zstêpny spadkodawcy, tak¿e darowizny otrzymanej
od spadkodawcy przez wstêpnego uprawnionego. Z kolei art. 997 k.c.
przewiduje, ¿e w sytuacji, gdy uprawnionym do zachowku jest zstêpny
spadkodawcy, zaliczeniu na nale¿ny mu zachowek podlegaj¹ równie¿
zap³acone przez spadkodawcê koszty wychowania i wykszta³cenia ogól-
nego i zawodowego uprawnionego, ale tylko je�li w danych stosunkach
przenosz¹ one przeciêtn¹ miarê. W zwi¹zku z tym ostatecznie upraw-
nionemu przys³ugiwaæ bêdzie roszczenie odpowiadaj¹ce ró¿nicy wyliczo-
nej wed³ug wy¿ej opisanych regu³ kwoty zachowku i kwot, który upraw-
niony jest zobowi¹zany zaliczyæ sobie na nale¿nymu zachowek stosownie
do przepisów art. 996 i 997 k.c.
Warto podkre�liæ, ¿e opisanych wy¿ej obliczeñ dokonuje siê zasad-

niczo odrêbnie dla ka¿dego z uprawnionych do zachowku. Oprócz
odmiennego traktowania uprawnionych z uwagi na stan ma³oletnio�ci lub
trwa³ej niezdolno�ci do pracy, co mo¿e siê prze³o¿yæ na ró¿ne dla po-
szczególnych uprawnionych udzia³y stanowi¹ce podstawê do obliczenia
zachowku, zmienny bywa tak¿e substrat zachowku, jako ¿e doliczanie
niektórych darowizn do czystej warto�ci spadku nastêpuje w zale¿no�ci
od tego, komu uprawnienie do zachowku przys³uguje43.

43 J.S. P i ¹ t o w s k i, Prawo spadkowe..., s. 219.
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Odpowiedzialno�æ obdarowanych

W art. 1000 k.c. przewidziany zosta³ wyj¹tek od zasady, ¿e za d³ugi
spadkowe odpowiedzialni s¹ spadkobiercy, takim bowiem d³ugiem jest
m.in. wierzytelno�æ z tytu³u zachowku, a na podstawie tego przepisu nie
jest wykluczona odpowiedzialno�æ w tym zakresie tak¿e osób obdaro-
wanych przez spadkodawcêw sytuacji, gdy uprawniony niemo¿e uzyskaæ
nale¿nego mu zachowku od spadkobierców testamentowych lub usta-
wowych. Odpowiedzialno�æ obdarowanych ma zatem charakter pomoc-
niczy (subsydiarny), aktualizuje siê bowiem, stosownie do przepisu art.
1000 § 1 zd. pierwsze k.c., dopiero z chwil¹, gdy uprawniony nie mo¿e
wyegzekwowaæ nale¿nego mu zachowku od ¿adnego ze spadkobierców,
przy czym zgodnie z art. 6 k.c. ciê¿ar udowodnienia tego faktu spoczywa
na uprawnionym do zachowku. Wprawdzie literalne brzmienie art. 1000
§ 1 k.c. pozwala uprawnionemu jedynie na wyst¹pienie z roszczeniem
o uzupe³nienie sumy potrzebnej do pokrycia zachowku, jednak, maj¹c
wzgl¹d na ratio legis tego przepisu, nale¿y raczej uznaæ, ¿e odpowiedzial-
no�æ obdarowanych wyst¹pi równie¿ w przypadku, gdy uprawniony nie
uzyska³ nawet czê�ci sumy pieniê¿nej potrzebnej do pokrycia nale¿nego
mu zachowku44. Oczywi�cie zobowi¹zanymi do zap³aty zachowku mog¹
byæ tylko te osoby, które otrzyma³y darowiznê podlegaj¹c¹ doliczeniu do
spadku. Lista takich darowizn jest w polskim prawie spadkowym bardzo
d³uga, nielicznewyj¹tki wyszczególnione zosta³y natomiast w art. 994 k.c.
Darowiznami w rozumieniu art. 993 i nast. k.c. s¹ nieodp³atne przy-

sporzenia dokonywane w wykonaniu umowy okre�lonej w art. 888 k.c.
Przy obliczaniu zachowku uwzglêdnia siê tylko darowizny uczynione
przez spadkodawcê, wykonanie za� takiej umowy mo¿e mieæ miejsce
nawet po �mierci darczyñcy. Jak podkre�la M. Sychowicz, doliczaniu
podlegaj¹ zarówno darowizny czyste, jak i po³¹czone z poleceniem lub
maj¹ce charakter umów mieszanych (wówczas dolicza siê tylko warto�æ
nieodp³atnego przysporzenia). Podobnie potraktowaæ nale¿y te¿ darowi-
zny tzw. wynagradzaj¹ce i ukryte45. W przypadku zaistnienia sporu co
do kwalifikacji dokonanego przez spadkodawcê �wiadczenia jako daro-

44 E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz�, s. 173.
45 M. S y c h o w i c z, Kodeks cywilny, t. II: Art. 353-1088, Warszawa 2005, s. 889.
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wizny rozstrzyga s¹d, przed którym toczy siê postêpowanie o zachowek,
przy czym w³a�ciwe ustalenia i wnioski powinny znale�æ siê w uzasad-
nieniu wydanego orzeczenia46. Co istotne, spadkodawca nie ma wp³ywu
na doliczenie darowizny do spadku i nie mo¿e moc¹ swojego o�wiad-
czenia woli wy³¹czyæ okre�lonej darowizny spod obowi¹zku uwzglêd-
nienia jej przyobliczaniu substratu zachowku47.W literaturzepanuje zgodne
przekonanie, ¿e równie¿ zniszczenie, zu¿ycie lub nieistnienie przedmiotu
darowizny w chwili otwarcia spadku nie stanowi podstawy do wy³¹czenia
darowizny spod obowi¹zku doliczenia do spadku.Bez znaczenia pozostaje
tak¿e to, czy przedmiot darowizny znajduje siê wci¹¿ w maj¹tku obda-
rowanego48. Zasada doliczania darowizn pozwala, zgodnie z orzeczeniem
SN z dnia 7 lipca 1964 r.49, dochodziæ zachowku nawet w sytuacji, gdy
warto�æ aktywów spadkowych w chwili otwarcia spadku równa siê zeru.
Wówczas podstawê dla obliczenia nale¿nego zachowku stanowiæ bêdzie
suma darowizn dokonanych przez spadkodawcê, podlegaj¹cych dolicze-
niu zgodnie z art. 994 k.c. Warto zauwa¿yæ, ¿e w art. 994 k.c. usta-
wodawca nie wymieni³ szczegó³owo darowizn, które nale¿y doliczyæ do
spadku, pos³u¿y³ siê za� regulacj¹ negatywn¹. Stanowi to podstawê do
sformu³owania niewyartyku³owanej wprawdzie wprost przez ustawodaw-
cê, ale jasno wynikaj¹cej z zastosowanej techniki legislacyjnej zasady,
w my�l której doliczeniu do spadku podlegaj¹ wszystkie darowizny, na-
tomiast art. 994 k.c. stanowi zamkniêty katalog wyj¹tków od tej zasady,
których, zgodnie z paremi¹ exceptiones non sunt extendendae, nie wolno
poddawaæ wyk³adni rozszerzaj¹cej.
Od zasady doliczania darowizn do spadku przepis art. 994 k.c.

wprowadza zatem pewne wyj¹tki, oparte o trojakiego rodzaju kryteria:
1. Nie podlegaj¹ doliczeniu drobne darowizny, zwyczajowo przyjête

w danych stosunkach. Kategoria ta wyró¿niona zosta³a na podstawie
kryterium przedmiotowego, bêdzie tu zatem decydowaæ warto�æ przed-

46 J. K r e m i s, [w:] Kodeks cywilny, t. II: Komentarz do artyku³ów 535-1088, red.
E. Gniewek, Warszawa 2004, s. 913.

47 Por. M. P a z d a n, [w:] Kodeks�, s. 1027; M. S y c h o w i c z, Kodeks�, s. 889.
48 Tak m.in. J. K r e m i s, [w:] Kodeks�, s. 914; M. S y c h o w i c z, Kodeks�, s. 889;

E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz�, s. 167.
49 I CR 691/62 (OSNCP 1965, nr 9, poz. 143).
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miotu darowizny. Darowizny o niewielkiej warto�ci nie bêd¹ doliczane
do spadku bez wzglêdu na to, kiedy i na czyj¹ rzecz zosta³y dokonane.
Co jednak niezwykle istotne, kwalifikacji okre�lonej darowizny jako
�drobnej� ustawodawca nakazuje dokonywaæ z uwzglêdnieniem zwycza-
jów panuj¹cych w danych stosunkach. Oznaczaæ to powinno koniecz-
no�æ brania pod uwagê nie tylko lokalnych zwyczajów, ale tak¿e tych
wystêpuj¹cych choæby tylko w konkretnej rodzinie50. W zwi¹zku z tym
nie mo¿na mówiæ o jednym obiektywnym wzorcu drobnej darowizny
i pokusiæ siê o wyznaczenie granicy warto�ci darowizny, której przekro-
czenie obligowaæ bêdzie do doliczenia jej do spadku. Nale¿y tu zatem
postêpowaæ bardzo ostro¿nie i mieæ na uwadze status maj¹tkowy spad-
kodawcy.
2. W drugim przypadku ustawodawca pos³u¿y³ siê kryterium �daw-

no�ci�, i tak nie dolicza siê do spadku darowizn na rzecz osób niebêd¹cych
spadkobiercami ani osobami uprawnionymi do zachowku, je�li dokonane
zosta³y dawniej ni¿ dziesiêæ lat przed chwil¹ otwarcia spadku. Oznacza
to a contrario, ¿e wszystkie darowizny uczynione na rzecz spadkobier-
ców i osób uprawnionych do zachowku podlegaj¹ doliczeniu bez wzglêdu
na to, jak dawno zosta³y dokonane, z wyj¹tkiem jednak tych, które w my�l
poprzedniego punktu wypada uznaæ za �drobne� lub których nie dolicza
siê z uwagi na wy³¹czenia przewidziane w art. 994 § 2 i 3 k.c. W oma-
wianym tu wyj¹tku w¹tpliwo�ci mo¿e budziæ kwestia, jak na gruncie tego
przepisu rozumieæ nale¿y pojêcia spadkobierców i osób uprawnionych
do zachowku. Czy bêd¹ to zatem wszystkie osoby nale¿¹ce do krêgu
spadkobierców ustawowych (co po ostatniej zmianie kodeksu cywilnego
z 2009 r. stanowi³oby do�æ szeroki kr¹g krewnych zmar³ego), a tak¿e
wszyscy potencjalnie uprawnieni do zachowku, choæby akurat w danym
stanie faktycznym to uprawnienie im nie przys³ugiwa³o, czy mo¿e pojêcia
te swym zakresem obejm¹ jedynie tych, którzy w konkretnym przypadku
doszli do dziedziczenia po spadkodawcy lub faktycznie nabyli prawo do
zachowku? Zasadniejsze wydaje siê przyjêcie drugiego stanowiska. Mo¿e
to jednak oznaczaæ, ¿e spadkodawca, rozporz¹dzaj¹c ca³ym swoim
maj¹tkiem, w drodze darowizny dokonanej dawniej ni¿ dziesiêæ lat przed
swoj¹ �mierci¹, np. na rzecz swego rodzeñstwa lub rodziców, którzy

50 B. K o r d a s i e w i c z, [w:] System prawa�, s. 876.
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w chwili otwarcia spadku nie bêd¹ spadkobiercami ani uprawnionymi do
zachowku, doprowadzi do tego, ¿e darowizny takie nie bêd¹ mog³y byæ
doliczone do spadkuw celu obliczenia nale¿nego zachowku uprawnionym
zstêpnym lub zstêpnym ima³¿onkowi, wobec czego bêd¹ oni niew¹tpliwie
pokrzywdzeni51.
3. Trzecie wy³¹czenie dotyczy darowizn dokonanych w czasie, kiedy

spadkodawca nie mia³, stosownie do przepisów art. 994 § 2 i 3 k.c.,
odpowiednio zstêpnych lub ma³¿onka. Jednak¿e w redakcji tych dwóch
przepisów zauwa¿yæ mo¿na drobn¹ ró¿nicê. Otó¿ przy obliczaniu za-
chowku nale¿nego zstêpnemu nie bierze siê pod uwagê darowizn doko-
nanych przez spadkodawcê w czasie, kiedy nie mia³ jeszcze zstêpnych,
chyba ¿e darowizna zosta³a uczyniona na mniej ni¿ trzysta dni przed
urodzeniem siê zstêpnego. Nale¿y zgodziæ siê ze stwierdzeniem, ¿e u¿yty
w art. 994 § 2 zwrot �nie mia³ zstêpnych� oznacza nie tylko tego zstêp-
nego, o którego zachowek chodzi, ale zstêpnych w ogóle52. Zatem
wy³¹czone s¹ tu tylko darowizny dokonane przed urodzeniem siê pierw-
szego ze zstêpnych53. Natomiast przy obliczaniu zachowku nale¿nego
ma³¿onkowi nie uwzglêdnia siê wszystkich darowizn, jakich spadkodaw-
ca dokona³ przed zawarciem zwi¹zku ma³¿eñskiego z tym konkretnym
ma³¿onkiem, nie za� przez wst¹pienie w jakikolwiek zwi¹zek ma³¿eñski.
Odpowiedzialno�æ obdarowanego za zap³atê lub uzupe³nienie zachow-

ku powstaje wiêc dopiero wówczas, gdy spe³nione zostan¹ dwa warunki:
uprawniony nie mo¿e uzyskaæ zachowku od ¿adnego ze spadkobierców
oraz obdarowany otrzyma³ od spadkodawcy darowiznê podlegaj¹c¹
doliczeniu do spadku. Oczywi�cie nie jest to odpowiedzialno�æ nieogra-

51 Tak te¿ B. K o r d a s i e w i c z, [w:] System prawa�, s. 876, s³usznie zauwa¿aj¹c,
¿e taka regulacjamo¿e doprowadziæ do negatywnych rezultatów tak¿ew sytuacji, gdy przed
dziesiêcioma laty przed otwarciem spadku spadkodawca dokonywa³ darowizn na rzecz
swych dzieci, a ¿adne z nich nie do¿y³o otwarcia spadku i spadkobiercami zostan¹ jego
wnuki. W takim wypadku mo¿e siê zdarzyæ, ¿e jeden z wnuków bêdzie istotnie uprzywi-
lejowany z racji dokonanej na rzecz jego wstêpnego darowizny, która równie¿ nie bêdzie
doliczana do spadku.

52 J. R e z m e r, Zakres zwi¹zanej�, s. 38.
53 B. K o r d a s i e w i c z, [w:] System prawa�, s. 877. Autor zauwa¿a te¿, ¿e wyj¹t-

kowowy³¹czeniemo¿e dotyczyæ i darowizn pó�niejszych, w przypadku gdy pierwsi zstêp-
ni umr¹ bezpotomnie, zanim narodz¹ siê nowi, w ten sposób, ¿e przez pewien okres czasu
spadkodawca nie bêdzie mia³ zstêpnych.



50

Artur Ganicz

niczona. Wed³ug ogólnej regu³y, wyra¿onej w art. 1000 § 1 zd. 2 k.c.,
górn¹ granicê odpowiedzialno�ci obdarowanego wyznacza warto�æ
wzbogacenia bêd¹cego skutkiem dokonanej darowizny. Odpowiedzial-
no�æ ta podlega jednak istotnej modyfikacji, je�li osoba obdarowana sama
jest uprawniona do zachowku. Taki obdarowany równie¿ odpowiada
w granicach istniej¹cego wzbogacenia, jednak przepis art. 1000 § 2 k.c.
istotnie zwê¿a tê odpowiedzialno�æ, stanowi¹c, ¿e obdarowany bêd¹cy
jednocze�nie uprawnionym do zachowku za zachowki innych uprawnio-
nych odpowiada jedynie do wysoko�ci nadwy¿ki przekraczaj¹cej przy-
s³uguj¹cy mu zachowek. Jego odpowiedzialno�æ wyra¿aæ siê wiêc bêdzie
kwot¹ ró¿nicy miêdzy warto�ci¹ wzbogacenia wynikaj¹cego z darowizny,
a warto�ci¹ nale¿nego mu zachowku. W obu przypadkach trzeba zatem
ustaliæ istniej¹cy stan wzbogacenia. Ustawa milczy jednak zarówno
w kwestii sposobuobliczenia istniej¹cegowzbogacenia, jak i chwili, z której
nale¿y je wyliczyæ.
W literaturze powszechnie przyjmuje siê, ¿e dla oceny istniej¹cego

wzbogacenia bêd¹cego skutkiem darowizny w drodze analogii stosowaæ
nale¿y przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu54. Pos³ugiwaæ siê nimi
trzeba jednak do�æ ostro¿nie, maj¹c na uwadze, ¿e uzyskana przez
obdarowanego korzy�æ maj¹tkowa ma wa¿n¹ podstawê prawn¹, nie jest
zatem �bezpodstawna�. Stosuj¹c wiêc odpowiednio przepis art. 406 k.c.,
wzbogacenie bêdzie mia³o miejsce wtedy, gdy przedmiot darowizny lub
przedmioty uzyskane w jego miejsce w drodze surogacji pozostaj¹ wci¹¿
w maj¹tku obdarowanego. Bez znaczenia pozostaje natomiast, czy obdaro-
wany uzyska³ dalsze korzy�ci po�rednie z darowiznyw postaci np. po¿ytków.
Pewnew¹tpliwo�cimog³ybysiêpojawiæwkwestii, jak¹chwilêuznaæwypada
za miarodajn¹ dla oceny istniej¹cego wzbogacenia � chwilê otwarcia spadku
czymo¿ewyst¹pienia przez uprawnionego z ¿¹daniem uzupe³nienia zachow-
ku.W literaturze niepodzielnie panuje pogl¹d drugi55. Natomiast, zgodnie

54 J.S. P i ¹ t o w s k i, Prawo spadkowe..., s. 227; J. K o s i k, [w:] System prawa�,
s. 566; M. P a z d a n, [w:] Kodeks�, s. 1032; M. S y c h o w i c z, Kodeks�, s. 894;
E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz�, s. 173; J. K r e m i s, [w:] Kodeks�, s. 922.

55 B. K o r d a s i e w i c z, [w:] System prawa..., s. 906; J. K o s i k, [w:] Systemprawa�,
s. 566; M. P a z d a n, [w:] Kodeks�, s. 1032; E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komen-
tarz�, s. 174; M. S y c h o w i c z, Kodeks�, s. 895; J. K r e m i s, [w:] Kodeks�, s. 922.
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z dominuj¹cymw doktrynie pogl¹dem, w sytuacji, gdy obdarowany zu¿y³
lub utraci³ przedmiot darowizny tak, ¿e nie ju¿ wzbogacony, stosowaæ
nale¿y w drodze analogii art. 409 k.c. Trzeba zatem przyj¹æ, ¿e jego
odpowiedzialno�æ wzglêdem uprawnionego do zachowku wygasa, chyba
¿e w momencie wyzbycia siê lub zu¿ycia korzy�ci pochodz¹cej z da-
rowizny powinien liczyæ siê z ci¹¿¹cym na nim obowi¹zkiem zap³aty lub
uzupe³nienia zachowku56. Jednak¿e wiêkszo�æ autorów stoi na stanowi-
sku, ¿e przewidziana w art. 409 k.c. odpowiedzialno�æ mimo braku
wzbogacenia znajdzie zastosowanie dopiero do sytuacji, które zaistnia³y
po chwili otwarcia spadku, wcze�niej bowiem nie mo¿e byæ w ogóle
mowy o powinno�ci uprawnionego do zaspokojenia zachowku, a tym
bardziej powinno�ci liczenia siê z tym obowi¹zkiem57. Co do zasady za�,
mo¿liwo�æ niebrania pod uwagê przy ustalaniu istniej¹cego wzbogacenia
w maj¹tku obdarowanego zu¿ytych lub utraconych przez niego korzy�ci
wyst¹pi dopiero od momentu, gdy dowiedzia³ siê o roszczeniu uprawnio-
nego,wiedzia³wiêcoci¹¿¹cymnanimobowi¹zkuzaspokojenia jego¿¹dania58.
Natomiast, jak s³usznie zauwa¿a B. Kordasiewicz, przy dalszym nieodp³at-
nymrozporz¹dzeniuprzezobdarowanegoprzedmiotemdarowiznynieznajdzie
zastosowania przepis art. 407 k.c., w zwi¹zku z czym nie dojdzie do
przerzucenia powinno�ci zaspokojenia zachowku na osobê trzeci¹59. Ciê¿ar
dowodu, ¿e obdarowany nie jest ju¿ wzbogacony, zgodnie z ogóln¹ regu³¹
wyra¿on¹ w art. 6 k.c., spoczywaæ bêdzie na obdarowanym60.

56 B. K o r d a s i e w i c z, [w:] Systemprawa�, s. 906; J. K o s i k, [w:] Systemprawa�,
s. 566; M. P a z d a n, [w:] Kodeks�, s. 1032; E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komen-
tarz�, s. 175; M. S y c h o w i c z, Kodeks�, s. 895; J. K r e m i s, [w:] Kodeks�, s. 922.

57 Tak m.in. M. P a z d a n, [w:] Kodeks�, s. 1032; E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n,
Komentarz�, s. 174; J. K r e m i s, [w:]Kodeks�, s. 922. Inaczej jednak B. K o r d a s i e -
w i c z, [w:] System prawa�, s. 907, który uwa¿a, ¿e takie ograniczenie nie znajduje
wystarczaj¹cego uzasadnienia ani normatywnego, ani aksjologicznego, gdy¿ obdarowany
ju¿ du¿o wcze�niej mo¿e zdawaæ sobie sprawê z powstania w przysz³o�ci obowi¹zku uzu-
pe³nienia zachowku. Pogl¹d ten wydaje siê jednak b³êdny, jako ¿e przed chwil¹ otwarcia
spadku nie tylko nie sposób ustaliæ, kto bêdzie uprawniony do zachowku, ale czy w ogóle
uprawnienie takie powstanie, w zwi¹zku z czym nie mo¿na wymagaæ, by ju¿ wtedy ob-
darowany musia³ liczyæ siê z powinno�ci¹ zaspokojenia zachowku.

58 J.S. P i ¹ t o w s k i, Prawo spadkowe..., s. 227; J. K o s i k, [w:] System prawa�,
s. 566.

59 B. K o r d a s i e w i c z, [w:] System prawa�, s. 906.
60 Por. M. S y c h o w i c z, Kodeks�, s. 895.
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Ustawodawca przyzna³ te¿ obdarowanemu mo¿liwo�æ zwolnienia siê
od odpowiedzialno�ci za zaspokojenie roszczenia uprawnionego do za-
chowku poprzez wydanie przedmiotu darowizny. W doktrynie zgodnie
przyjmuje siê, ¿e upowa¿nienie przemienne (facultas alternativa) prze-
widziane w art. 1000 § 3 k.c. pozwala na wydanie jedynie przedmiotu
darowizny, nie za� surogatów uzyskanych w jego miejsce61. Pogorszenie
przedmiotu darowizny lub zmniejszenie jego warto�ci nie przekre�la
mo¿liwo�ci skorzystania z tego upowa¿nienia, pod warunkiem jednak, ¿e
nast¹pi³o przed powstaniem obowi¹zku zaspokojenia zachowku, ewen-
tualnie nawet pó�niej, jednak dosz³o do tego w wyniku normalnego
korzystania z przedmiotu darowizny62.
Du¿¹ praktyczn¹ donios³o�æ mo¿e mieæ regulacja zawarta w art. 1001

k.c., która znajdzie zastosowanie wówczas, gdy odpowiedzialnymi za
zaspokojenie zachowku mo¿e byæ kilku obdarowanych. Ustawodawca
nie przewidzia³ tu solidarnej odpowiedzialno�ci obdarowanych ani odpo-
wiedzialno�ci pro rata parte, przyj¹³ natomiast zasadê kolejnej odpowie-
dzialno�ci, zgodnie z któr¹ osoba obdarowana wcze�niej jest zobowi¹zana
do pokrycia lub uzupe³nienia zachowku nale¿nego uprawnionemu dopiero
wówczas, gdy ten nie mo¿e uzyskaæ pe³nego zaspokojenia od obdaro-
wanego pó�niej, przy czym s³usznywydaje siê pogl¹dM. Pazdana,wed³ug
którego na gruncie tego przepisu dopiero wykonanie umowy darowizny
powinno przes¹dzaæ o chwili obdarowania, nie za� samo zawarcie tej¿e
umowy63. Niemo¿liwo�æ uzyskania zachowku od pó�niej obdarowanego
mo¿e wyst¹piæ, gdy nie jest on ju¿ wzbogacony, brak jest nadwy¿ki
przekraczaj¹cej jego w³asny zachowek lub te¿ gdy warto�æ wzbogacenia,
lub warto�æ nadwy¿ki przekraczaj¹cej przys³uguj¹cy obdarowanemu za-
chowek nie wystarcza do pe³nego zaspokojenia roszczenia uprawnionego
do zachowku. Ciê¿ar udowodnienia niemo¿liwo�ci uzyskania zachowku od
pó�niej obdarowanego spoczywa przy tym na uprawnionym64. Ustawo-

61 J.S. P i ¹ t o w s k i, Prawo spadkowe..., s. 227; J. K o s i k, [w:] System prawa�,
s. 566; M. P a z d a n, [w:] Kodeks�, s. 1033; M. S y c h o w i c z, Kodeks�, s. 895;
E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz�, s. 174; J. K r e m i s, [w:] Kodeks�, s. 922.

62 E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz�, s. 174.
63 M. P a z d a n, [w:] Kodeks�, s. 1034.
64 Por. B. K o r d a s i e w i c z, [w:] System prawa�, s. 906; M. S y c h o w i c z, Ko-

deks�, s. 895.
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dawca nie rozstrzygn¹³ jednak jednoznacznie, jak maj¹ odpowiadaæ osoby
obdarowane w tym samym czasie. W literaturze optuje siê za rozwi¹-
zaniem tego problemu poprzez analogiczne stosowanie regu³y wyra¿onej
w art. 1034 § 2 k.c., w wyniku czego obdarowani jednocze�nie ponosiliby
odpowiedzialno�æ z tytu³u zachowku w stosunku do wielko�ci otrzymanej
korzy�ci65. Jednak w sytuacji, gdy uprawniony do zachowku nie mo¿e
uzyskaæ zaspokojenia swego roszczenia od jednego z takich obdarowa-
nych, odpowiedzialno�æ drugiego z nich ulegnie rozszerzeniu tak¿e o tê
czê�æ, która uprzednio zosta³a przypisana temu obdarowanemu, od któ-
rego nie mo¿na uzyskaæ �wiadczenia66.
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