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Uchylenie siê od skutków prawnych o�wiadczenia
o przyjêciu lub o odrzuceniu spadku z³o¿onego pod

wp³ywem b³êdu

I. Wprowadzenie
Z uwagi na zmieniaj¹ce siê stosunki spo³eczno-gospodarcze na gruncie

prawa spadkowego coraz wiêkszego znaczenia nabiera instytucja uchy-
lenia siê od skutków prawnych o�wiadczenia (braku o�wiadczenia) o przy-
jêciu lub odrzuceniu spadku. Problematyka ta jest skomplikowana, a wy-
powiedzi pi�miennictwa i orzecznictwa do�æ sk¹pe. Spadkobierca nabywa
spadek z chwil¹ jego otwarcia (art. 925 k.c.). Nabycie to � jak d³ugo
spadkobierca nie z³o¿y o�wiadczenia o nabyciu spadku lub nie powstan¹
podstawy do przyjêcia, ¿e spadkobierca takowe o�wiadczenie z³o¿y³ �
nie jest nabyciem definitywnym1. Zarówno przyjêcie, jak i odrzucenie
spadku mo¿e nast¹piæ na skutek up³ywu czasu (art. 1015 § 2 k.c.) lub
w wyniku o�wiadczenia woli (art. 1015 § 1 k.c.). O�wiadczenia woli
mog¹ byæ dotkniête wadami, np. b³êdem. Przepis art. 1019 k.c. po�wiê-
cony temu zagadnieniu wskazuje, ¿e przy zastosowaniu przepisów ogól-
nych (art. 84 k.c.) mo¿na równie¿ uchyliæ siê od skutków o�wiadczenia
o przyjêciu lub odrzuceniu spadku z³o¿onego m.in. pod wp³ywem b³êdu.
Ten sam przepis w powi¹zaniu z art. 690 k.p.c. wprowadza jednak

1 J. G w i a z d o m o r s k i, Prawo spadkowe, Warszawa 1959, s. 83.
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modyfikacje w zakresie uchylenia siê od skutków o�wiadczenia o przy-
jêciu lub odrzuceniu spadku w stosunku do ogólnie przyjêtych regu³2.

II. B³¹d przy o�wiadczeniu i przy braku o�wiadczenia o przyjêciu
lub odrzuceniu spadku

1. B³¹d na gruncie przepisów ogólnych (art. 84 k.c.)
Ukszta³towanie przepisów o b³êdzie nastrêcza zawsze wielkich trud-

no�ci z uwagi na ró¿norodno�æ stanów faktycznych, kryj¹cych siê pod
t¹ tradycyjn¹ nazw¹ potoczn¹ i na konieczno�æ pogodzenia zasady zgod-
no�ci woli wewnêtrznej z o�wiadczeniem i wymaganiami pewno�ci obrotu.
Ustawodawca polski nie wprowadzi³ do kodeksu cywilnego definicji legalnej
b³êdu, pozostawiaj¹c jej wypracowanie doktrynie. Wed³ug powszechnie
przyjêtego okre�lenia b³¹d oznacza mylne wyobra¿enie o rzeczywistym
stanie spraw (o prawdziwym stanie rzeczy) lub brak takiego wyobra¿e-
nia3. Kodeks cywilny normuje b³¹d w art. 84 i podlega on ocenie w za-
sadzie zawsze wed³ug regu³ tego przepisu, chyba ¿e norma szczególna
zawiera inne kryteria oceny. Przepis art. 84 § 1 zd. 1 i § 2 k.c. stanowi,
¿e w razie b³êdu co do tre�ci czynno�ci prawnej mo¿na uchyliæ siê od
skutków prawnych swego o�wiadczenia woli. Mo¿na powo³ywaæ siê
tylko na b³¹d uzasadniaj¹cy przypuszczenie, ¿e gdyby sk³adaj¹cy o�wiad-
czenie woli nie dzia³a³ pod wp³ywem b³êdu i ocenia³ sprawê rozs¹dnie,
nie z³o¿y³by o�wiadczenia tej tre�ci (b³¹d istotny). Wobec tego b³¹d, na
który mo¿na siê powo³aæ, musi byæ b³êdem co do tre�ci czynno�ci prawnej
i dodatkowo b³êdem istotnym.

Badaj¹c pojêcie czynno�ci prawnej, wskazuje siê, ¿e jej sk³adnikiem
jest zawsze o�wiadczenie woli, a niekiedy jeszcze inne wskazane przez
ustawê elementy4. O�wiadczenie woli oznacza ujawniony zamiar wywo-

2 Tam¿e, s. 83-103; A. S z p u n a r, Wady o�wiadczenia woli o przyjêciu lub odrzuceniu
spadku, NP 1986, nr 7-8, s. 23-24; E. N i e z b e c k a, [w:] A. K i d y b a, Kodeks cywilny.
Komentarz, t. IV, Spadki, Warszawa 2011, s. 246-249; M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny.
Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2009, s. 1125-1128; 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 2011,
s. 246-249; B. K o r d a s i e w i c z, [w:] System prawa prywatnego, t. 10, Prawo spadkowe,
red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2009, s. 444-445.
3 A. Wo l t e r, Prawo cywilne. Zarys czê�ci ogólnej, Warszawa 1972, s. 266.
4 Tam¿e, s. 230.
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³ania okre�lonych skutków prawnych. Nie jest ono wy³¹cznie �rodkiem
zakomunikowania drugiej osobie tego, do czego siê d¹¿y lub czego siê
chce. Stanowi ono element nieodzowny do nadania waloru prawnego,
donios³o�ci prawnej aktowi woli. Jednocze�nie o�wiadczenie woli w swojej
jakby zewnêtrznej postaci stanowi �ród³o informacji o zamiarach osoby
je sk³adaj¹cej5.

Tre�ci¹ okre�lonej czynno�ci prawnej objête s¹ wszystkie jej elementy,
a wiêc zarówno zawarte w o�wiadczeniu woli, jak i pozosta³e oznaczone
w ustawie, jak wreszcie te, które chocia¿ w o�wiadczeniu niewymienione,
jednak nale¿¹ do tre�ci czynno�ci prawnej zgodnie z zasadami wspó³¿ycia
i ustalonymi zwyczajami6. Skoro b³¹d musi dotyczyæ tre�ci czynno�ci
prawnej, to wystarczy b³êdne wyobra¿enie jakiegokolwiek jej elementu,
poniewa¿ zsumowanie sk³adników niedotkniêtych wad¹ z fa³szywie
przedstawionymi z regu³y musi daæ nieprawid³owy obraz ca³o�ci7.

Tradycyjnie niejako podkre�la siê, ¿e b³¹d musi byæ �b³êdem istot-
nym�. Istotno�æ wyra¿a znaczenie, rolê b³êdu dla dokonanej czynno�ci
prawnej. Jest to jakby ciê¿ar gatunkowy b³êdu. B³¹d jest istotny wówczas,
gdy stawia pod znakiem zapytania sensowno�æ dokonanej czynno�ci
prawnej. O�wiadczenie woli, w konfrontacji z rzeczywisto�ci¹, przed-
stawia siê nam jako nieracjonalne, pozbawione uzasadnienia z punktu
widzenia ¿yciowego lub prawnego. Zakwalifikowanie b³êdu jako istotnego
jest konsekwencj¹ uznania z³o¿onego o�wiadczenia woli za nieracjonalne
w �wietle interesów sk³adaj¹cego je i okoliczno�ci sprawy. Obojêtne jest
natomiast, czy b³¹d jest b³êdem co do faktu, czy te¿ co do prawa, czy
dotyczy czynno�ci prawnej w jej ca³okszta³cie, czy te¿ jej poszczególnych
elementów, podobnie jak obojêtne jest, czy odnosi siê do faktów poprze-
dzaj¹cych czynno�æ prawn¹, jej towarzysz¹cych czy te¿ jej skutków8.

5 B. L e w a s z k i e w i c z - P e t r y k o w s k a, Problem wad o�wiadczenia woli w czyn-
no�ci prawnej dokonanej przez przedstawiciela, [w:] Studia z prawa cywilnego, Ksiêga
pami¹tkowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej Adama Szpunara, Warszawa-£ód�
1983, s. 18.
6 A. Wo l t e r, Prawo cywilne..., s. 230.
7 B. L e w a s z k i e w i c z - P e t r y k o w s k a, Wady o�wiadczenia woli w polskim prawie

cywilnym, Warszawa 1973, s. 112, B. K o r d a s i e w i c z, System prawa..., s. 447; wyrok
SN z dnia 29 pa�dziernika 2010 r., I CSK 595/09 (LEX 688663).
8 B. L e w a s z k i e w i c z - P e t r y k o w s k a, Wady o�wiadczenia woli..., s. 114-116.
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2. B³¹d przy o�wiadczeniu o przyjêciu lub odrzuceniu spadku
Poniewa¿ o�wiadczenie o przyjêciu lub odrzuceniu spadku jest o�wiad-

czeniem woli, stosuje siê do niego przepisy ogólne prawa cywilnego
o wadach o�wiadczenia woli, w tym i o b³êdzie. St¹d spadkobierca sk³ada
o�wiadczenie woli o przyjêciu lub odrzuceniu spadku pod wp³ywem b³êdu,
je¿eli w chwili sk³adania tego o�wiadczenia by³ w b³êdzie co do tre�ci
czynno�ci prawnej (art. 84 § 1 zd.1 k.c.), a b³¹d by³ istotny (art. 84 § 2
k.c.). Znajduje to potwierdzenie w tre�ci art. 1019 k.c., który wskazuje,
¿e w przypadku z³o¿enia o�wiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku
pod wp³ywem b³êdu stosuje siê przepisy o wadach o�wiadczenia woli.

Na gruncie o�wiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku mo¿emy
mieæ do czynienia z b³êdem co do tytu³u powo³ania do dziedziczenia,
osoby spadkodawcy, przedmiotu spadku. Jednocze�nie rozwa¿enia wymaga
problematyka b³êdu wywo³anego podstêpnie czy kontrowersyjnego b³êdu
co do prawa. Wspomnieæ nale¿y równie¿ o b³êdzie w pobudce.

B³¹d mo¿e dotyczyæ okoliczno�ci objêtych tre�ci¹ o�wiadczenia woli
albo ³¹cz¹cych siê �ci�le z o�wiadczeniem woli, wreszcie zwi¹zanych
z innymi sk³adnikami czynno�ci prawnej. Decyduje stopieñ powi¹zania
b³êdu z dan¹ czynno�ci¹ prawn¹. Oznacza to, ¿e w rachubê mo¿e wchodziæ
tak¿e b³¹d tkwi¹cy w sferze motywacyjnej. W poprzednim stanie praw-
nym przeprowadzano rozró¿nienie miêdzy b³êdem co do tre�ci o�wiad-
czenia woli a b³êdem w pobudce (art. 36 i 37 k.z.). B³¹d w pobudce,
czyli w sferze motywacyjnej, by³ zasadniczo prawnie obojêtny i nie
uzasadnia³ uchylenia siê od skutków prawnych o�wiadczenia woli. I tak
S¹d Wojewódzki w Poznaniu w postanowieniu z dnia 27 czerwca 1967 r.
uzna³, ¿e mylne przekonanie, i¿ spadkodawca pozostawi³ testament, nie
daje spadkobiercy ustawowemu podstawy do uchylenia siê od skutków
prawnych niezachowania terminu odrzucenia spadku lub przyjêcia go
z dobrodziejstwem inwentarza. Uzna³ bowiem, ¿e jest prawnie obojêtny
i wobec tego nie uzasadnia uchylenia siê od skutków o�wiadczenia
o przyjêciu lub o odrzuceniu spadku taki b³¹d, który nie dotyczy tre�ci
o�wiadczenia9. Podobnie wypowiada siê J. Kremis, wskazuj¹c, ¿e nie
bêdzie b³êdem prawnie donios³ym z³o¿enie o�wiadczenia pod wp³ywem

9 Postanowienie SW w Poznaniu z dnia 27 czerwca 1967 r., III Cr 990/67 (OSPiKA
1969, poz. 96).
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wadliwych, b³êdnych pobudek czy motywów10. Równie¿ J. Gwiazdo-
morski twierdzi³, ¿e w przepisach nie ma ¿adnej wzmianki o wp³ywie
b³êdu w pobudce � poza wypadkami b³êdu wywo³anego podstêpnie � na
skuteczno�æ o�wiadczenia woli. Z tego wynika jasno, ¿e b³¹d w pobudce
na skuteczno�æ o�wiadczenia woli w zasadzie nie ma ¿adnego wp³ywu.
Wskutek tego o�wiadczenie o przyjêciu lub odrzuceniu spadku, z³o¿one
pod wp³ywem b³êdu w pobudce, który nie zosta³ wywo³any podstêpnie,
jest w pe³ni wa¿ne i nie mo¿e byæ obalone11. Przeciwne stanowisko zdaje
siê zajmowaæ B. Kordasiewicz, który uznaje za ugruntowany pogl¹d przyj-
muj¹cy, ¿e b³¹d mo¿e tak¿e dotyczyæ pobudki, z powodu której spad-
kobierca z³o¿y³ o�wiadczenie o okre�lonej tre�ci12. Jednak¿e, jak pisa³
A. Wolter, nie jest mo¿liwe �cis³e przeprowadzenie linii granicznej miêdzy
b³êdem co do tre�ci o�wiadczenia woli a b³êdem co do pobudki, skoro
b³¹d co do pobudki mo¿e byæ równocze�nie b³êdem co do tre�ci o�wiad-
czenia woli13. Podobnie E. Skowroñska-Bocian, która wskazywa³a na
brak znaczenia prawnego b³êdu w motywach dzia³ania spadkobiercy. B³¹d
bowiem musi byæ b³êdem co do tre�ci dokonywanej czynno�ci prawnej14.
St¹d na gruncie obowi¹zuj¹cego kodeksu cywilnego zerwano z rozró¿-
nieniem pomiêdzy tymi dwoma rodzajami b³êdu. W konsekwencji opo-
wiedzieæ siê nale¿y za stanowiskiem, ¿e nie ma znaczenia rodzaj b³êdu,
byle dotyczy³ tre�ci czynno�ci prawnej. Obojêtny prawnie pozostanie
jedynie b³¹d niedotycz¹cy tre�ci czynno�ci prawnej15.

Wspó³czesne polskie opracowania czê�ci ogólnej prawa cywilnego nie
wymieniaj¹ podstêpu jako samodzielnej, odrêbnej wady o�wiadczenia woli16.
Rozwa¿aj¹ go ³¹cznie z b³êdem, traktuj¹c jako szczególn¹ odmianê tego
ostatniego. Tak wiêc np. A. Wolter pisze, ¿e ,,przez podstêp rozumie siê

10 J. K r e m i s, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2011,
s. 1642.
11 J. G w i a z d o m o r s k i, Prawo spadkowe..., s. 99-100.
12 B. K o r d a s i e w i c z, Przyjêcie i odrzucenie spadku, Studia Prawa Prywatnego

2006, z. 2, s. 69.
13 A. Wo l t e r, Prawo cywilne..., s. 256.
14 E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz do kodeksu cywilnego..., s. 248.
15 A. S z p u n a r, Wady o�wiadczenia woli..., s. 24.
16 Odmienne stanowisko zajmuje B. L e w a s z k i e w i c z - P e t r y k o w s k a, Wady

o�wiadczenia woli..., s. 132-149.
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b³¹d szczególnie kwalifikowany��17. Przepis art. 86 § 1k.c. stanowi, ¿e
je¿eli b³¹d wywo³a³a druga strona podstêpnie, uchylenie siê od skutków
prawnych o�wiadczenia woli z³o¿onego pod wp³ywem b³êdu mo¿e na-
st¹piæ tak¿e wtedy, gdy b³¹d nie by³ istotny, jak równie¿ wtedy, gdy nie
dotyczy³ tre�ci czynno�ci prawnej. Przyjmuje siê na ogó³, ¿e podstêp
charakteryzuje siê okre�lonym intencjonalnym nastawieniem osoby ucie-
kaj¹cej siê do niego18. Autor podstêpu musi dzia³aæ celowo, �wiadomie
w wykonywaniu swego zwodz¹cego inn¹ osobê dzia³ania. Wymaga siê
przeto z³ej wiary po jego stronie. Podstêp kojarzy siê z rozmy�lno�ci¹
ukierunkowan¹ na wywo³anie takiego niezgodnego z prawd¹ obrazu
rzeczywisto�ci u kontrahenta, który by³by zdolny sk³oniæ go do podjêcia
czynno�ci prawnej19. Polska doktryna przesz³a znamienn¹ ewolucjê
w odniesieniu do podstêpu. Pocz¹tkowo dominowa³ pogl¹d odmawiaj¹cy
mo¿liwo�ci powo³ywania siê na podstêp w zakresie o�wiadczenia o przyjêciu
lub odrzuceniu spadku. Zróde³ tego pogl¹du nale¿y szukaæ w konstrukcji
podstêpu. Jest ona mianowicie silnie powi¹zana z dzia³aniem lub zanie-
chaniem drugiej strony, która b¹d� to sama wprowadzi³a sk³adaj¹cego
o�wiadczenie woli w stan b³êdu, b¹d� te¿, wiedz¹c o podstêpnym po-
stêpowaniu osób trzecich, nie wyprowadzi³a sk³adaj¹cego o�wiadczenie
ze stanu b³êdu. W³a�nie ze wskazanych powodów konstrukcyjnych
przyjmowano za³o¿enie, ¿e podstêp jest immanentn¹ cech¹ dwustronnych
czynno�ci prawnych20. Pogl¹d ten zosta³ poddany trafnej krytyce. W jej
ramach wskazano, ¿e na tle prawa polskiego mo¿liwo�æ podstêpnego
spowodowania dokonania jednostronnej czynno�ci prawnej daje siê uza-
sadniæ na kilka sposobów. Przede wszystkim, trafnie wskazuje siê na to,
¿e mimo i¿ o�wiadczenie nie jest sk³adane drugiej osobie, z ³atwo�ci¹ daje
siê odnale�æ tego, kto mo¿e zostaæ uznany za �drug¹ stronê��. Bêdzie to
osoba, która z wadliwego o�wiadczenia woli odnosi bezpo�redni¹ ko-
rzy�æ21. S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 4 lipca 1986 r. opowiedzia³
17 A. Wo l t e r, Prawo cywilne..., s. 269.
18 Tam¿e.
19 B. L e w a s z k i e w i c z - P e t r y k o w s k a, Wady o�wiadczenia woli..., s. 139.
20 A. O h a n o w i c z, Przyjêcie i odrzucenie spadku w nowym prawie spadkowym,

s. 428; J. P i e t r z y k o w s k i, Kodeks cywilny..., s. 1934.
21 J. G w i a z d o m o r s k i, Prawo spadkowe..., s. 100; J. P i ¹ t o w s k i, Prawo spad-

kowe, [w:] System prawa cywilnego, red. W. Czachórski, Wroc³aw 1986, s. 285; A. S z p u -
n a r, Wady o�wiadczenia woli..., s. 27-28.

´
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siê za uznaniem, ¿e przepis o b³êdzie wywo³anym podstêpnie ma zasto-
sowanie do o�wiadczeñ o przyjêciu lub odrzuceniu spadku22. W moty-
wach orzeczenia podkre�lono, ¿e trudne do przyjêcia z punktu widzenia
moralnego by³oby stanowisko wy³¹czaj¹ce mo¿liwo�æ i konieczno�æ na-
piêtnowania sankcj¹ cywilnoprawn¹ podstêpu osoby odnosz¹cej korzy�æ
ze swego zachowania z krzywd¹ spadkobiercy. Nale¿y tak¿e podnie�æ,
¿e od dawna w naszym prawie zakotwiczona jest zasada, stosownie do
której mo¿na podstêpnie spowodowaæ sporz¹dzenie testamentu, mimo ¿e
testament jest najbardziej klasycznym przyk³adem jednostronnej czynno-
�ci prawnej. W konsekwencji, nie powinno budziæ w¹tpliwo�ci, ¿e tak¿e
odno�nie do o�wiadczenia w sprawie przyjêcia spadku stosuje siê bardziej
liberalne zasady, je¿eli z³o¿enie o�wiadczenia o okre�lonej tre�ci nast¹pi³o
w wyniku podstêpu23.

Kontrowersje budzi sytuacja, gdy spadkobierca podejmie próbê uchy-
lenia siê od skutków o�wiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku
z powo³aniem siê na b³¹d co do skutków prawnych okre�lonych zdarzeñ,
czyli b³¹d co do prawa24. W tej kwestii zarysowa³y siê dwa przeciwstawne
pogl¹dy. Wed³ug pierwszego z nich w zasadzie mo¿liwe jest tak¿e uchy-
lenie siê od skutków prawnych przyjêcia lub odrzucenia spadku, które
nast¹pi³o pod wp³ywem b³êdu co do prawa, ale b³¹d ten mo¿e byæ
uwzglêdniony jedynie wtedy, gdy nie tylko dotyczy³ on tre�ci o�wiad-
czenia woli i by³ istotny, ale ponadto by³ usprawiedliwiony okoliczno�cia-
mi25. Zwolennicy tego stanowiska podaj¹ przyk³ad biernego zachowania
siê spadkobiercy pod wp³ywem usprawiedliwionego b³êdu co do prawa,
np. spadkobierca zosta³ powo³any do spadku w sposób okre�lony w art.
961 k.c. i z tej przyczyny b³êdnie s¹dzi³, ¿e jest zapisobierc¹. Wskazuj¹,
¿e w pewnych wypadkach mo¿e byæ usprawiedliwiony b³¹d co do prawa
ze strony spadkobiercy ustawowego, który nie z³o¿y³ w terminie ¿adnego
o�wiadczenia, poniewa¿ nie wiedzia³, ¿e testament powo³uj¹cy do spadku

22 III CZP 36/86 (OSN 1987, nr 8, poz. 107) z glos¹ A. S z p u n a r a (NP 1989, nr 1,
s. 112-117).
23 B. K o r d a s i e w i c z, System prawa..., s. 450.
24 E. N i e z b e c k a, [w:] A. K i d y b a, Kodeks cywilny, s. 248; M. P a z d a n, [w:] Kodeks

cywilny..., s. 1126-1127.
25 A. K o z a c z k a, B³¹d jako wada o�wiadczenia woli, Kraków 1961, s. 118-121.
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inn¹ osobê jest oczywi�cie niewa¿ny26, czy te¿, ¿e spadkobiercy, bêd¹c
przekonanymi, i¿ nie ³¹cz¹ ich ¿adne wiêzy ze spadkodawc¹, nie z³o¿yli
w terminie o�wiadczenia o odrzuceniu spadku po nim, poniewa¿ przed
laty porzuci³ on rodzinê27. Jednak nawet zwolennicy tego stanowiska
przyjmuj¹, ¿e spadkobierca nie mo¿e uchyliæ siê od skutków prawnych
niez³o¿enia w terminie ¿adnego o�wiadczenia na tej tylko podstawie, ¿e
by³ w b³êdzie co do wynikaj¹cych st¹d konsekwencji prawnych, w szcze-
gólno�ci mylnie s¹dzi³, i¿ jego milczenie jest jednoznaczne z odrzuceniem
spadku. Równie¿ S¹d Najwy¿szy w orzeczeniu z dnia 24 stycznia 1974 r.
uzna³, ¿e mo¿liwo�æ uchylenia siê od skutków prawnych o�wiadczenia
woli zachodzi tak¿e, gdy b³¹d dotyczy okoliczno�ci prawnych, przy czym
musi byæ on istotny i odnosiæ siê do tre�ci o�wiadczenia woli28. Przed-
stawiciele drugiego pogl¹du wskazuj¹ na sprzeczno�æ konstrukcji b³êdu
co do prawa z przepisami reguluj¹cymi b³¹d jako wadê o�wiadczenia
woli29. Aprobuj¹c ostatnie stanowisko, wskazaæ nale¿y, ¿e przepisy ogólne
prawa cywilnego o wadach o�wiadczenia woli, w tym i o b³êdzie, wskazuj¹,
¿e b³¹d musi dotyczyæ tre�ci czynno�ci prawnej i byæ b³êdem istotnym.
Nie mo¿na uznaæ za przes³ankê ustawow¹ b³êdu usprawiedliwionego
okoliczno�ciami. Nie wynika ona bowiem z przepisów ustawowych.
Ponadto sformu³owanie to mo¿e byæ ró¿nie rozumiane, wskutek czego
brak wskazówki przy ocenie zachowania spadkobiercy, co mo¿e prowa-
dziæ do nadu¿yæ instytucji uchylenia siê od skutków o�wiadczenia o przy-
jêciu lub odrzuceniu spadku.

B³¹d dotycz¹cy osoby spadkodawcy jest jednym z mo¿liwych b³êdów,
na które mo¿na powo³ywaæ siê przy uchyleniu siê od skutków o�wiad-
czenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku. W publikowanym orzecznic-
twie nie jest znany ani jeden przypadek b³êdu dotycz¹cego osoby spad-
kodawcy. Prawdopodobieñstwo jego wyst¹pienia jest minimalne, zarówno
z powodu identyfikacji z imienia i nazwiska spadkodawcy, jak i z tej
przyczyny, ¿e spadkobiercami w wiêkszo�ci przypadków zostaj¹ cz³on-

26 J. P i e t r z y k o w s k i, Glosa do orzeczenia SW w Poznaniu z 17 czerwca 1967 r.,
OSPiKA 1969, poz. 96.
27 J. P i ¹ t o w s k i, Prawo spadkowe..., s. 287.
28 II CR761/73 (OSPiKA 1975, z. 10, poz. 238).
29 E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz do kodeksu cywilnego..., s. 248; J. K r e -

m i s, [w:] Kodeks cywilny..., s. 1642.
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kowie najbli¿ej rodziny spadkodawcy. Wobec tego b³¹d ten ma znikome
znaczenie praktyczne. Choæ oczywi�cie, gdyby w praktyce wyst¹pi³,
mo¿liwe jest powo³ywanie siê na niego30.

Kontrowersje doktrynalne wzbudzi³a natomiast sprawa b³êdu dotycz¹-
cego tytu³u powo³ania. W tym zakresie konkuruj¹ dwa przeciwstawne
pogl¹dy. Wed³ug jednego z nich, b³¹d spadkobiercy co do tytu³u powo³ania
mo¿e byæ podstaw¹ uchylenia siê od skutków o�wiadczenia z³o¿onego
pod wp³ywem tego b³êdu31. Ten punkt widzenia, choæ bez bli¿szego
uzasadnienia, przyjmuj¹: J. Kremis, M. Pazdan i E. Skowroñska-Bocian32.
O b³êdzie co do tytu³u powo³ania pisze te¿ J. Pietrzykowski33. Wed³ug
pogl¹du konkurencyjnego, je¿eli spadkobierca z³o¿y³ o�wiadczenie o przy-
jêciu spadku z jednego tytu³u, a nastêpnie oka¿e siê, ¿e spadkobierca ten
jest wprawdzie powo³any, ale z innego tytu³u, z³o¿one o�wiadczenie jest
bezprzedmiotowe, wobec czego nie ma potrzeby uchylania siê od jego
skutków prawnych34. Mniej jednoznacznie w tej kwestii wypowiada siê
A. Szpunar. Wskazuje, ¿e odrzucenie spadku odnosi siê do tytu³u powo-
³ania, który by³ objêty tym o�wiadczeniem. Wobec tego spadkobierca,
który odrzuci³ spadek z ustawy, bêdzie móg³ dziedziczyæ na podstawie
pó�niej odnalezionego testamentu. Najczê�ciej wiêc b³¹d co do tytu³u
powo³ania jest pozbawiony znaczenia. Dopuszcza jednak uchylenie siê od
skutków prawnych o�wiadczenia o przyjêciu spadku, gdy spadkobierca
przyj¹³ spadek przypadaj¹cy mu z ustawy, a okaza³o siê, ¿e jednak by³
w b³êdzie, poniewa¿ zosta³ powo³any na spadkobiercê w testamencie,
którego tre�ci nie zna³35. Przy uwzglêdnieniu w¹tpliwo�ci A. Szpunara
brak podstaw do przyjmowania, ¿e b³¹d co do tytu³u powo³ania pozba-
wiony jest znaczenia prawnego. Mo¿na bowiem wyobraziæ sobie sytu-

30 B. K o r d a s i e w i c z, Przyjêcie i odrzucenie spadku, Studia Prawa Prywatnego
2006, z. 2, s. 69.
31 A. O h a n o w i c z, Przyjêcie i odrzucenie spadku w nowym prawie spadkowym, PN

1947, nr V-VI, s. 428.
32 J. K r e m i s, [w:] Kodeks cywilny..., s. 1642; M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny...,

s. 1126; E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz do kodeksu cywilnego..., s. 248.
33 J. P i e t r z y k o w s k i, Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Warszawa 1972, s. 1934.
34 J. G w i a z d o m o r s k i, Prawo spadkowe..., s. 101; B. K o r d a s i e w i c z, System

prawa..., s. 448.
35 A. S z p u n a r, Wady o�wiadczenia woli..., s. 26.



73

Uchylenie siê od skutków prawnych o�wiadczenia...

acje, w których mo¿na by³oby mówiæ o spe³nieniu ustawowych prze-
s³anek powo³ania siê na istotny b³¹d co do tytu³u powo³ania. Z praktycz-
nego punktu widzenia spadkobierca, który z³o¿y³ ju¿ jedno o�wiadczenie
w sprawie przyjêcia spadku, nie dostrzega na ogó³ potrzeby sk³adania
kolejnych o�wiadczeñ w tej samej � z jego punktu widzenia � kwestii.
W rezultacie z³o¿enie o�wiadczenia w sprawie przyjêcia spadku na pod-
stawie innego tytu³u ni¿ stanowi¹cy rzeczywist¹ podstawê dziedziczenia
bêdzie z regu³y rodzi³o problem uchylenia siê od skutków braku z³o¿enia
o�wiadczenia w przewidzianym terminie.

Jednak najbardziej typow¹ postaci¹ b³êdu jest b³¹d dotycz¹cy przed-
miotu spadku. Tego rodzaju b³¹d mo¿e przejawiæ siê w dwóch postaciach.
Z jednej strony, spadkobierca, sk³adaj¹c o�wiadczenie, mo¿e mieæ mylne
wyobra¿enie o stanie aktywów, jak i pasywów spadku. Z drugiej strony,
spadkobierca mo¿e prawid³owo identyfikowaæ poszczególne aktywa i pa-
sywa, jednak¿e mieæ b³êdne wyobra¿enie o ich rzeczywistej warto�ci.
Wspólnym mianownikiem obu tych postaci b³êdu jest to, ¿e spadkobierca
ma mylne wyobra¿enie co do kwestii zasadniczej: czy aktywa spadku
przewy¿szaj¹ jego pasywa. Doktryna podchodzi do ka¿dej z tych dwóch
sytuacji w odmienny sposób. Uznaje siê dopuszczalno�æ uchylenia siê od
skutków o�wiadczenia w sprawie przyjêcia spadku, je¿eli spadkobierca
pozostawa³ w b³êdzie co do stanu aktywów b¹d� pasywów. Odmawia
siê natomiast mo¿liwo�ci uchylenia siê, je¿eli spadkobierca prawid³owo
identyfikowa³ spadek w sensie praw wchodz¹cych w jego sk³ad, nato-
miast jego b³¹d polega³ na mylnym wyobra¿eniu co do warto�ci po-
szczególnych pozycji36. M. Pazdan, E. Skowroñska-Bocian i J. Pietrzy-
kowski dopuszczaj¹ b³¹d dotycz¹cy przedmiotu spadku lub stanu maj¹tku
spadkowego37. Dla zró¿nicowania opartego na takich zasadach nie ma
¿adnych podstaw. Je¿eli bowiem w ogóle dopuszcza siê mo¿liwo�æ
uchylenia siê od skutków swego o�wiadczenia z tego wzglêdu, ¿e spad-
kobierca b³¹dzi³ co do wzajemnych relacji pomiêdzy aktywami i pasywami
spadku, to nie ma ¿adnego znaczenia okoliczno�æ, czy istota b³êdu polega³a

36 Tam¿e, s. 26-27.
37 M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny..., s. 1126; E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n,

Komentarz do kodeksu cywilnego..., s. 248; J. P i e t r z y k o w s k i, Kodeks cywilny...,
s. 1934.
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na mylnym wyobra¿eniu o ilo�ciowym stanie aktywów i pasywów, czy
te¿ na b³êdnym szacowaniu poszczególnych sk³adników. Rzecz¹ niew¹t-
pliwie istotn¹ bêdzie to, ¿e dla oceny, czy spe³nione s¹ przes³anki istotno�ci
b³êdu dotycz¹ce stanu aktywów i pasywów spadku, miarodajna jest ich
warto�æ z chwili, w której spadkobierca z³o¿y³ swoje o�wiadczenie.
Pó�niejsze zmiany warto�ci nie maj¹ wp³ywu na dokonywan¹ ocenê38.

3. B³¹d przy braku o�wiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku
Konstrukcja uchylenia siê od skutków prawnych z³o¿onego pod

wp³ywem b³êdu o�wiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku zosta³a
rozci¹gniêta na sytuacje, w których pod wp³ywem b³êdu spadkobierca
nie z³o¿y³ ¿adnego o�wiadczenia w terminie, a wiêc takie, w których
w istocie spadkobierca uchyla siê nie od skutków prawnych swego o�wiad-
czenia, lecz od skutków biernego zachowania siê. W tych wypadkach
skuteczne uchylenie siê od skutków niez³o¿enia o�wiadczenia w terminie
powoduje wy³¹czenie dzia³ania fikcji prostego przyjêcia spadku lub w kon-
kretnych okoliczno�ciach, z dobrodziejstwem inwentarza. Przepis art.
1019 § 3 k.c. stanowi, ¿e spadkobierca, który pod wp³ywem b³êdu nie
z³o¿y³ ¿adnego o�wiadczenia w terminie, mo¿e uchyliæ siê od skutków
prawnych niezachowania terminu. St¹d podstawê uchylenia siê przez
spadkobiercê od skutków prawnych niez³o¿enia w terminie o�wiadczenia
o przyjêciu lub odrzuceniu spadku mo¿e stanowiæ b³¹d prawnie donios³y,
a wiêc dotycz¹cy tre�ci czynno�ci prawnej, i to b³¹d istotny (art. 1019
§ 2 w zw. z art. 84 § 1 zd. 1 i § 2 k.c.). Nie ulega te¿ w¹tpliwo�ci,
¿e nie mo¿e siê uchyliæ od skutków prawnych niezachowania terminu
do odrzucenia spadku spadkobierca, który mylnie s¹dzi, ¿e, milcz¹c, spadek
odrzuca. Ocena istotno�ci b³êdu wymaga ustalenia, czy spadkobierca
maj¹cy wyobra¿enie o rzeczywistym stanie rzeczy, tj. niedzia³aj¹cy pod
wp³ywem b³êdu, z³o¿y³by o�wiadczenie o przyjêciu lub odrzuceniu spad-
ku o okre�lonej tre�ci. S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z dnia 30 czerwca
2005 r., uzna³, ¿e b³êdem prawnie donios³ym nie jest równie¿ nieznajo-
mo�æ przedmiotu spadku pozostaj¹ca w zwi¹zku przyczynowym z nie-
do³o¿eniem przez spadkobiercê nale¿ytej staranno�ci w ustalaniu rzeczy-
wistego stanu maj¹tku spadkowego39. W orzeczeniu tym wskazywano

38 B. K o r d a s i e w i c z, System prawa..., s. 449.
39 IV CK 799/04 (OSNC 2006, nr 5, poz. 94).
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na znaczenie zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy niedo³o¿eniem nale¿ytej
staranno�ci a brakiem rozeznania co do przedmiotu spadku. Podnoszono,
¿e podstawê tezy o niedo³o¿eniu nale¿ytej staranno�ci powinna stanowiæ
ocena uwzglêdniaj¹ca konkretne okoliczno�ci sprawy, nieodzowne do
ustalenia, jakich aktów staranno�ci mo¿na by³o wymagaæ od strony. Chodzi
o konkretne dzia³ania zmierzaj¹ce do uzyskania wiedzy o rzeczywistym
stanie maj¹tku spadkowego. Skuteczno�æ powo³ania siê na b³¹d co do
przedmiotu spadku mo¿na wy³¹czyæ wtedy, gdy spadkobierca nie docho-
wa³ nale¿ytej staranno�ci polegaj¹cej na podjêciu uzasadnionych w danych
okoliczno�ciach dzia³añ, zmierzaj¹cych do ustalenia stanu spadku, któ-
rych podjêcie doprowadzi³oby do takiego ustalenia i w konsekwencji �
do unikniêcia b³êdu. Poprzestanie bowiem na pozbawionym jakichkolwiek
konkretnych podstaw przypuszczeniu dotycz¹cym stanu maj¹tku spad-
kowego nie mo¿e byæ uznane za b³¹d istotny, lecz za lekkomy�lno�æ, która
nie stanowi podstawy uchylenia siê od skutków prawnych o�wiadczenia
(niez³o¿enia o�wiadczenia) woli na podstawie przepisów o wadach o�wiad-
czenia woli. Wyrok ten spotka³ siê ze s³uszn¹ krytyk¹ P. Ksiê¿aka i W. Bo-
rysiaka40. Glosatorzy ci przypomnieli, ¿e zagadnienie, czy powo³aæ siê
mo¿na tylko na b³¹d wybaczalny, sporne by³o ju¿ w prawie rzymskim.
Argumentowali, ¿e uniezale¿nienie, w wiêkszo�ci porz¹dków prawnych,
mo¿liwo�ci powo³ania siê na b³¹d od braku winy nie jest przypadkowe.
W istocie rzeczy chodzi tutaj bowiem o inne p³aszczyzny oceny. Ju¿
dawno zauwa¿ono, ¿e uzale¿nienie prawnej skuteczno�ci b³êdu od kwestii
jego zawinienia i od odpowiedzialno�ci za wynikaj¹c¹ st¹d szkodê jest
konstrukcyjnie niew³a�ciwym i niepo¿¹danym pomieszaniem pojêæ hete-
rogenicznych41. Przepis art. 84 k.c. milczy na temat do³o¿enia nale¿ytej
staranno�ci przez sk³adaj¹cego o�wiadczenie woli. Na przeszkodzie
mo¿liwo�ci dowolnego powo³ania siê na b³¹d przez sk³adaj¹cego o�wiad-
czenie nie stoi koncepcja zmuszaj¹ca go do wykazania nale¿ytej staran-
no�ci w ustalaniu sk³adu maj¹tku spadkowego, lecz przyjêta w prawie
polskim koncepcja b³êdu. Istnienie b³êdu musi udowodniæ osoba powo-
³uj¹ca siê na ten¿e fakt w toku postêpowania s¹dowego. Nie chodzi wiêc

40 P. K s i ê ¿ a k, Glosa, Palestra 2008, nr 5-6, s. 296-301; W. B o r y s i a k, Glosa,
Palestra 2009, nr 5-6, s. 285-295.
41 B. L e w a s z k i e w i c z - P e t r y k o w s k a, Wady o�wiadczenia woli..., s. 90.
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tu o udowodnienie przez b³¹dz¹cego zachowania nale¿ytej staranno�ci,
ale wskazanie przez niego, ¿e b³¹d po jego stronie rzeczywi�cie zachodzi³
i b³¹d ten dotyczy³ tre�ci czynno�ci prawnej oraz by³ b³êdem istotnym.

III. Uchylenie siê od skutków prawnych o�wiadczenia o przyjêciu
lub odrzuceniu spadku

Przepis art. 1019 k.c. wprowadza modyfikacje w zakresie uchylenia
siê od skutków o�wiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku (b¹d�
te¿ braku o�wiadczenia) z³o¿onego na skutek b³êdu. Jedna z nich polega
na wprowadzeniu szczególnej formy uchylenia siê od skutków o�wiad-
czenia woli. Uchylenie takie jest mo¿liwe jedynie przed s¹dem. Istota
drugiej modyfikacji wyra¿a siê w tym, ¿e spadkobierca nie mo¿e poprze-
staæ na uchyleniu siê od skutków wadliwego o�wiadczenia woli, ale
zobowi¹zany jest wraz z uchyleniem siê z³o¿yæ nowe, niewadliwe o�wiad-
czenie, w sprawie przyjêcia b¹d� odrzucenia spadku. Ostatnia modyfi-
kacja polega na konieczno�ci zatwierdzenia uchylenia siê od skutków
o�wiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku przez s¹d42.

1. Uchylenie siê od skutków prawnych o�wiadczenia przed s¹dem
Uchylenie siê od skutków o�wiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu

spadku (b¹d� te¿ braku o�wiadczenia) objête zosta³o kontrol¹ s¹dow¹.
S¹dem wy³¹cznie w³a�ciwym jest s¹d spadku (art. 628 k.p.c.). Postê-
powanie wszczyna siê na wniosek zainteresowanego spadkobiercy czy
osoby, na której rzecz uczyniono zapis windykacyjny. Uczestnikami tego
postêpowania, zgodnie z art. 510 § 1 k.p.c. s¹ wszyscy spadkobiercy,
zarówno ustawowi, jak i testamentowi43, osoby, które uczestniczy³y
w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. To samo odnie�æ nale¿y do
osób, które uczestniczy³y w sporz¹dzeniu protoko³u dziedziczenia u no-
tariusza, który nastêpnie sporz¹dzi³ akt dziedziczenia44.

Przepis art. 1019 § 1 pkt. 1 k.c. wskazuje wprost na obowi¹zek
z³o¿enia o�wiadczenia o uchyleniu siê od skutków wadliwego o�wiad-

42 B. K o r d a s i e w i c z, System prawa..., s. 444-445.
43 A. Z i e l i ñ s k i, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2011,

s. 1118-1119.
44 M. U l i a s z, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 997.
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czenia przed s¹dem. Stanowi on w tym zakresie lex specialis w stosunku
do przepisu art. 88 § l k.c., który w przypadku o�wiadczenia z³o¿onego
na skutek b³êdu zadowala siê o�wiadczeniem na pi�mie z³o¿onym drugiej
osobie.

Kwestia formy o�wiadczenia woli jest przedstawiana niejednolicie
w doktrynie. Czê�æ jej przedstawicieli stoi na stanowisku, ¿e w braku
przepisu szczególnego nale¿y uznaæ, ¿e uchylenie siê od skutków praw-
nych o�wiadczenia mo¿e nast¹piæ przed s¹dem ustnie lub na pi�mie
z podpisem urzêdowo po�wiadczonym (por. art. 1018 § 3 k.c.)45. To
stanowisko jest kontestowane przez J. Gudowskiego, który twierdzi, ¿e
samo uchylenie nastêpuje � w formie ustnej � bezpo�rednio przed s¹dem.
Jego zdaniem ze wzglêdu na wyra�n¹  tre�æ art. 1019 § 1 pkt. 1 k.c.
� zw³aszcza na tle regulacji ujêtej w art. 1018 § 3 k.c. � nie jest dopusz-
czalne uchylenie siê spadkobiercy od skutków prawnych o�wiadczenia
na pi�mie z podpisem urzêdowo po�wiadczonym46. Podobnie stanowisko
zajmuje J. Gwiazdomorski47. Brak jednak w przepisach przes³anek do
wykluczenia mo¿liwo�ci uchylenia siê spadkobiercy od skutków praw-
nych wadliwego o�wiadczenia w formach przewidzianych w art. 1018
§ 3 k.c. Tym bardziej ¿e sama skuteczno�æ takowego uchylenia, bez
wzglêdu na formê, jest przedmiotem badania s¹du na rozprawie, wtedy
to na zainteresowanym spadkobiercy spoczywa ciê¿ar dowodu.

Spadkobierca mo¿e uchyliæ siê od skutków prawnych o�wiadczenia
o przyjêciu lub odrzuceniu spadku z³o¿onego pod wp³ywem b³êdu w za-
witym terminie okre�lonym w art. 88 § 2 k.c., tj. w ci¹gu roku od
wykrycia b³êdu. O�wiadczenie o uchyleniu mo¿e byæ z³o¿one w ka¿dym
czasie, nawet po dziale spadku, byleby zachowany zosta³ termin z art. 88
§ 2 k.c.

2. Jednoczesne o�wiadczenie o przyjêciu lub o odrzuceniu spadku
W my�l przepisu art. 1018 § 2 k.c. o�wiadczenie o przyjêciu lub

odrzuceniu spadku jest nieodwo³alne. Mo¿na powiedzieæ, ¿e przepis

45 A. S z p u n a r, Wady o�wiadczenia woli..., s. 31; J. P i e t r z y k o w s k i, [w:] Kodeks
cywilny..., s. 1035; K. K o r z a n, Postêpowanie nieprocesowe � czê�æ szczegó³owa, s. 111.
46 J. G u d o w s k i, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. III, Warszawa 2009,

s. 406.
47 J. G w i a z d o m o r s k i, Prawo spadkowe..., s. 102.
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art. 1019 k.c. ³agodzi surowo�æ tej zasady. W my�l § 1 pkt. 2 tego
ostatniego przepisu spadkobierca, uchylaj¹c siê od skutków o�wiadczenia
o przyjêciu lub odrzuceniu spadku, powinien jednocze�nie o�wiadczyæ,
czy i jak spadek przyjmuje, czy te¿ go odrzuca. Znaczenie tych o�wiad-
czeñ ma podstawowe znaczenie, zarówno dla ustalenia krêgu spadko-
bierców, jak i odpowiedzialno�ci za d³ugi spadkowe. Z ogólnych zasad
wynika³oby, ¿e konsekwencj¹ uchylenia siê od skutków prawnych o�wiad-
czenia woli by³oby jedynie przywrócenie stanu rzeczy przed przyjêciem
lub odrzuceniem spadku. Sytuacja kszta³towa³aby siê ró¿nie w zale¿no�ci
od tego, czy w konkretnym wypadku up³yn¹³ ju¿ sze�ciomiesiêczny termin
ustawowy. Przepis art. 1019 k.c. zapewnia spadkobiercy przywrócenie
stanu poprzedniego tylko w tym celu, aby dokona³ on innego wyboru48.

W zwi¹zku z tym nasuwa siê pytanie, co siê ma staæ, je¿eli spadko-
bierca nie z³o¿y³ jednocze�nie nowego o�wiadczenia o przyjêciu lub od-
rzuceniu spadku. Podzieliæ nale¿y pogl¹d J. Pi¹towskiego, ¿e w braku
takiego o�wiadczenia uchylenie siê bêdzie bezskuteczne.

Ustawodawca ³¹czy �ci�le uchylenie siê od skutków prawnych ze
z³o¿eniem nowego o�wiadczenia. Podobne stanowisko w tej sprawie zajmuje
A. Szpunar49. W konsekwencji s¹d spadku oddali wniosek spadkobiercy
o zatwierdzenie uchylenia siê od skutków o�wiadczenia o przyjêciu lub
o odrzuceniu spadku.

Po uchyleniu siê od skutków prawnych o�wiadczenia woli spadko-
bierca sk³ada o�wiadczenie, w którym mo¿e spadek odrzuciæ, przyj¹æ
wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku gdy spadek
odrzuci, zostaje wy³¹czony od dziedziczenia, tak jakby nie do¿y³ otwarcia
spadku (art. 1020 k.c.). Odrzucenie spadku wywiera zatem skutek ex
tunc, przy czym � z istoty rzeczy � odrzucenie spadku mo¿e odnie�æ
skutek prawny okre�lony w art. 1020 k.c. tylko wówczas, gdy sk³adaj¹cy
takie o�wiadczenie dziedziczy spadek. Co do zasady, w razie dziedziczenia
ustawowego w miejsce odrzucaj¹cego spadek wchodz¹ jego zstêpni,
ewentualnie zwolniony udzia³ przyrasta do udzia³ów pozosta³ych spad-
kobierców lub dochodz¹ do dziedziczenia osoby uprawnione w dalszej

48 A. S z p u n a r, Wady o�wiadczenia woli..., s. 31.
49 J. P i ¹ t o w s k i, Prawo spadkowe..., s. 188; A. S z p u n a r, Wady o�wiadczenia

woli..., s. 31.
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kolejno�ci. Spadkobierca mo¿e przyj¹æ spadek z dobrodziejstwem inwen-
tarza, a wtedy odpowiada za d³ugi spadku tylko do wysoko�ci stanu
czynnego spadku, ustalonego w spisie inwentarza50. Natomiast spadko-
bierca, który przyjmuje spadek wprost, odpowiada za d³ugi spadkowe bez
ograniczenia.

Przepis art. 1019 § 1 pkt. 2 k.c. milczy na temat sposobu z³o¿enia
o�wiadczenia woli o przyjêciu lub odrzuceniu spadku. Przepis stanowi
o uchyleniu siê od skutków prawnych o�wiadczenia i jednoczesno�ci
z³o¿enia nowego o�wiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku, co
mog³oby sugerowaæ wy³¹cznie ustne z³o¿enie o�wiadczenia przed s¹dem.
Czy jednak rzeczywi�cie jest to jedyny sposób? Czê�æ przedstawicieli
doktryny uznaje, ¿e w rozpatrywanej sytuacji nie wchodzi w grê mo¿-
liwo�æ z³o¿enia o�wiadczenia przed notariuszem51. W doktrynie przyjmuje
siê niekiedy analogiê z art. 1018 § 3 k.c., a zatem dopuszczalno�æ z³o¿enia
o�wiadczenia ustnie przed s¹dem albo na pi�mie z podpisem urzêdowo
po�wiadczonym52. Za dopuszczalno�ci¹ takiej analogii zdaje siê równie¿
�wiadczyæ art. 690 k.p.c. Opowiedzieæ by siê nale¿a³o za pogl¹dem
A. Szpunara. Brak bowiem przes³anek do ró¿nego traktowania sposobu
z³o¿enia o�wiadczenia woli o przyjêciu lub odrzuceniu spadku w przy-
padku z³o¿enia takowego o�wiadczenia w trybie art. 1018 § 3 k.c. i w
trybie art. 1019 § 1 pkt. 2 k.c.

Przepis art. 1018 § 3 k.c. stanowi, ¿e o�wiadczenie o przyjêciu lub
o odrzuceniu spadku sk³ada siê przed s¹dem lub przed notariuszem. Mo¿na
je z³o¿yæ ustnie lub na pi�mie z podpisem urzêdowo po�wiadczonym.
Dokonuj¹c wyk³adni cytowanego przepisu, nale¿y stwierdziæ, ¿e nie budzi
w¹tpliwo�ci sposób z³o¿enia o�wiadczenia woli o przyjêciu lub odrzuceniu
spadku przed s¹dem. Zagadnienie to normuje bowiem art. 641 k.p.c.,
który okre�la elementy tre�ci o�wiadczenia spadkobiercy, a tak¿e wyma-
gane dokumenty, które nale¿y z³o¿yæ przy o�wiadczeniu. Kontrowersje
wzbudza natomiast sposób z³o¿enia o�wiadczenia o przyjêciu lub odrzu-

50 Orzeczenia SN: z dnia 28 czerwca 1977 r., III CRN 102/77 (LEX nr 7959), z dnia
9 wrze�nia 1976 r., IV PR 135/76 (OSNC 1977, nr 4, s. 80).
51 M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny..., s. 1128.
52 A. S z p u n a r, Wady o�wiadczenia woli..., s. 31.
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ceniu spadku przed notariuszem. Kwestia formy tego o�wiadczenia nie
zosta³a bowiem przez ustawodawcê jednoznacznie okre�lona. Tymcza-
sem w praktyce stosowania art. 1018 § 3 k.c. powsta³a w¹tpliwo�æ, czy
sk³adane przed notariuszem o�wiadczenie o przyjêciu lub odrzuceniu spadku
wymaga zachowania formy aktu notarialnego, czy te¿ mo¿e ono zostaæ
z³o¿one na pi�mie zawieraj¹cym notarialnie po�wiadczony podpis spad-
kobiercy. Przepis art. 1018 § 3 k.c. nie jest wskazywany jako przyk³ad
uregulowania przewiduj¹cego formê aktu notarialnego, lecz formê pi-
semn¹ z urzêdowym po�wiadczeniem podpisu53. Odmiennie w tej kwestii
wypowiedzia³ siê S¹d Najwy¿szy, który w postanowieniu z dnia 10 li-
stopada 2006 r. uzna³, ¿e z³o¿enie o�wiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu
spadku przed notariuszem wymaga formy aktu notarialnego54. Podobne
stanowisko zajê³a J. Misztal-Konecka, która opowiada siê, choæ bez bli¿szej
argumentacji, za konieczno�ci¹ sporz¹dzenia aktu notarialnego55. Wymóg
formy aktu notarialnego spotka³ siê z uzasadnion¹ krytyk¹ Z. Kuniewicza,
który podnosi³, ¿e obowi¹zek z³o¿enia o�wiadczenia przez spadkobiercê
w formie aktu notarialnego nie znajduje uzasadnienia w wyk³adni literalnej
art. 1018 § 3 k.c. Wystêpuj¹cy bowiem w zdaniu pierwszym tego przepisu
zwrot �przed notariuszem�� nie jest przecie¿ to¿samy ze zwrotem �w for-
mie aktu notarialnego��. Wymóg z³o¿enia o�wiadczenia o przyjêciu lub
odrzuceniu spadku przed notariuszem oznacza jedynie, ¿e czynno�æ ta
jest dokonywana przy udziale notariusza. Z brzmienia art. 1018 § 3 zd. 1
k.c. nie wynika wcale, w jakiej formie to o�wiadczenie powinno byæ
z³o¿one. Forma ta zosta³a okre�lona w zdaniu drugim tego przepisu. Zwróciæ
nale¿y równie¿ uwagê na tre�æ art. 91 pr. o not., który stanowi: �Notariusz
sporz¹dza akt notarialny, je¿eli wymaga tego przepis prawa lub taka jest
wola stron�. St¹d teza dopuszczaj¹ca z³o¿enie o�wiadczenia o przyjêciu
lub odrzuceniu spadku na pi�mie z podpisem notarialnie po�wiadczonym

53 Z. R a d w a ñ s k i, System prawa prywatnego. Prawo cywilne � czê�æ ogólna, t. II,
Warszawa 2002, s. 151, 160; A. D o 1 i w a, Prawo cywilne � czê�æ ogólna, Warszawa
2004, s. 274-275.
54 I CSK 228/06 (OSP 2007, nr 11, s. 123).
55 J. M i s z t a l - K o n e c k a, Warunki skuteczno�ci o�wiadczenia o przyjêciu lub od-

rzuceniu spadku. Forma o�wiadczenia i termin do jego z³o¿enia, Przegl¹d S¹dowy 2009,
nr 11-12, s. 71 i nast.
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znajduje du¿o mocniejsze uzasadnienie56. Po rozwa¿eniu przedstawionej
argumentacji nale¿y siê opowiedzieæ za stanowiskiem, ¿e spadkobierca
mo¿e z³o¿yæ o�wiadczenie o przyjêciu lub odrzuceniu spadku przed
notariuszem ustnie lub na pi�mie. W przypadku ustnego o�wiadczenia
w³a�ciw¹ form¹ dokumentuj¹c¹ wolê spadkobiercy jest spisany przez
notariusza protokó³. Je¿eli natomiast o�wiadczenie jest sk³adane na pi�mie,
wówczas notariusz dokonuje po�wiadczenia podpisu spadkobiercy, dziêki
czemu o�wiadczenie uzyskuje wymagan¹ przez ustawê formê kwalifi-
kowan¹.

Zasada stabilno�ci stosunków prawnych wymaga okre�lenia, w jakim
terminie spadkobierca mo¿e wypowiedzieæ siê co do przyjêcia lub od-
rzucenia spadku, gdy uchyla siê od skutków wadliwego o�wiadczenia
woli w tym zakresie w rozumieniu art. 1019 § 1 pkt. 2 k.c. Przepis ten
stanowi, ¿e spadkobierca, który uchyli³ siê od skutków prawnych o�wiad-
czenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku, zobowi¹zany jest jednocze�nie
z³o¿yæ nowe o�wiadczenie w kwestii przyjêcia lub odrzucenia spadku.
Termin z³o¿enia niewadliwego o�wiadczenia zarysowany jest jednoznacz-
nie. Zastosowania nie znajduje tutaj raczej przepis art. 1015 § 1 k.c.
Stanowi on bowiem, ¿e o�wiadczenie o przyjêciu lub o odrzuceniu spadku
mo¿e byæ z³o¿one w ci¹gu sze�ciu miesiêcy od dnia, w którym spad-
kobierca dowiedzia³ siê o tytule swego powo³ania. Jedynie w braku up³ywu
sze�ciomiesiêcznego terminu z art. 1015 § 1 k.c. mo¿na by³oby rozwa¿aæ
odroczenie z³o¿enia takowego o�wiadczenia. Podkre�liæ jednak nale¿y, ¿e
rozwi¹zanie polegaj¹ce na mo¿liwo�ci uchylenia siê od skutków praw-
nych o�wiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku ma charakter
wyj¹tkowy i termin do z³o¿enia niewadliwego o�wiadczenia powinien byæ
�ci�le zwi¹zany czasowo z tym uchyleniem57. Stan niepewno�ci prawnej
powinien byæ bowiem jak najrychlej wyeliminowany.

56 Z. K u n i e w i c z, Forma o�wiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku sk³a-
danego przed notariuszem, Rejent 2010, nr 1, s. 22 i nast.
57 Szerzej na ten temat J. P i s u l i ñ s k i, Niektóre problemy zwi¹zane z terminem do

z³o¿enia o�wiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku, Rejent 1992, nr 6, s. 54 i nast.
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3. Zatwierdzenie uchylenia siê od skutków prawnych o�wiadcze-
nia o przy przyjêciu lub odrzuceniu spadku

Uchylenie siê od skutków prawnych o�wiadczenia o przyjêciu lub
odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez s¹d (art. 1019 § 3 k.c.).
Nastêpuje to w postêpowaniu odrêbnym, po przeprowadzeniu rozprawy
(art. 690 k.p.c.). S¹d po odebraniu stosownego o�wiadczenia o uchyleniu
siê od skutków o�wiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku pod
wp³ywem b³êdu oraz o�wiadczenia, czy i jak spadkobierca spadek przyj-
muje, czy te¿ go odrzuca, bada z urzêdu, czy zachodz¹ wszystkie prze-
s³anki uchylenia siê od skutków o�wiadczenia. W razie stwierdzenia braku
podstaw do uwzglêdnienia wniosku s¹d oddala wniosek. Pozytywne
ustalenia w zakresie istnienia wady, dzia³ania pod jej wp³ywem, terminu
uchylenia siê od skutków prawnych, z³o¿enia przez spadkobiercê, wraz
z o�wiadczeniem uchylaj¹cym o�wiadczenia, czy i ewentualnie jak spadek
przyjmuje, powoduj¹ zatwierdzenie w formie postanowienia o�wiadczenia
uchylaj¹cego. O�wiadczenie o uchyleniu siê od skutków prawnych z³o-
¿onego o�wiadczenia moc prawn¹ uzyskuje dopiero w razie zatwierdzenia
tego o�wiadczenia przez s¹d. Nale¿y podkre�liæ, ¿e postanowienie to wydaje
siê tylko w przedmiocie uchylenia siê od skutków poprzedniego o�wiad-
czenia. Nie przes¹dza ono w niczym skuteczno�ci prawnej równocze�nie
z³o¿onego o�wiadczenia do spadku, któr¹ to spraw¹ w tej czê�ci postê-
powania spadkowego s¹d siê w ogóle nie zajmuje58.

W kwestii braku rozstrzygniêcia przez s¹d wniosku o uchylenie siê
od skutków o�wiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku wypowie-
dzia³ siê S¹d Najwy¿szy w uchwale z dnia 6 czerwca 2007 r. w której
stwierdzi³, ¿e brak rozstrzygniêcia w zakoñczonym prawomocnie postê-
powaniu o stwierdzenie nabycia spadku ¿¹dania spadkobiercy w przed-
miocie zatwierdzenia uchylenia siê od skutków prawnych niezachowania
terminu do odrzucenia spadku nie uzasadnia odrzucenia ponownie z³o-
¿onego w tym przedmiocie wniosku59.

Postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia (pozytywne i negatywne)
podlegaj¹ zaskar¿eniu apelacj¹ (art. 518 k.p.c.). Postanowienie s¹du spadku

58 S. B r e y e r, Z problematyki o�wiadczeñ o przyjêciu i odrzuceniu spadku, NP 1958,
nr 1, s. 54-65.
59 Uchwa³a SN z dnia 6 czerwca 2007 r., III CZP53/07 (LEX 259707).
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w przedmiocie uchylenia siê od skutków prawnych o�wiadczenia o przy-
jêciu lub odrzuceniu spadku jest bowiem postanowieniem co do istoty
sprawy (art. 516 k.p.c.). Od postanowienia s¹du drugiej instancji przy-
s³uguje skarga kasacyjna (art. 5191 § 1 i 4 pkt. 3 i 4 k.p.c.).

Istnieje spór w doktrynie, czy postanowienie o zatwierdzeniu uchy-
lenia siê od skutków o�wiadczenia o przyjêciu lub o odrzuceniu spadku
ma charakter konstytutywny, czy te¿ deklaratoryjny. Zwolennikami kon-
stytutywnego charakteru tego postanowienia, mimo braku przytoczenia
jakiejkolwiek argumentacji w tym zakresie, pozostaj¹ J. Kremis, E. Skow-
roñska-Bocian  i A. Szpunar60. Podobnie S¹d Najwy¿szy w uchwale z dnia
6 czerwca 2007 r.61 Przeciwne stanowisko w tej sprawie wyra¿aj¹ M. Uliasz
i J. Gudowski62. Jako s³uszny uznaæ nale¿a³oby raczej pogl¹d o dekla-
ratoryjnym charakterze tego postanowienia. Mamy tu do czynienia ze
z³o¿onym stanem faktycznym, którego ogniwami s¹: uchylenie siê od
skutków prawnych o�wiadczenia i zatwierdzenie przez s¹d. Jednak¿e
kontrola s¹du ogranicza siê do zbadania prawid³owo�ci z³o¿enia o�wiad-
czenia o uchyleniu siê, natomiast s¹d nie jest w³adny go zmieniæ. Do-
konane w ten sposób wzruszenie wadliwej czynno�ci prawnej dzia³a z moc¹
wsteczn¹ (ex tunc). Analogiczne rozwi¹zanie przyjêto w przypadku
o�wiadczenia z³o¿onego na skutek b³êdu z art. 88 § 1 k.c. Zauwa¿yæ
trzeba, ¿e kwestia deklaratoryjno�ci czy te¿ konstytutywno�ci orzeczenia
zatwierdzaj¹cego ma nie tylko walor teoretyczny, ale mo¿e mieæ znaczenie
w innych sferach prawa spadkowego, w szczególno�ci przy ocenie
rozrz¹dzeñ dotycz¹cych spadku i poszczególnych przedmiotów wcho-
dz¹cych w sk³ad spadku.

Zwróciæ nale¿y równie¿ uwagê na sytuacjê, gdy w wypadku zmiany
krêgu spadkobierców, na skutek wydania postanowienia w my�l § 1 art.
690 k.p.c., ulega zmianie kr¹g osób, co do których nabycie spadku zosta³o

60 A. S z p u n a r, Wady o�wiadczenia woli..., s. 32; E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n,
Komentarz do kodeksu cywilnego..., s. 248; J. K r e m i s, [w:] Kodeks cywilny..., s. 1643.
61 III CZP 53/2007 (OSNC 2008, nr 7-8, poz. 78).
62 M. U l i a s z, Kodeks postêpowania cywilnego..., s. 996-997; J. G u d o w s k i, [w:]

Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, red. T. Ereciñski, Warszawa 2009, s. 406-
407.
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ju¿ stwierdzone albo zarejestrowany zosta³ akt po�wiadczenia dziedzicze-
nia. Wtedy s¹d po przeprowadzeniu rozprawy zmienia z urzêdu posta-
nowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo uchyla zarejestrowany akt
po�wiadczenia dziedziczenia i orzeka w tym przedmiocie. O uchyleniu
aktu s¹d zawiadamia notariusza, który go sporz¹dzi³, oraz Krajow¹ Radê
Notarialn¹ (art. 6691 § 4 k.p.c.). Postêpowanie toczy siê wed³ug prze-
pisów o stwierdzenie nabycia spadku (art. 669 k.p.c. i nast.)63. Jednak¿e
zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku mo¿e byæ dokonana
dopiero po uprawomocnieniu siê postanowienia zatwierdzaj¹cego uchy-
lenie siê od skutków prawnych o�wiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu
spadku.

Patrycja Reichel � doktorant na Uniwersytecie �l¹skim w Katowicach;
sêdzia S¹du Rejonowego w Tarnowskich Górach.

63 A. Z i e l i ñ s k i, Kodeks postêpowania cywilnego.., s. 1118-1119.


