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Udzia³ w prawie maj¹tkowym wchodz¹cym w sk³ad
maj¹tku objêtego wspólno�ci¹ maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹

jako przedmiot zapisu windykacyjnego1

I. W dniu 23 pa�dziernika 2011 r. wesz³y w ¿ycie przepisy ustawy
z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy � Kodeks cywilny oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. nr 85 poz. 458) wprowadzaj¹cej do pol-
skiego systemu normatywnego instytucjê zapisu windykacyjnego (por.
art. 9811-9816 k.c.). W najogólniejszym ujêciu nale¿y wskazaæ, i¿ pos³u-
¿enie siê konstrukcj¹ zapisu windykacyjnego umo¿liwia testatorowi prze-
znaczenie w testamencie poszczególnych praw maj¹tkowych wchodz¹-
cych w sk³ad jego maj¹tku okre�lonym podmiotom ze skutkiem od chwili
jego �mierci (art. 9811 § 1 k.c.). Nie sposób nie doceniæ wagi wskazanej
nowelizacji; nie powinno budziæ w¹tpliwo�ci, ¿e jej donios³o�æ ujawnia

1 Problematyka omawiana w niniejszym opracowaniu pozostaje przedmiotem ¿ywego
zainteresowania nauki prawa równie¿ w ostatnim czasie � por. w szczególno�ci J. G ó r e c -
k i, Zapis windykacyjny w praktyce notarialnej, Rejent 2012, nr 4, s. 31-33; P. K s i ê ¿ a k,
Zapis windykacyjny, Warszawa 2012, s. 128-133; M. M a r g o ñ s k i, Glosa do postano-
wienia S¹du Okrêgowego w Opolu z dnia 29 listopada 2011 r., II CZ 1006/11, Rejent
2012, nr 4, s. 131-142; Z. T r u s z k i e w i c z, Zapis windykacyjny udzia³u w rzeczy lub
prawie nale¿¹cych do maj¹tku wspólnego ma³¿onków (w �wietle postanowienia S¹du
Okrêgowego w Opolu), Rejent 2012, nr 5, s. 142-155.
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siê nie tylko w wymiarze prawnym, lecz równie¿ gospodarczym oraz
spo³ecznym2.

II. W�ród w¹tpliwo�ci pojawiaj¹cych siê w praktyce notarialnej ju¿
w pierwszych miesi¹cach obowi¹zywania wskazanych przepisów szcze-
gólnie istotne znaczenie zdaje siê mieæ problem sprowadzaj¹cy siê do
pytania, czy przedmiotem skutecznego zapisu windykacyjnego mo¿e byæ
udzia³ w prawie maj¹tkowym3 objêtym w chwili sporz¹dzenia testamentu
wspólno�ci¹ maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹4, który przypadnie testatorowi wraz
z zaistnieniem zdarzenia prawnego wywo³uj¹cego skutek w postaci ustania

2 Por. J. B i e r n a t, Z problematyki tzw. testamentu dzia³owego w polskim prawie
spadkowym, Przegl¹d S¹dowy 2005, nr 4, s. 48-51; J. G ó r e c k i, Zapis windykacyjny �
uwagi de lege ferenda, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa
europejskiego ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi, red. E. Drozd, A. Oleszko
i M. Pazdan, Kluczbork b.r.w., s. 132-142; P. K s i ê ¿ a k, Podstawowe problemy zapisu
windykacyjnego, KPP 2011, z. 4, s. 1043-1047; K. £ a s k i, Postêpowanie spadkowe.
Proponowane kierunki zmian, NPN 2001, nr 7-8, s. 80-88; K. O s a j d a, Zapis windy-
kacyjny � nowa instytucja polskiego prawa spadkowego, MP 2012, nr 2, s. 68-69;
M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do artyku³ów 450-1088, t. II, red. K. Pie-
trzykowski, wyd. 6, Warszawa 2011, s. 1152-1153; A. S t e m p n i a k, Nowelizacja Ko-
deksu cywilnego w zakresie prawa spadkowego, MP 2011, nr 12, s. 629-633; J. T u r -
³ u k o w s k i, Zapis windykacyjny. Komentarz, Warszawa 2011, s. 12-15; H. W i t c z a k,
Zmiany w prawie spadkowym � zapis windykacyjny, MP 2011, nr 20, s. 1080-1081;
W. ¯ u k o w s k i, Projektowane wprowadzenie zapisu windykacyjnego do polskiego pra-
wa spadkowego, KPP 2010, z. 4, s. 1041. Por. tak¿e uzasadnienie projektu powo³anej
wy¿ej ustawy o zmianie ustawy � Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, druki
sejmowe Sejmu VI kadencji, druk nr 3018, s. 1; dostêpne na stronie www.sejm.gov.pl.
3 W nauce prawa nie budzi w¹tpliwo�ci, ¿e przedmiotem zapisu windykacyjnego mo¿e

byæ udzia³ w zbywalnym prawie maj¹tkowym, w tym udzia³ w prawie w³asno�ci (por. art.
9811 § 2 k.c.) � tak np. E. G n i e w e k, O niedopuszczalno�ci zapisu windykacyjnego
przedmiotów maj¹tku wspólnego ma³¿onków, Rejent 2012, nr 1, s. 20, 29-30; E. N i e -
z b e c k a, [w:] Komentarz do art. 9811 Kodeksu cywilnego, red. A. Kidyba, System In-
formacji Prawnej Lex, teza 11; K. O s a j d a, Przedmiot zapisu windykacyjnego i odpo-
wiedzialno�æ zapisobierców windykacyjnych za d³ugi spadkowe oraz zachowki, MP 2012,
nr 3, s. 129; E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga
czwarta: Spadki, wyd. 10, Warszawa 2011, s. 186; H. W i t c z a k, Zmiany..., s. 1082,
przypis 64; P. Z a k r z e w s k i, Zapis windykacyjny, Przegl¹d S¹dowy 2012, nr 2, s. 11.
4 Chodzi tu zarówno o wspólno�æ ustawow¹, jak i wspólno�æ ustanowion¹ umow¹

maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹; do tej ostatniej nale¿y bowiem stosowaæ odpowiednio przepisy
o wspólno�ci ustawowej (art. 48 k.r.o.).
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wspólno�ci maj¹tkowej ma³¿eñskiej5,6. Trzeba zwróciæ uwagê, ¿e zdarze-
nie takie na pewno zaistnieje; czy to przed otwarciem spadku, czy to �
najpó�niej � wraz z otwarciem spadku, nastêpuj¹cym, co do zasady,
z chwil¹ �mierci testatora (art. 924 k.c.).

Nale¿y wskazaæ, ¿e rozstrzygniêcie wskazanego problemu mo¿e i�æ
w dwóch zasadniczych kierunkach. Z jednej strony mo¿na twierdziæ, ¿e
zamieszczenie w testamencie zapisu windykacyjnego, którego przedmio-
tem jest udzia³ w prawie maj¹tkowym objêtym w chwili sporz¹dzenia
testamentu wspólno�ci¹ maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹, który przypadnie testa-
torowi wraz z zaistnieniem zdarzenia prawnego wywo³uj¹cego skutek
w postaci ustania wspólno�ci maj¹tkowej ma³¿eñskiej, jest niedopuszczal-
ne7, za� stosowne rozrz¹dzenie testamentowe jest wadliwe8; z drugiej

5 Por. np. M. D o m a g a l s k i, Spadkodawcy interesuj¹ siê zapisem windykacyjnym,
Rzeczpospolita z dnia 8 listopada 2011 r., http://www.rp.pl/artykul/748311.html; t e n ¿ e,
Nie ma wspólnych testamentów, Rzeczpospolita z dnia 19 listopada 2011 r., http://www.rp.pl/
artykul/756808.html. Wagê wskazanego problemu determinuje w szczególno�ci okolicz-
no�æ, ¿e ustrój wspólno�ci maj¹tkowej ma³¿eñskiej jest w �wietle uregulowañ prawa pol-
skiego nie tylko ustrojem ustawowym (por. art. 31 § 1 k.r.o.), ale jednocze�nie, jak mo¿na
za³o¿yæ, ustrojem wystêpuj¹cym najczê�ciej w praktyce. Mo¿na równie¿, jak siê zdaje,
zaryzykowaæ tezê, i¿ w sytuacji typowej, najistotniejsze � w znaczeniu prawnym i eko-
nomicznym � sk³adniki maj¹tkowe przys³uguj¹ce ma³¿onkom pozostaj¹cym w ustroju
wspólno�ci maj¹tkowej wchodz¹ w sk³ad ich maj¹tku wspólnego, nie za� w sk³ad ich maj¹tków
osobistych.
6 Wydaje siê, ¿e wskazany problem mo¿e byæ postawiony szerzej; nale¿y rozwa¿yæ,

czy przedmiotem zapisu windykacyjnego mo¿e byæ udzia³ w prawie maj¹tkowym wcho-
dz¹cym w sk³ad maj¹tku objêtego jak¹kolwiek wspólno�ci¹ ³¹czn¹ testatora i innych
podmiotów, a zatem na gruncie legis latae nie tylko wspólno�ci¹ maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹,
ale i wspólno�ci¹ ³¹czn¹ wspólników spó³ki cywilnej (por. w szczególno�ci art. 863 k.c.
i art. 875 k.c.). Dalsze rozwa¿ania dotycz¹ce wspólno�ci maj¹tkowej ma³¿eñskiej nale¿y
odnosiæ � na poziomie konstrukcyjnym, a zatem z uwzglêdnieniem odmienno�ci w materiale
normatywnym � do wspólno�ci ³¹cznej wspólników spó³ki cywilnej oraz jej ustania w razie
rozwi¹zania spó³ki, co z kolei powoduje powstanie wspó³uprawnienia dotychczasowych
wspólników w czê�ciach u³amkowych (por. art. 875 § 1 k.c.). Por. jednak K. O s a j d a,
Przedmiot�, s. 129-130.
7 Tak E. G n i e w e k, O niedopuszczalno�ci�, s. 31; E. N i e z b e c k a, [w:] Komen-

tarz�, teza 10; postanowienie SO w Opolu II Wydzia³ Cywilny Odwo³awczy z dnia 29
listopada 2011 r., II Cz 1006/11 (niepubl.).
8 W¹tpliwo�ci � w razie przyjêcia wskazanego zapatrywania � mo¿e budziæ okre�lenie

postaci wadliwo�ci, jak¹ mia³oby byæ dotkniête rozrz¹dzenie testamentowe obejmuj¹ce
zapis windykacyjny; wydaje siê � zw³aszcza w kontek�cie brzmienia art. 9812 k.c. � i¿
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natomiast mo¿na formu³owaæ zapatrywanie, ¿e jest to dopuszczalne9, za�
rozrz¹dzenie testamentowe obejmuj¹ce zapis windykacyjny we wskaza-
nym kszta³cie jest wa¿ne i skuteczne. Przyznanie trafno�ci jednemu ze
wskazanych, modelowych ujêæ nie jest oczywiste; normuj¹c zagadnienia
zwi¹zane z problematyk¹ przedmiotu zapisu windykacyjnego, ustawo-
dawca zdecydowa³ siê bowiem jedynie na wyczerpuj¹ce wyliczenie tego,
co mo¿e byæ przedmiotem zapisu (por. art. 9811 § 2 k.c.) oraz na okre�lenie
skutków prawnych zaistnienia sytuacji, w której przedmiot zapisu (ewen-
tualnie przedmiot, który ma byæ obci¹¿ony ustanawianym w ramach
zapisu u¿ytkowaniem lub s³u¿ebno�ci¹) w chwili otwarcia spadku nie
nale¿y do spadkodawcy albo spadkodawca jest zobowi¹zany do jego
zbycia (por. art. 9812 k.c.).

III. Za pierwszym ze wskazanych zapatrywañ powo³uje siê nastê-
puj¹ce argumenty.

Przede wszystkim twierdzi siê, ¿e zamieszczenie w testamencie zapisu
windykacyjnego, którego przedmiotem jest udzia³ w prawie maj¹tkowym
objêtym w chwili sporz¹dzenia testamentu wspólno�ci¹ maj¹tkow¹
ma³¿eñsk¹, który przypadnie testatorowi wraz z zaistnieniem zdarzenia
prawnego wywo³uj¹cego skutek w postaci ustania wspólno�ci maj¹tko-
wej ma³¿eñskiej, pozostawa³oby w sprzeczno�ci z norm¹ prawn¹ wy-
nikaj¹c¹ z art. 35 zd. 2 k.r.o. W szczególno�ci w �wietle wskazanego
uregulowania ¿aden z ma³¿onków nie mo¿e rozporz¹dzaæ ani zobowi¹-
zywaæ siê do rozporz¹dzania udzia³em, który w razie ustania wspólno�ci
przypadnie mu w poszczególnych przedmiotach nale¿¹cych do maj¹tku
wspólnego10.

rozrz¹dzenie takie nale¿a³oby uznaæ za bezskuteczne, nie za� niewa¿ne. Na temat relacji
wskazanych postaci wadliwo�ci w stosunku do testamentu por. bli¿ej E. S k o w r o ñ s k a -
B o c i a n, Testament w prawie polskim, Warszawa 2004, s. 202-222, za� ogólnie por. bli¿ej
M. G u t o w s k i, Niewa¿no�æ czynno�ci prawnej, wyd. 2, Warszawa 2008, s. 48-66. Por.
tak¿e w odniesieniu do problemu konwersji niewa¿nego rozrz¹dzenia testamentowego
obejmuj¹cego zapis windykacyjny w rozrz¹dzenie testamentowe obejmuj¹ce zapis zwyk³y
P. K s i ê ¿ a k, Podstawowe�, s. 1070-1071; W. ¯ u k o w s k i, Projektowane�, s. 1042-
1043.
9 Tak P. Z a k r z e w s k i, Zapis..., s. 17-18. Por. tak¿e K. O s a j d a, Przedmiot�,

s. 128-129.
10 Por. E. G n i e w e k, O niedopuszczalno�ci�, s. 31-32; uzasadnienie postanowienia

powo³anego w przypisie 7.
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Ponadto zwraca siê uwagê, ¿e pomimo wyra�nego wymogu, i¿
przedmiot zapisu ma nale¿eæ do spadkodawcy jedynie w chwili otwarcia
spadku (art. 9812 k.c.), nale¿y stan¹æ na stanowisku, ¿e powy¿sze ma
mieæ miejsce tak¿e w chwili sporz¹dzenia testamentu. Co wiêcej, pod-
kre�la siê, ¿e ju¿ w chwili sporz¹dzenia testamentu testator winien byæ
uprawniony do rozporz¹dzania przedmiotem zapisu windykacyjnego.
Uzasadnienie dla wskazanego zapatrywania stanowiæ ma zw³aszcza
okoliczno�æ, i¿ przedmiot zapisu windykacyjnego ma byæ zindywiduali-
zowany, precyzyjnie okre�lony ju¿ w chwili sporz¹dzenia testamentu11,
a tak¿e okoliczno�æ, ¿e rozrz¹dzenie testamentowe obejmuj¹ce zapis win-
dykacyjny mo¿e byæ skutecznie zamieszczone jedynie w testamencie
sporz¹dzonym w formie aktu notarialnego (por. art. 9811 § 1 k.c.); wskazuje
siê, ¿e wymóg zachowania formy aktu notarialnego uzasadniony jest
konieczno�ci¹ precyzyjnego ustalenia zakresu praw podmiotowych przy-
s³uguj¹cych testatorowi ju¿ w chwili sporz¹dzania testamentu12.

Twierdzi siê równie¿, ¿e za omawianym pogl¹dem przemawia ure-
gulowanie zawarte w art. 43 § 2 i 3 k.r.o. Z przepisów tych wynika,
i¿ dopuszczalne jest ustalenie w drodze orzeczenia s¹du � w pewnych
sytuacjach równie¿ w razie, gdy wspólno�æ maj¹tkowa ma³¿eñska ustaje
z chwil¹ otwarcia spadku � innych ni¿ równe udzia³ów w maj¹tku
wspólnym przys³uguj¹cych poszczególnym ma³¿onkom (ewentualnie ich
spadkobiercom), a w konsekwencji � innych ni¿ równe udzia³ów w pra-
wach maj¹tkowych wchodz¹cych uprzednio w sk³ad maj¹tku wspólnego
ma³¿onków13. Prowadzi to do wniosku, ¿e skoro nawet w chwili otwarcia
spadku mo¿e nie byæ definitywnie wiadomo, jaki udzia³ w prawie ma-
j¹tkowym przypadnie testatorowi, to nie sposób dopu�ciæ mo¿liwo�ci
poczynienia rozrz¹dzenia testamentowego dotycz¹cego tego¿ udzia³u, które
to rozrz¹dzenie by³oby skuteczne z chwil¹ otwarcia spadku14. Dodatkowo
11 Por. E. G n i e w e k, O niedopuszczalno�ci�, s. 32-33, por. tak¿e, s. 18-19.
12 Por. uzasadnienie postanowienia powo³anego w przypisie 7.
13 Trafnie zwraca siê uwagê, ¿e na mocy wskazanych przepisów niedopuszczalne

by³oby ustalenie nierównych udzia³ów jedynie w niektórych prawach maj¹tkowych wcho-
dz¹cych uprzednio w sk³ad maj¹tku objêtego wspólno�ci¹ maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹, nie za�
w ca³ym maj¹tku � por. np. postanowienie SN z dnia 27 czerwca 2003 r., IV CKN 278/
01 (System Informacji Prawnej Lex nr 82435).
14 Niniejszy argument wart jest uwagi jedynie w razie przyjêcia zapatrywania, i¿

orzeczenie wydane w trybie art. 43 k.r.o. ma moc wsteczn¹ od chwili ustania wspólno�ci.
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zwraca siê uwagê na problemy, jakie wskazana sytuacja mog³aby rodziæ
w odniesieniu do stwierdzenia nabycia spadku co do przedmiotu zapisu
windykacyjnego15.

Podnosi siê równie¿, i¿ uzasadnieniem dla przedstawionego wy¿ej
zapatrywania mo¿e byæ bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cy, co do zasady,
charakter przepisów z zakresu prawa spadkowego oraz postulat restryk-
tywnej wyk³adni norm prawa spadkowego16.

IV. Przedstawion¹ argumentacjê trudno uznaæ za przekonywaj¹c¹.
Przede wszystkim nie sposób zgodziæ siê z tez¹, ¿e zamieszczenie

w testamencie zapisu windykacyjnego, którego przedmiotem jest udzia³
w prawie maj¹tkowym objêtym w chwili sporz¹dzenia testamentu wspól-
no�ci¹ maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹, który przypadnie testatorowi wraz z za-
istnieniem zdarzenia prawnego wywo³uj¹cego skutek w postaci ustania
wspólno�ci maj¹tkowej ma³¿eñskiej, pozostaje w sprzeczno�ci z norm¹
prawn¹ wynikaj¹c¹ z art. 35 zd. 2 k.r.o. Przeciwnie; powy¿sze uregu-
lowanie nie ma zastosowania do testamentu, w tym testamentu obejmu-
j¹cego zapis windykacyjny, ani wprost, ani w drodze analogii. Po pierw-
sze, nale¿y wskazaæ, ¿e zastosowanie wprost normy wynikaj¹cej z art.
35 zd. 2 k.r.o do testamentu nale¿y uznaæ za niedopuszczalne z uwagi
na okoliczno�æ, i¿ testament nie jest czynno�ci¹ prawn¹, która podlega-
³aby kwalifikacji jako czynno�æ zobowi¹zuj¹ca albo rozporz¹dzaj¹ca17.

Zasygnalizowana kwestia pozostaje sporna w nauce prawa i orzecznictwie � por. bli¿ej np.
J. I g n a c z e w s k i, [w:] Ma³¿eñskie prawo maj¹tkowe, red. J.  Ignaczewski, wyd. 2, Warszawa
2011, s. 143; M. O l c z y k, Komentarz do art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego,
System Informacji Prawnej Lex, teza 4; J.St. P i ¹ t o w s k i, [w:] System prawa rodzinnego
i opiekuñczego, cz. 1, red. J.St. Pi¹towski, Ossolineum 1985, s. 493; J. P i e t r z y k o w -
s k i, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, wyd. 2, Warszawa
2010, s. 458-459; M. S y c h o w i c z, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, red.
K. Piasecki, wyd. 4, Warszawa 2009, s. 266; wyrok SN z dnia 10 listopada 1976 r., II CR
268/76 (System Informacji Prawnej Lex nr 2110); uzasadnienie uchwa³y SN z dnia 22
listopada 1972 r., III CZP 83/72 (System Informacji Prawnej Lex nr 1528).
15 Por. uzasadnienie postanowienia powo³anego w przypisie 7.
16 Por. tam¿e.
17 Tak trafnie S. W ó j c i k, F. Z o l l, [w:] System prawa prywatnego. Prawo spadkowe,

t. 10, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2009, s. 282. Por. tak¿e w szczególno�ci tam¿e,
przypis 24, na s. 282 i powo³an¹ tam literaturê.
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Testament jako taki nie powoduje bowiem ani powstania stosunku ob-
ligacyjnego, ani przekszta³cenia w zakresie praw podmiotowych okre�lo-
nych podmiotów. Stosunki obligacyjne lub przekszta³cenia podmiotowe
dotycz¹ce okre�lonych praw podmiotowych mog¹ natomiast powstaæ
w zwi¹zku ze �mierci¹ osoby fizycznej, bêd¹c¹ odrêbnym od sporz¹dze-
nia testamentu zdarzeniem prawnym; na istnienie i kszta³t tych stosunków
oraz przekszta³ceñ fakt sporz¹dzenia i tre�æ testamentu mog¹ mieæ wszak¿e
wp³yw. Po drugie, wykluczyæ nale¿y zastosowanie do testamentu, jako
czynno�ci mog¹cej mieæ wp³yw � jak wskazano wy¿ej � na powstanie
stosunków obligacyjnych lub przekszta³cenia w zakresie praw podmio-
towych, normy wyp³ywaj¹cej z art. 35 zd. 2 k.r.o per analogiam. Przede
wszystkim nale¿y w tym zakresie zwróciæ uwagê, ¿e zarówno w chwili
sporz¹dzenia testamentu, jak i pó�niej � w okresie do otwarcia spadku
� sporz¹dzenie testamentu obejmuj¹cego zapis windykacyjny nie przy-
czynia siê w najmniejszym stopniu ani do rozporz¹dzenia, ani do powsta-
nia zobowi¹zania do rozporz¹dzenia jakimkolwiek prawem podmiotowym,
w tym nie przyczynia siê do rozporz¹dzenia ani do powstania zobowi¹-
zania do rozporz¹dzenia udzia³em, który w razie ustania wspólno�ci
maj¹tkowej ma³¿eñskiej przypadnie testatorowi w poszczególnych pra-
wach maj¹tkowych nale¿¹cych uprzednio do maj¹tku wspólnego. W chwili
sporz¹dzenia i w okresie do otwarcia spadku testament, jako czynno�æ
mortis causa, nie wywo³uje bowiem ¿adnych skutków prawnych18.
Sporz¹dzenie testamentu obejmuj¹cego zapis windykacyjny przyczyni siê
do zaistnienia przekszta³ceñ w zakresie praw podmiotowych dopiero
z chwil¹ otwarcia spadku, bêd¹c¹ chwil¹ uzyskania skuteczno�ci przez
testament19. W tej za� chwili wspólno�æ maj¹tkowa ma³¿eñska nie ist-
nieje20; a skoro nie istnieje, to brak jest jakichkolwiek przes³anek do
analogicznego zastosowania art. 35 zd. 2 k.r.o.21

18 Por. zamiast wielu E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Testament�, s. 14-15; S. W ó j -
c i k, F. Z o l l, [w:] System�, s. 283.
19 Por. tam¿e.
20 Czy to dlatego, ¿e usta³a wcze�niej, czy to dlatego, ¿e usta³a przez otwarcie spadku

w tej samej �sekundzie intelektualnej�, w której testament uzyska³ skuteczno�æ.
21 Por. na ten temat tak¿e K. O s a j d a, Przedmiot�, s. 129, w tym przypis 16.
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Trudno równie¿ podzieliæ pogl¹d, ¿e na gruncie legis latae istniej¹
podstawy normatywne do formu³owania tezy, i¿ przedmiot zapisu win-
dykacyjnego winien nale¿eæ do spadkodawcy ju¿ w chwili sporz¹dzenia
testamentu22. Po pierwsze, okoliczno�æ, i¿ przedmiot zapisu windykacyj-
nego nie nale¿y do spadkodawcy w chwili sporz¹dzenia testamentu, nie
wyklucza jego indywidualizacji, precyzyjnego okre�lenia. Po drugie, nie-
uprawnionym zdaje siê byæ wywodzenie takiego wymogu z formy aktu
notarialnego przewidzianej przez ustawê dla testamentu obejmuj¹cego zapis
windykacyjny. Wprowadzenie dodatkowych ograniczeñ formalnych dla
testamentu obejmuj¹cego zapis windykacyjny, a mówi¹c �ci�lej � zagwa-
rantowanie, i¿by przy sporz¹dzeniu testamentu obecny by³ notariusz,
a zatem osoba dysponuj¹c¹ wiedz¹ prawnicz¹, podyktowane by³o d¹¿e-
niem do ograniczenia w¹tpliwo�ci interpretacyjnych dotycz¹cych tre�ci
testamentu obejmuj¹cego zapis windykacyjny23. Po trzecie, nale¿y zwró-
ciæ uwagê, ¿e ustawodawca zdecydowa³ siê na precyzyjne okre�lenie
chwili, w której przedmiot zapisu windykacyjnego ma wchodziæ w sk³ad
maj¹tku testatora. Chwil¹ t¹, zgodnie z wyra�nym brzmieniem art. 9812

k.c., jest chwila otwarcia spadku. Trudno mniemaæ, i¿ intencj¹ ustawo-
dawcy by³o wprowadzenie identycznego wymogu w odniesieniu do chwili
sporz¹dzenia testamentu, skoro okoliczno�ci tej nie dano ¿adnego wyrazu
normatywnego. Po czwarte, warto zauwa¿yæ, ¿e w istocie nie sposób
wskazaæ jakichkolwiek donios³ych argumentów natury celowo�ciowej
maj¹cych przemawiaæ za omawian¹ tez¹. Po pi¹te wreszcie, wypada
zwróciæ uwagê na uregulowanie dotycz¹ce instytucji zapisu zwyk³ego
zawarte w art. 976 k.c. Zgodnie z tym przepisem, w braku odmiennej
woli spadkodawcy zapis rzeczy oznaczonej co do to¿samo�ci jest bez-
skuteczny, je¿eli rzecz zapisana nie nale¿y do spadku w chwili jego otwarcia

22 Por. W. ¯ u k o w s k i, Projektowane�, s. 1033. Autor wyra�nie opowiada siê za
tez¹, ¿e przedmiot zapisu windykacyjnego oraz przedmiot, na którym ma zostaæ ustano-
wiona s³u¿ebno�æ lub u¿ytkowanie w drodze zapisu windykacyjnego, nie musi wchodziæ
w sk³ad maj¹tku testatora w chwili sporz¹dzenia testamentu. Tak równie¿ P. K s i ê ¿ a k,
Podstawowe�, s. 1066; K. O s a j d a, Przedmiot�, s. 129; J. T u r ³ u k o w s k i, Zapis�,
s. 30, 35.
23 Tak wyra�nie w uzasadnieniu projektu powo³anej wy¿ej ustawy o zmianie ustawy

� Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, s. 2-3. Por. tak¿e P. Z a k r z e w s k i,
Zapis..., s. 10; W. ¯ u k o w s k i, Projektowane�, s. 1041-1042.
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albo je¿eli spadkodawca by³ w chwili swej �mierci zobowi¹zany do zbycia
tej rzeczy. Wskazan¹ normê � toutes proportions gardées � nale¿y uznaæ
za konstrukcyjnie i merytorycznie zbli¿on¹ do normy wynikaj¹cej z art.
9812 k.c. Nie stanowi ona natomiast podstawy do formu³owania tezy, ¿e
rzecz, której dotyczy zapis zwyk³y, winna byæ w³asno�ci¹ spadkodawcy
w chwili sporz¹dzenia testamentu. Przeciwnie, w nauce prawa zgodnie
twierdzi siê, i¿ mo¿e byæ inaczej24. Na marginesie powy¿szych rozwa¿añ
trzeba równie¿ wskazaæ, ¿e w istocie w omawianej sytuacji przedmiot
zapisu windykacyjnego wchodzi w sk³ad maj¹tku testatora w chwili spo-
rz¹dzenia testamentu, za� testator jest uprawniony do rozporz¹dzania tym
przedmiotem, tyle tylko, ¿e mamy tutaj do czynienia z maj¹tkiem objêtym
szczególnym re¿imem prawnym, wyra¿aj¹cym siê zw³aszcza w istnieniu
wspólno�ci ³¹cznej i specyficznych zasad zarz¹du, w tym dokonywania
czynno�ci rozporz¹dzaj¹cych.

Nie sposób równie¿ uznaæ za przes¹dzaj¹c¹ o niedopuszczalno�ci
zamieszczenia w testamencie zapisu windykacyjnego dotycz¹cego udzia³u
w prawie maj¹tkowym objêtym w chwili sporz¹dzenia testamentu wspól-
no�ci¹ maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹, który przypadnie testatorowi wraz z usta-
niem wspólno�ci maj¹tkowej ma³¿eñskiej, okoliczno�ci, i¿ po otwarciu
spadku mo¿e doj�æ do ustalenia w drodze orzeczenia s¹du innych ni¿
równe udzia³ów w maj¹tku wspólnym ma³¿onków, a w konsekwencji
w prawach maj¹tkowych wchodz¹cych uprzednio w sk³ad tego maj¹tku
(por. art. 43 k.r.o.). Przemawia za tym kilka przyczyn. Po pierwsze,
nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e sama mo¿liwo�æ ustalenia nierównych udzia-
³ów nie oznacza, i¿ z chwil¹ ustania wspólno�ci maj¹tkowej ma³¿eñskiej
danemu podmiotowi nie przys³uguje okre�lony udzia³ w prawach maj¹t-
kowych objêtych uprzednio wspólno�ci¹25; przys³uguje udzia³ wynosz¹cy
po³owê (art. 43 § 1 k.r.o.)26. A skoro tak, to spe³nione s¹ wymogi for-

24 Por. np. E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Testament�, s. 176-177; S. W ó j c i k,
F. Z o l l, [w:] System�, s. 380.
25 Nawet przy przyjêciu zapatrywania, ¿e orzeczenie ustalaj¹ce nierówne udzia³y ma

moc wsteczn¹ od chwili ustania wspólno�ci maj¹tkowej ma³¿eñskiej � por. uwagi zawarte
w przypisie 14.
26 Por. np. J. I g n a c z e w s k i, [w:] Ma³¿eñskie�, s. 138-139; J. P i e t r z y k o w s k i,

[w:] Kodeks�, s. 453; postanowienie SN z dnia 24 pa�dziernika 1996 r., II CKU 10/96
(System Informacji Prawnej Lex nr 26372).



33

Udzia³ w prawie maj¹tkowym wchodz¹cym w sk³ad maj¹tku...

mu³owane przez ustawodawcê w odniesieniu do przedmiotu zapisu win-
dykacyjnego na gruncie art. 9811 § 2 k.c. Je�li za� po otwarciu spadku
dojdzie do ustalenia nierównych udzia³ów w trybie art. 43 § 2 i 3 k.r.o.,
to dopiero wówczas mo¿e to spowodowaæ ubezskutecznienie zapisu (art.
9812 k.c.)27. Oznacza to, ¿e nie ma podstaw normatywnych, by twierdziæ,
i¿ sama mo¿liwo�æ ustalenia nierównych udzia³ów po otwarciu spadku
wyklucza mo¿liwo�æ zamieszczenia w testamencie rozrz¹dzenia w po-
staci zapisu windykacyjnego w okre�lonym kszta³cie; rzeczywiste usta-
lenie nierównych udzia³ów mo¿e natomiast wywo³aæ skutek w postaci
ubezskutecznienia zapisu windykacyjnego. Ujmuj¹c omawiane zagadnie-
nie nieco ogólniej, nale¿y wskazaæ, ¿e ewentualno�æ zaistnienia okre�lo-
nego zdarzenia prawnego, w braku stosownego materia³u normatywnego,
nie powinna wy³¹czaæ definitywnie dopuszczalno�ci dokonania czynno�ci
prawnej w okre�lonym kszta³cie; zaistnienie tego zdarzenia mo¿e za�
prowadziæ do jej ubezskutecznienia. Po drugie, wypada zwróciæ uwagê
na pewne dalsze skutki akceptacji tezy o niedopuszczalno�ci zamieszcze-
nia w testamencie zapisu windykacyjnego dotycz¹cego udzia³u w prawie
maj¹tkowym objêtym w chwili sporz¹dzenia testamentu wspólno�ci¹ ma-
j¹tkow¹ ma³¿eñsk¹ z uwagi na okoliczno�æ, ¿e po otwarciu spadku mo¿e
doj�æ do ustalenia nierównych udzia³ów. Konsekwentne trwanie na przy-
jêtym stanowisku wymaga³oby przyjêcia, i¿ niedopuszczalne jest uczy-
nienie przedmiotem zapisu windykacyjnego jakiegokolwiek prawa, co do
którego mo¿e zaistnieæ w przysz³o�ci jakiekolwiek zdarzenie prawne
powoduj¹ce okre�lone przekszta³cenie dotycz¹ce tego¿ prawa z moc¹
wsteczn¹28. Teza taka za�, w braku stosownej podstawy prawnej, jest

27 Por. na ten temat tak¿e K. O s a j d a, Przedmiot�, s. 129, a zw³aszcza przypis 17.
Autor przyjmuje jednak¿e, ¿e ustalenie nierównych udzia³ów powoduje (winno byæ raczej
�mo¿e powodowaæ� � JB) odpadniêcie podstawy prawnej przysporzenia z tytu³u zapisu
windykacyjnego, a w konsekwencji powstanie uprawnieñ z tytu³u bezpodstawnego wzbo-
gacenia.
28 Na gruncie prawa polskiego zaistnieæ mo¿e szereg takich zdarzeñ prawnych. Przy-

k³adowo � mo¿e doj�æ do uchylenia siê od skutków prawnych o�wiadczenia woli z³o¿onego
pod wp³ywem b³êdu, podstêpu lub gro�by (art. 88 k.c.); mo¿e doj�æ do uniewa¿nienia
umowy zawartej w wyniku aukcji lub przetargu (art. 705 k.c.); mo¿e doj�æ do zmiany
wielko�ci udzia³u, w którym spadkobierca powo³any jest do dziedziczenia wskutek: uznania
innego spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia (art. 928 k.c.), wy³¹czenia ma³¿onka
spadkodawcy od dziedziczenia (art. 940 k.c.), odrzucenia spadku (art. 1020 k.c., por. tak¿e
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nie do utrzymania29. Po trzecie wreszcie, nale¿ytego uzasadnienia dla pogl¹du
o niedopuszczalno�ci uczynienia przedmiotem zapisu windykacyjnego
udzia³u w prawie maj¹tkowym objêtym w chwili sporz¹dzenia testamentu
wspólno�ci¹ maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹, z uwagi mo¿liwo�æ ustalenia nierów-
nych udzia³ów po otwarciu spadku, nie daj¹ przepisy normuj¹ce postê-
powanie o stwierdzenie nabycia spadku oraz sporz¹dzenie aktu po�wiad-
czenia dziedziczenia. Dzieje siê tak, z jednej strony, ze wzglêdu na mo¿liwo�æ
uchylenia lub zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub
zarejestrowanego aktu po�wiadczenia dziedziczenia w razie, gdy udzia³
w prawie maj¹tkowym bêd¹cym przedmiotem zapisu windykacyjnego
uleg³ zmianie wskutek ustalenia nierównych udzia³ów po uprawomocnie-
niu siê stosownego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub
zarejestrowaniu aktu po�wiadczenia dziedziczenia (por. art. 679 § 4 k.p.c.
w zwi¹zku z art. 679 § 1-3 k.p.c.)30, z drugiej za�, z uwagi na mo¿liwo�æ
zawieszenia postêpowania o stwierdzenie nabycia spadku w razie tocz¹-
cego siê postêpowania dotycz¹cego ustalenia nierównych udzia³ów (por.
art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. oraz art. 180 pkt 4 k.p.c. w zwi¹zku z art.
13 § 2 k.p.c.).

Nale¿y równie¿ wyra�nie podkre�liæ, ¿e zarówno bezwzglêdnie obo-
wi¹zuj¹cy, co do zasady, charakter przepisów z zakresu prawa spadko-
wego, jak i celowo�æ restryktywnej wyk³adni norm prawa spadkowego31

trudno uznaæ za okoliczno�ci przemawiaj¹ce przeciwko dopuszczalno�ci
zamieszczenia w testamencie zapisu windykacyjnego, którego przedmio-
tem jest udzia³ w prawie maj¹tkowym objêtym w chwili sporz¹dzenia

art. 1017 k.c.), uchylenia siê od skutków prawnych o�wiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu
spadku b¹d� uchylenia siê od skutków prawnych niez³o¿enia takiego o�wiadczenia w od-
powiednim terminie (por. art. 1019 k.c.).
29 Niejako na marginesie powy¿szych rozwa¿añ nale¿y wskazaæ, ¿e konsekwentne

prezentowanie omawianego tu krytycznie pogl¹du winno prowadziæ do przyjêcia tezy, i¿
przedmiotem zapisu windykacyjnego nie mo¿e byæ przys³uguj¹cy testatorowi udzia³ w pra-
wie maj¹tkowym wchodz¹cym uprzednio w sk³ad maj¹tku wspólnego ma³¿onków, je�li
wspólno�æ usta³a przed sporz¹dzeniem testamentu obejmuj¹cego zapis windykacyjny.
I w takiej sytuacji bowiem mo¿e przecie¿ doj�æ do ustalenia nierównych udzia³ów po otwar-
ciu spadku w trybie art. 43 § 2 i 3 k.r.o.
30 Por. W. ¯ u k o w s k i, Projektowane�, s. 1039-1040.
31 Pomijaj¹c, czy tak kategorycznie postawiona teza jest uzasadniona.
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testamentu wspólno�ci¹ maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹, który przypadnie testa-
torowi wraz z zaistnieniem zdarzenia prawnego wywo³uj¹cego skutek
w postaci ustania wspólno�ci maj¹tkowej ma³¿eñskiej. W braku stosow-
nej regulacji normatywnej ani charakter prawny pewnej grupy przepisów,
ani postulowane zasady wyk³adni okre�lonej grupy norm prawnych nie
mog¹ stanowiæ wystarczaj¹cego uzasadnienia dla przedstawionego zapa-
trywania.

V. Powy¿sze uwagi zdaj¹ siê uzasadniaæ tezê, ¿e na gruncie legis latae
brak jest podstaw normatywnych do przyjêcia, i¿ niedopuszczalne jest
sporz¹dzenie testamentu obejmuj¹cego zapis windykacyjny, którego przed-
miotem jest udzia³ w prawie maj¹tkowym objêtym w chwili sporz¹dzenia
testamentu wspólno�ci¹ maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹, który przypadnie testa-
torowi wraz z zaistnieniem zdarzenia prawnego wywo³uj¹cego skutek
w postaci ustania wspólno�ci maj¹tkowej ma³¿eñskiej. Wydaje siê nato-
miast, ¿e istniej¹ podstawy normatywne przemawiaj¹ce za trafno�ci¹ al-
ternatywnego zapatrywania, w �wietle którego wa¿nym i potencjalnie
skutecznym jest testament obejmuj¹cy zapis windykacyjny odnosz¹cy siê
do udzia³u w prawie maj¹tkowym objêtym w chwili sporz¹dzenia testa-
mentu wspólno�ci¹ maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹, który przypadnie testatorowi
wraz z ustaniem wspólno�ci maj¹tkowej ma³¿eñskiej32.

Nale¿y wskazaæ, ¿e na gruncie obowi¹zuj¹cych przepisów brak jest
uregulowania, z którego w sposób uprawniony mo¿na by³oby wywie�æ
zakaz uczynienia przedmiotem zapisu windykacyjnego udzia³u w prawie
maj¹tkowym objêtym w chwili sporz¹dzenia testamentu wspólno�ci¹
maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹, który przypadnie testatorowi wraz z ustaniem tej
wspólno�ci. Jak starano siê wykazaæ wy¿ej, za uregulowanie takie nie mo¿e
byæ uznana ani norma wynikaj¹ca z art. 35 zd. 2 k.r.o., ani mo¿liwo�æ

32 W konsekwencji oznacza to równie¿ przyjêcie, ¿e dopuszczalne jest ustanowienie
w drodze zapisu windykacyjnego prawa u¿ytkowania na udziale w okre�lonym prawie,
zwykle prawie w³asno�ci, który przypadnie testatorowi z chwil¹ ustania wspólno�ci
maj¹tkowej ma³¿eñskiej (por. art. 9811-9812 k.c., a tak¿e art. 252 k.c. i art. 265 k.c.).
Na temat dopuszczalno�ci ustanowienia prawa u¿ytkowania na udziale w prawie por. np.
E. G n i e w e k, [w:] System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe, t. 4, red. E. Gniewek,
wyd. 2, Warszawa 2007, s. 370 i powo³ana tam literatura, a tak¿e uchwa³a SN z dnia 28
marca 1980 r., III CZP 11/80 (System Informacji Prawnej Lex nr 2475).
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ustalenia nierównych udzia³ów w maj¹tku objêtym uprzednio wspólno�ci¹
maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹ (art. 43 § 2 i 3 k.r.o.). Nie maj¹c¹ podstawy prawnej
jest równie¿ teza, i¿ przedmiot zapisu windykacyjnego musi przys³ugiwaæ
testatorowi ju¿ w chwili sporz¹dzenia testamentu33. Brak stosownych ure-
gulowañ � zarówno merytorycznych, jak i konstrukcyjnych � ogranicza-
j¹cych mo¿liwo�æ sporz¹dzenia testamentu obejmuj¹cego zapis windyka-
cyjny w omawianym kszta³cie, w kontek�cie przyjêtej na gruncie polskiego
prawa spadkowego, gwarantowanej konstytucyjnie, zasady swobody te-
stowania34, uzasadnia tezê, i¿ sporz¹dzony testament winien byæ uznany
za wa¿ny i potencjalnie skuteczny. W omawianym przypadku testator,
realizuj¹c zasadê swobody testowania, mie�ci siê w jej granicach, doko-
nuje rozrz¹dzenia w ramach przewidzianej w tym celu przez ustawê
czynno�ci prawnej, jak¹ jest testament (por. art. 941 k.c.), wykorzystuje
przyjêt¹ przez ustawê konstrukcjê zapisu windykacyjnego (por. art. 9811-
9816 k.c.), czyni jego przedmiotem prawo objête katalogiem zawartym
w ustawie (art. 9811 § 1 k.c.), spe³nia wymóg, i¿by wskazane prawo
maj¹tkowe nale¿a³o do niego w chwili otwarcia spadku (art. 9812 k.c.).
Jednocze�nie, poprzez testament obejmuj¹cy zapis windykacyjny w oma-
wianym kszta³cie, testator uzyskuje mo¿liwo�æ realizowania zasady
swobody testowania w bardziej ogólnym i kompleksowym wymiarze;
uzyskuje mo¿liwo�æ decydowania mortis causa o losie okre�lonych �
niejednokrotnie istotnych � sk³adników swego maj¹tku przy wykorzysta-
niu instytucji o specyficznych, nierealizowalnych na gruncie innych
rozwi¹zañ prawnospadkowych, skutkach prawnych35.

VI. Przyjêcie zapatrywania, ¿e przedmiotem zapisu windykacyjnego
mo¿e byæ udzia³ w prawie maj¹tkowym objêtym w chwili sporz¹dzenia
testamentu wspólno�ci¹ maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹, który przypadnie testa-
torowi wraz z zaistnieniem zdarzenia prawnego wywo³uj¹cego skutek

33 Abstrahuj¹c od zasygnalizowanej wy¿ej okoliczno�ci, i¿ w omawianej sytuacji przed-
miot zapisu windykacyjnego wchodzi w istocie w sk³ad maj¹tku testatora.
34 Por. np. E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Testament�, s. 125-134; J.St. P i ¹ t o w -

s k i, Prawo spadkowe. Zarys wyk³adu, wyd. V, zaktualizowa³ i uzupe³ni³ B. K o r d a s i e -
w i c z, Warszawa 2002, s. 99-101; S. W ó j c i k, F. Z o l l, [w:] System�, s. 274-281.
35 Por. bli¿ej na ten temat pozycje powo³ane w przypisie 2. Por. tak¿e w tym duchu

K. O s a j d a, Przedmiot�, s. 129.
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w postaci ustania wspólno�ci maj¹tkowej ma³¿eñskiej, nie wyczerpuje
dyskusji zwi¹zanej z zasygnalizowanym wymiarem instytucji zapisu win-
dykacyjnego. Przeciwnie, mo¿e stanowiæ punkt wyj�cia dla podjêcia �
wykraczaj¹cych poza ramy wyznaczone tematem niniejszego opraco-
wania � rozwa¿añ dotycz¹cych specyfiki zapisu windykacyjnego, któ-
rego przedmiotem jest udzia³ w prawie maj¹tkowym, którego wielko�æ
(wysoko�æ) mo¿e byæ inna w chwili otwarcia spadku w stosunku do
chwili sporz¹dzenia testamentu czy te¿ � mówi¹c �ci�lej � w stosunku
do oczekiwañ testatora przejawianych przez niego w chwili sporz¹dzenia
testamentu36.

36 Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w takich sytuacjach aktualizuje siê miêdzy innymi szcze-
gólnie donios³e pytanie o wymagany stopieñ konkretyzacji w testamencie wielko�ci
(wysoko�ci) udzia³u w danym prawie maj¹tkowym. Z jednej strony mo¿na twierdziæ, i¿
konkretyzacja w testamencie wielko�ci (wysoko�ci) udzia³u winna nast¹piæ poprzez po-
s³u¿enie siê okre�lonym u³amkiem, z drugiej za�, mo¿na formu³owaæ zapatrywanie, ¿e
wystarczaj¹cym jest odwo³anie siê jedynie do udzia³u, który bêdzie przys³ugiwa³ testatorowi
w chwili otwarcia spadku. Za pierwszym z przedstawionych pogl¹dów przemawiaæ mo¿e
w szczególno�ci wywodzony z brzmienia art. 9811 § 2 k.c. postulat niebudz¹cego w¹tpliwo-
�ci, precyzyjnego, jednoznacznego oznaczania w testamencie przedmiotu zapisu windyka-
cyjnego (por. np. E. G n i e w e k, O niedopuszczalno�ci�, s. 17-18; E. N i e z b e c k a, [w:]
Komentarz�, teza 10; A. S t e m p n i a k, Nowelizacja�, s. 631; J. T u r ³ u k o w s k i,
Zapis�, s. 28) oraz okoliczno�æ, i¿ jedynie w razie okre�lenia udzia³u przy pos³u¿eniu siê
konkretnym u³amkiem da siê � w sposób bezdyskusyjny i pewny w zwi¹zku z omawianym
rozrz¹dzeniem � ustaliæ istnienie po stronie testatora woli testowania. W razie, gdy udzia³
w okre�lonym prawie nie bêdzie okre�lony konkretnym u³amkiem, mog¹ powstaæ w¹t-
pliwo�ci w³a�nie co do rzeczywistej woli testatora. Twierdzenie, i¿ wol¹ testatora by³o
rozrz¹dzenie jakimkolwiek udzia³em w prawie, mo¿e bowiem � choæ nie musi � in concreto
nie odpowiadaæ rzeczywisto�ci. Za drugim z przedstawionych zapatrywañ przemawiaæ
mo¿e w szczególno�ci jego elastyczno�æ, a zw³aszcza zapewnienie mo¿liwo�ci realizacji
woli testatora polegaj¹cej na przyznaniu okre�lonemu podmiotowi tytu³em zapisu win-
dykacyjnego ca³ego udzia³u w danym prawie maj¹tkowym, jaki by on nie by³ w chwili
otwarcia spadku (por. w odniesieniu do zbycia udzia³u w spadku, którego wielko�æ zmienia
siê z moc¹ wsteczn¹ E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Komentarz�, s. 320-321) oraz
okoliczno�æ, ¿e takie okre�lenie przedmiotu zapisu windykacyjnego ogranicza mo¿liwo�æ
zaistnienia wadliwo�ci rozrz¹dzenia testamentowego.
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Abstract
The legacy per vindicationem was introduced into the Polish legal

system by the Act of 18 March 2011 Amending the Act on the Civil Code
and Certain Other Acts (Dz.U. /Journal of Laws/ No. 85 item 458). It
is pointed out that the ratio legis for for the aforementioned instrument
is, in particular, the need to ensure due pursuance of the principle of testing
and ensuring the economically reasonable use of certain economic or-
ganisms, such as undertakings or agricultural farms. These objectives are
attained through the legacy per vindicationem by enabling the testator to
bequeath in his or her will the different property rights to specific entities
with effect from the moment the will is opened and thus, as a rule, with
effect from the moment of the testator�s death. One of the the most
controversial problems in the light of the adopted regulation is the validity
of the testator`s disposition concerning the part in the property right
belonging to the maritial community.
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