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Prawo spadkowe – tytułem wstępu

 pojęcie: 

 ogół norm regulujących przejście majątku osoby zmarłej 
(spadkodawcy) na inne podmioty (następców prawnych; tu: 
spadkobierców) oraz zagadnienia powiązane funkcjonalnie,

 reguluje losy stosunków cywilnoprawnych, których podmiotem 
był zmarły, 

 normuje skutki prawne śmierci osoby fizycznej (wraz ze 
śmiercią ustaje zdolność prawna),

 założenie: własność nie wygasa wraz ze śmiercią właściciela,

 funkcje: 

 ochrona własności (utrwalenie własności prywatnej jako wartości 
zasługującej na ochronę),

 ochrona rodziny (dziedziczenie ustawowe, zachowek).

 przewaga przepisów bezwzględnie wiążących (iuris cogentis) + 
ograniczenia swobody stron w zakresie treści czy formy określonych 
czynności, działania przez przedstawicieli przy ich dokonywaniu, 



Prawo spadkowe – tytułem wstępu

 spadek: ogół praw i obowiązków majątkowych przechodzących ze 
zmarłej osoby fizycznej na jego spadkobiercę lub spadkobierców 
(art. 922 § 1 KC),

 cywilnoprawne,

 charakter majątkowy (prawa i obowiązki niemajątkowe 
zasadniczo wygasają: ustanie małżeństwa, ustanie 
władzy rodzicielskiej, wygaśnięcie dóbr osobistych),

 brak ścisłego związku z osobą zmarłego,

 niewskazanie przez ustawodawcę, że prawo takie lub 
obowiązek przechodzi na oznaczone osoby 
niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami,

 zasada: przejście na następcę prawnego w drodze jednego zdarzenia 
prawnego (dziedziczenia) – przykład sukcesji uniwersalnej,
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Proces ujednolicania prawa spadkowego

 1918 r. – po odzyskaniu niepodległości na terenie Polski 
obowiązywało prawo państw zaborczych (przykładowo przepisy 
spadkowe kodeksu cywilnego austriackiego na terenie byłego zaboru 
austriackiego),

 zakres stosowania poszczególnych regulacji – art. 27-30 ustawy z 
dnia 2 sierpnia 1926 r. o prawie właściwem dla stosunków prywatnych 
wewnętrznych (prawo prywatne międzydzielnicowe),

 1919 r. – powołanie Komisji Kodyfikacyjnej (ustawa o komisji 
kodyfikacyjnej z dnia 3 czerwca 1919 r.),

 cel: przygotowanie projektów przepisów z zakresu prawa cywilnego i 
karnego, jednolitych dla całego kraju,

 uchwalono tylko jeden akt prawny – ustawa o rozporządzeniach 
ostatniej woli osób wojskowych z dnia 17 marca 1933 r., 
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Proces ujednolicania prawa spadkowego

 po zakończeniu II wojny światowej – unifikacja prawa cywilnego,

 dekret z dnia 8 października 1946 r. – Prawo spadkowe,

 dekret z dnia 8 października 1946 r. – Przepisy wprowadzające 
prawo spadkowe, 

 dekret z dnia 8 listopada 1946 r. o postępowaniu spadkowym,

 1 stycznia 1947 r. – wejście w życie; utrata mocy przez przepisy 
prawa spadkowego zawarte w ustawodawstwach dzielnicowych,

 brak przepisów szczególnych dotyczących dziedziczenia 
gospodarstw rolnych (zasady wprowadzone dopiero ustawą z dnia 
29 czerwca 1963 r. o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych), 
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Podstawowe zasady 

zunifikowanego prawa spadkowego 

 przyjęto dwa tytuły dziedziczenia (ustawa, testament), pomijając 
znaną ustawodawstwu dzielnicowemu umowę dziedziczenia,

 ograniczono krąg spadkobierców ustawowych (tylko: zstępni 
spadkodawcy, osoby przez niego przysposobione, małżonek 
spadkodawcy, rodzice spadkodawcy, rodzeństwo i zstępni 
rodzeństwa, gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, 
Skarb Państwa (jeżeli miejsce to znajdowało się za granicą), 

 pierwotnie pozostawiono regulację dyskryminującą dzieci 
pozamałżeńskie – jeśli nie zostało ono uznane, uprawnione ani 
zrównane dziedziczyło z ustawy tylko po swej matce i jej krewnych 
(uchylono z dniem 27 czerwca 1950 r.),

 przepisy o rozrządzeniach testamentowych oparto na zasadzie 
swobody testowania,

 zachowek jako instytucji mająca chronić interesy najbliższych 
członków rodziny spadkodawcy.



Proces ujednolicania prawa spadkowego – KC

 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,

 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Przepisy wprowadzające 
kodeks cywilny,

 wejście w życie z dniem 1 stycznia 1965 r., 

 podział na dwie części, dotyczące odpowiednio:

 dziedziczenia wszystkich spadków (art. 922–1057 KC) , 

 dziedziczenia gospodarstw rolnych i wkładów gruntowych 
w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych (art. 1058–1088 
KC),

 utrzymanie podstawowych zasad dekretu Prawo spadkowe 
(tytuły dziedziczenia, krąg spadkobierców ustawowych, swoboda 
testowania, instytucja zachowku),
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 zwiększenie udziału spadkowego małżonka dziedziczącego z 

ustawy w zbiegu ze zstępnymi spadkodawcy (art. 931 § 1 KC),

 zwiększenie udziału jednego z rodziców dziedziczącego z ustawy w 

zbiegu z rodzeństwem (lub zstępnymi rodzeństwa) spadkodawcy, w 

przypadku gdy drugie z rodziców nie dożyło otwarcia spadku (art. 933 

§ 2 KC),

 dziedziczenie przysposobionego (przysposobienie pełne) po 

krewnych przysposabiającego i krewnych przysposabiającego po 

przysposobionym oparto na takich zasadach, jak gdyby 

przysposobiony był dzieckiem przysposabiającego, a przysposabiający 

– rodzicem przysposobionego (art. 936 § 1 KC),

 zwiększenie uprawnień z tytułu zachowku małoletnich zstępnych 

oraz osób trwale niezdolnych do pracy (art. 991 § 1 KC),

 zniesienie instytucji uznanych za pozbawione praktycznego 

znaczenia (oddzielenie spadku od majątku spadkobiercy, likwidacja 

spadku).

Proces ujednolicania prawa spadkowego 

– główne zmiany
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Normatywne uzasadnienie prawa dziedziczenia

 art. 21 ust. 1 Konstytucji RP, rozdział I Rzeczpospolita:

Rzeczpospolita chroni własność i prawo dziedziczenia, 

 art. 64 Konstytucji RP rozdział II Wolności, prawa i obowiązki 

człowieka i obywatela: 

1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz 

prawo dziedziczenia.

2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia 

podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.

3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w 

zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. 



Konstytucyjne prawo dziedziczenia

 wolność

 nabywania, 

 zachowania,

 dysponowania (czynności inter vivos i mortis causa) mieniem,
(por. wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r., P 4/99, OTK-A 2001, Nr 1, poz. 5, wyrok TK 

z dnia 4 września 2007 r., P 19/07, OTK-A 2007, Nr 8, poz. 94 oraz wyrok TK z dnia 5 

września 2007 r., P 21/06, OTK-A 2007, Nr 8, poz. 96),

 utrwalenie prawa własności, które nie wygasa z chwilą śmierci 

osoby fizycznej,

 bardzo silne powiazanie z konstytucyjnym prawem własności –

prawo dziedziczenia powoduje, iż własność prywatna stanowi 

instytucję trwałą, nieograniczoną czasowo,



Dwa aspekty konstytucyjnego prawa dziedziczenia

 uprawnienie po stronie spadkodawcy do dysponowania majątkiem 

na wypadek śmierci:

 zakaz arbitralnego przejmowania przez państwo własności 

zmarłych osób fizycznych,

 nakaz uwzględniania woli właściciela, co przejawia się w 

swobodzie testowania  = spadkodawca decyduje o losach 

swojego majątku po śmierci – prymat dziedziczenia 

testamentowego nad dziedziczeniem ustawowym,

 możliwość po stronie spadkobierców nabycia praw i obowiązków w 

wyniku dziedziczenia po innej osobie fizycznej:

 każdy może stać się następcą prawnym po osobie zmarłej,

 zakaz pozbawiania osób fizycznych zdolności do nabycia 

własności i innych praw majątkowych po śmierci innej osoby 

fizycznej,



Konstytucyjne prawo dziedziczenia

 koreluje z obowiązkiem państwa w postaci ochrony tego prawa 

przed naruszeniem, 

 polega na stworzeniu regulacji umożliwiającej 

korzystanie z tego prawa 
(por. wyrok TK z dnia 5 września 2007 r., P 21/06, OTK-A 2007, Nr 8, poz. 96),

 regulacja ustawowa uszczegóławia nakazy wynikające z art. 21 i 

art. 64 Konstytucji RP, z uwzględnieniem zasad wynikających z 

konstytucyjnych zasad ustroju RP
(por. wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r., P 4/99, OTK-A 2001, Nr 1, poz. 5),



Konstytucyjne prawo dziedziczenia

 gwarancja dziedziczenia, 

 nie ma charakteru absolutnego – dopuszczalna ingerencja 

organów władzy publicznej, z zastosowaniem ograniczeń 

zgodnych z Konstytucją (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP),

 nie przesądza kto i w jaki sposób nabywa określone prawa po 

spadkodawcy – decyzja ustawodawcy w zakresie przyjętej 

konstrukcji (sukcesja uniwersalna, wiele sukcesji syngularnych). 
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ŹRÓDŁA PRAWA SPADKOWEGO



Źródła prawa spadkowego

 księga IV KC (art. 922–1086) – zakres normowania: 

 podstawowe zasady dziedziczenia, 

 podmioty mogące być spadkobiercami, tytuł do dziedziczenia, 

 zakres możliwości rozporządzania przez osobę fizyczną jej 

majątkiem na wypadek śmierci 

 umowy dotyczące spadku,

 stanowisko prawne spadkobiercy: sposoby, forma i zakres 

nabycia praw spadkowych, wykazanie wobec osób trzecich praw do 

spadku, jego ochrona, zakres i sposób realizacji odpowiedzialności 

za długi spadkowe. 

 stosunki prawne między spadkobiercami (wspólność majątku 

spadkowego, dział spadku), 

 ochrona interesów najbliższych członków rodziny spadkodawcy 

przed niekorzystnymi dla nich dyspozycjami majątkowymi 

(zachowek),



Źródła prawa spadkowego

 przepisy materialne zawarte w innych księgach KC (por. art. 62, 

art. 101 § 2, art. 226, art. 229, art. 445 § 3, art. 645 § 1, art. 691, art. 

911 KC),

 przepisy materialne zawarte w ustawach szczególnych (por. art. 

61¹ k.p., art. 56 PrBank, PrNot),

 przepisy intertemporalne (art. XXI i XXIII oraz art. LI–LXIII PWKC),

 zasada: stosowanie przepisów obowiązujących w dacie 

śmierci spadkodawcy,

 późniejsze zmiany stanu prawnego nie mają wpływu na prawo 

właściwe dla oceny stosunków prawnych uregulowanych w 

prawie spadkowym. 



Źródła prawa spadkowego

 normy kolizyjne w zakresie ustalenia prawa właściwego dla 

sprawy spadkowej – ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo 

prywatne międzynarodowe,

 normujące aspekty proceduralne przepisy o postępowaniu 

nieprocesowym w sprawach spadkowych (art. 627–691 KPC),

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa 

właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania 

i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia 

oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia 

spadkowego (Dz. Urz. UE L 201 z 27 lipca 2012 r.).



Dziękuję za uwagę ! 


