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WSTĘP

Prezentowana monografia dotyczy postępowania w sprawach o zabezpieczenie spad-
ku, spis inwentarza i wykaz inwentarza. Motywy przemawiające za omówieniem tej
tematyki wiążą się przede wszystkim z wejściem w życie ustawy z dnia 20 marca 2015 r.
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 539).
Ustawa ta gruntownie znowelizowała regulacje kodeksu postępowania cywilnego do-
tyczące postępowania w sprawach o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza. Wprowa-
dziła również do kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego przepisy od-
noszące się do instytucji wykazu inwentarza, która stanowi novum w polskim prawie
cywilnym (materialnym i procesowym).

Problematyka postępowania w sprawach o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza
nie została dotychczas szerzej omówiona w polskim piśmiennictwie prawniczym. Jest
ona przedmiotem licznych opracowań komentarzowych i podręcznikowych, które nie
mają wyczerpującego charakteru. W ostatnich latach ukazały się dwie pozycje dotyczące
postępowania w tych sprawach – artykuł M. Walasika pt. Zabezpieczenie spadku obejmują-
cego rachunek bankowy (Przegląd Sądowy 2010, nr 1) oraz obszerny (dwuczęściowy) artykuł
A. Stempniaka pt. Spis inwentarza – wybrane aspekty postępowania (Mon. Praw. 2012, nr 5
i 6). Należy też wspomnieć monografię J. Jagieły pt. Tymczasowa ochrona prawna w postę-
powaniu cywilnym (Warszawa 2007), w której omówiono szereg zagadnień dotyczących
analizowanych postępowań oraz uwypuklono ich podobieństwa i różnice w odniesieniu
do innych postępowań realizujących podobne cele (funkcje). Brak zainteresowania dok-
tryny tą problematyką wynika zapewne stąd, że do sądów wpływa niewielka liczba tych
spraw i niezwykle rzadko trafiają one na wokandę Sądu Najwyższego, gdyż nie przy-
sługuje w nich skarga kasacyjna.

Wskazana wyżej nowelizacja zmieniła regulacje kodeksu cywilnego dotyczące odpo-
wiedzialności za długi spadkowe. Obowiązującą poprzednio zasadę, według której spad-
kobiercy ponosili pełną odpowiedzialność za długi spadkowe, zastąpiono regułą odpo-
wiedzialności ograniczonej do wartości stanu czynnego spadku. Zmiana ta może spo-
wodować, że w ciągu najbliższych lat nastąpi zwiększenie liczby spraw o sporządzenie
spisu inwentarza, gdyż to właśnie na podstawie tego spisu dochodzi do ustalenia wartości
stanu czynnego spadku. Spisy inwentarza będą też częściej wykorzystywane przez ko-
morników sądowych w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przeciwko spad-
kobiercom dłużnika. Wartość stanu czynnego spadku może być ustalana również na
podstawie wykazu inwentarza, ale aktualnie trudno przewidzieć, jaki będzie stopień
zainteresowania takim trybem ustalania wartości stanu czynnego spadku. Nie da się też
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Wstęp

wykluczyć, że wierzyciele spadkowi będą traktowali złożone wykazy nieufnie (jako mało
wiarygodne) i będą inicjować postępowania o sporządzenie spisu inwentarza.

Niniejsze opracowanie zostało podzielone na pięć części (rozdziałów). Pierwsza część
zawiera omówienie zagadnień dotyczących m.in. celu i funkcji zabezpieczenia spadku
oraz szeroko rozumianego przebiegu fazy rozpoznawczej postępowania w tych spra-
wach. Jest ona najobszerniejsza, co wiąże się z objętością regulacji poświęconych tej te-
matyce. W drugiej części zaprezentowano tę samą problematykę w odniesieniu do spraw
o sporządzenie spisu inwentarza.

Postępowania w sprawach o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza mają charakter
samodzielny (autonomiczny) względem siebie oraz w stosunku do innych spraw spad-
kowych unormowanych w przepisach o postępowaniu rozpoznawczym. Postępowania
w tych sprawach nie mogą być utożsamiane z postępowaniem zabezpieczającym, ure-
gulowanym w części drugiej kodeksu postępowania cywilnego. Specyfika tych postępo-
wań polega również na tym, że obejmują one stadium rozpoznawcze oraz wykonawcze.
Wykonanie postanowień odbywa się w postępowaniu nieprocesowym, do którego je-
dynie odpowiednio stosuje się niektóre przepisy dotyczące postępowania egzekucyjne-
go. Z uwagi na to, że część przepisów normujących stadium wykonawcze to regulacje
wspólne dla obu kategorii spraw i ich odrębne omówienie zmuszałoby do powtórzeń,
tematyka wykonania postanowień jest prezentowana w trzeciej części niniejszego opra-
cowania. To samo należy odnieść do problematyki kosztów postępowania i kosztów są-
dowych w tych sprawach, która jest omówiona łącznie w czwartym rozdziale. Ostatni
rozdział jest poświęcony postępowaniu dotyczącemu ogłoszenia o złożeniu wykazu in-
wentarza.

Monografia jest adresowana przede wszystkim do praktyków (sędziów, referendarzy
sądowych, komorników sądowych, adwokatów, radców prawnych i aplikantów), po-
nieważ zamierzeniem autora jest uwypuklenie i próba wyjaśnienia praktycznych zagad-
nień i wątpliwości istniejących przed wejściem w życie nowelizacji oraz tych, które mogą
się pojawić na gruncie znowelizowanych przepisów.

Książka nie pretenduje do roli wyczerpującego opracowania dotyczącego tytułowych
postępowań. Z tego względu fragmenty dotyczące zagadnień historycznych oraz teore-
tycznych mają głównie charakter porządkujący i sygnalizacyjny. To samo należy odnieść
do rozważań poświęconych materialnoprawnym skutkom spisu inwentarza i wykazu
inwentarza.

Marcin Uliasz
Warszawa, 11 stycznia 2016 r.
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Rozdział I

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O ZABEZPIECZENIE SPADKU

1. Zabezpieczenie spadku – rys historyczny

Unifikacja przepisów dotyczących postępowania w sprawach spadkowych nastąpiła
dopiero z dniem 1 stycznia 1947 r. W tym dniu wszedł w życie dekret z dnia 8 listopada
1946 r. o postępowaniu spadkowym1.

W przepisach dekretu uregulowano m.in. postępowanie w sprawach o zabezpiecze-
nie spadku oraz w sprawach o spis inwentarza. Regulacje te zostały zamieszczone w dzia-
le II, rozdziale I („Zabezpieczenie spadku”), rozdziale II („Spis inwentarza”) oraz rozdziale
III („Przepisy łączne o zabezpieczeniu spadku i o spisie inwentarza”). Do postępowań
w tych sprawach znajdowały również zastosowanie niektóre przepisy ogólne zawarte
w art. 1 i 3 dekretu. Systematyka przepisów dotyczących postępowania w tych sprawach,
a w szczególności zamieszczenie w odrębnym rozdziale przepisów łącznych, czyli wspól-
nych dla obu rodzajów spraw, świadczy o tym, że dostrzeżono liczne podobieństwa
w postępowaniu w tych sprawach. Takie łączne unormowanie tych zagadnień było
symptomatyczne również dla późniejszych regulacji i zostało przyjęte w aktualnym sta-
nie prawnym.

Zgodnie z przepisem art. 5 dekretu do zabezpieczenia spadku właściwy był sąd miej-
sca, gdzie znajdowały się rzeczy, które były we władaniu spadkodawcy w czasie jego
śmierci. Jeżeli sąd ten nie był sądem spadku, niezwłocznie zawiadamiał on sąd spadku
o dokonanym zabezpieczeniu. Podstawy zabezpieczenia spadku były unormowane
w art. 6, który stanowił, że spadek zabezpiecza się, gdy zachodzi niebezpieczeństwo usu-
nięcia, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy pozostałych po spadkodawcy albo gdy z in-
nych przyczyn zachodzi potrzeba pieczy nad mieniem spadkowym. Do środków zabez-
pieczenia należały: 1) spisanie i oddanie majątku ruchomego pod dozór, 2) złożenie do
depozytu sądowego, 3) ustanowienie zarządu tymczasowego, 4) ustanowienie dozoru
nad nieruchomością. Możliwe było zastosowanie kilku sposobów zabezpieczenia jedno-
cześnie lub kolejno.

Przepis art. 8 § 1 dekretu wskazywał krąg osób legitymowanych do wystąpienia
z wnioskiem o zabezpieczenie spadku. Wniosek ten mógł pochodzić od osoby, która
uprawdopodobniła prawo do spadku, wykonawcy testamentu, współwłaściciela rzeczy
pozostałych po spadkodawcy, wierzyciela mającego pisemny dowód należności prze-

1 Dz. U. Nr 63, poz. 346 z późn. zm.
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Rozdział I. Postępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku

ciwko spadkodawcy oraz prokuratora, Prokuratorii Generalnej i właściwej władzy po-
datkowej. Natomiast wydanie z urzędu postanowienia o zabezpieczeniu spadku nastę-
powało wtedy, gdy sąd powziął wiadomość, że spadkobierca jest nieobecny lub nie ma
pełnej zdolności do działań prawnych i nie ma ustawowego przedstawiciela albo gdy
spadkobierca jest nieznany. Przepis art. 9 dekretu dopuszczał również możliwość stoso-
wania środków tymczasowych. Zachodziła ona wtedy, gdy istniało niebezpieczeństwo
usunięcia, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy, które były we władaniu spadkodawcy.
Kompetencje do ich stosowania przyznano organom miejscowej administracji ogólnej
lub zarządu gminy. Organy te były obowiązane o zarządzonych środkach zabezpieczenia
zawiadomić niezwłocznie sąd, do którego właściwości należy zabezpieczenie spadku.

Przepis art. 10 dekretu normował zabezpieczenie spadku po spadkodawcy, który
zmarł na statku morskim lub powietrznym. Zabezpieczenie rzeczy, które znajdowały się
we władaniu zmarłego, było dokonywane przez kierownika statku według przepisów
o zabezpieczeniu. Akt zabezpieczenia kierownik odsyłał sądowi spadku, a jeżeli zacho-
dziły trudności w oznaczeniu tego sądu – sądowi grodzkiemu miejsca przybicia statku
w Polsce.

Przepisy art. 12–17 dekretu dotyczyły czynności podejmowanych w ramach spisania
majątku ruchomego. Zastrzeżono również, że pieniądze i papiery wartościowe podlegają
złożeniu do depozytu sądowego. Kosztowności podlegały złożeniu do depozytu albo
oddaniu do przechowania wyznaczonemu dozorcy.

W treści art. 18 dekretu upoważniono organ wykonujący postanowienie o zabezpie-
czeniu do wydania z pieniędzy spadkowych członkowi rodziny spadkodawcy, a gdyby
to nie było możliwe, domownikowi spadkodawcy albo innej odpowiedniej osobie sumy
potrzebnej na koszty pogrzebu spadkodawcy. W celu zaspokojenia tych kosztów sąd
mógł zarządzić sprzedaż odpowiedniej części ruchomości spadkowych, oznaczając przy
tym sposób sprzedaży. Organ wykonujący postanowienie o zabezpieczeniu mógł z pie-
niędzy spadkowych pozostawić członkom rodziny spadkodawcy, którzy w czasie jego
śmierci z nim mieszkali, odpowiednią kwotę na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb
na czas nie dłuższy niż miesiąc.

Kolejne przepisy normowały zagadnienia związane z wyznaczeniem dozorcy i tym-
czasowego zarządcy. Według art. 21 § 2 i 3 dekretu zarządca miał wykonywać czynności,
do których był uprawniony i obowiązany zarządca ustanowiony w drodze zabezpiecze-
nia roszczenia przez sekwestr. Organ, który wyznaczył zarządcę, był uprawniony do
wydania mu z funduszów spadku odpowiedniej sumy na niezbędne wydatki.

Przepis art. 23 dekretu przewidywał natomiast, że jeżeli ustała potrzeba zabezpiecze-
nia, podlegało ono uchyleniu przez sąd z urzędu lub na wniosek osób uprawnionych do
żądania zabezpieczenia.

Przepisy łączne dotyczące zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza odnosiły się
przede wszystkim do kwestii związanych z wykonaniem postanowienia o zabezpiecze-
niu spadku. Według art. 31 dekretu wykonanie tego postanowienia należało do komor-
nika, ale sąd, stosownie do okoliczności, mógł wyznaczyć do wykonania tych czynności
notariusza albo burmistrza lub wójta gminy. W zakresie tych czynności organy te pod-
legały sądowi, który wydał wykonywane postanowienie. Na ich czynności można było
wnieść skargę do sądu. Przepis art. 33 § 2 dekretu przewidywał, że na postanowienie
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sądu służy zażalenie, co oznaczało, że wszystkie postanowienia wydane wskutek za-
skarżenia czynności organu wykonującego postanowienie były zaskarżalne.

W art. 34 dekretu zamieszczono regulacje materialnoprawne dotyczące odpowie-
dzialności odszkodowawczej organu wykonującego postanowienie. Poza przepisami
dotyczącymi wykonania postanowienia o zabezpieczeniu spadku przepisy łączne doty-
czyły również kosztów zabezpieczenia (koszty zabezpieczenia, oprócz tych, które zostały
włożone na wierzyciela żądającego spisu inwentarza, obciążały spadek) i wykonalności
postanowień (z art. 38 wynikało, że postanowienia sądu, wydane stosownie do przepisów
o zabezpieczeniu spadku, były natychmiast wykonalne z wyjątkiem postanowień
w przedmiocie zmiany lub uchylenia zabezpieczenia). Wprost przewidziano również, że
na te postanowienia służy zażalenie.

Cytowane przepisy dekretu o postępowaniu w sprawach spadkowych obowiązywały
do dnia 31 grudnia 1964 r., czyli do wejścia w życie kodeksu postępowania cywilnego.
W kodeksie zakres przepisów dotyczących postępowania w sprawach o zabezpieczenie
spadku został znacznie ograniczony w stosunku do przepisów dekretu. Kodyfikatorzy
obawiali się tzw. przeładowania kodeksu i z tego względu zamieścili w nim jedynie cztery
artykuły dotyczące postępowania w omawianych sprawach. Przepisy te dotyczyły wła-
ściwości państwowego biura notarialnego w sprawach o zabezpieczenie spadku
(art. 633 k.p.c.), podstaw zabezpieczenia (art. 634 k.p.c.), trybu wszczęcia postępowania,
kręgu osób legitymowanych do wystąpienia z wnioskiem o zabezpieczenie spadku, wy-
konania postanowienia i zaskarżenia postanowienia (art. 635 k.p.c.) oraz środków zabez-
pieczenia spadku (art. 636 k.p.c.). Ponadto w art. 639 k.p.c. wprowadzono upoważnienie
dla Ministra Sprawiedliwości do wydania rozporządzenia, w którym „określi szczegóło-
wy tryb postępowania w sprawach unormowanych w niniejszym rozdziale”, co odnosiło
się do spraw o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza. Należy podkreślić, że tak sfor-
mułowane upoważnienie ustawowe obowiązywało aż do 17 października 2015 r., pomi-
mo że nie odpowiadało wymaganiom wynikającym z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP2. Na
podstawie upoważnienia wydano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 paź-
dziernika 1966 r. o postępowaniu przy zabezpieczaniu spadku i przy sporządzaniu spisu
inwentarza3.

Charakterystyczną zmianą wprowadzoną w przepisach kodeksu postępowania cy-
wilnego oraz rozporządzenia było powierzenie czynności z zakresu zabezpieczenia spad-
ku państwowym biurom notarialnym. Biurom tym powierzono również kompetencje

2 Przepis  art.  92  ust.  1  Konstytucji  RP  stanowi,  że  rozporządzenia  są  wydawane  przez  organy  wskazane
w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie
powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz
wytyczne dotyczące treści aktu. Podstawową wadą tego upoważnienia był brak wytycznych. Trybunał Konstytucyjny
przyjmuje w orzecznictwie, że „wytyczne” nie muszą być zawarte w przepisie formującym upoważnienie do wydania
rozporządzenia, lecz „możliwe jest też ich pomieszczenie w innych przepisach ustawy, o ile tylko pozwala to na
precyzyjne zrekonstruowanie treści tych wytycznych. Jeżeli jednak rekonstrukcja taka okaże się niemożliwa, to przepis
zawierający upoważnienie będzie musiał zostać uznany za wadliwy konstytucyjnie” (wyrok z dnia 26 października
1999 r., K 12/99, OTK ZU 1999, nr 6, poz. 120). Trybunał podniósł tę okoliczność również w uzasadnieniu postanowienia
z dnia 11 lutego 2015 r., P 8/14 (OTK-A 2015, nr 2, poz. 20). Uznał w nim, że aby móc stwierdzić niekonstytucyjność
przepisu art. 639 k.p.c., konieczne byłoby ustalenie, że wytyczne takie nie mogą zostać zrekonstruowane również
w oparciu o treść pozostałych przepisów kodeksu. Jest to o tyle istotne, że art. 639 k.p.c. wprost odwołuje się do
pozostałych  przepisów  rozdziału,  w  którym  jest  on  zamieszczony.  W  orzeczeniu  nie  zrekonstruowano  tych
wytycznych, gdyż Trybunał umorzył postępowanie w tej sprawie.

3 Dz. U. Nr 43, poz. 258.
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