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Czy możliwe jest odrzucenie spadku „na zapas”?

W swojej  praktyce zawodowej  często spotykałem się  z  pytaniami:  W jaki  sposób mogę odrzucić
spadek? Kiedy mogę dokonać takiej czynności?”. Zainteresowanie w tym przedmiocie najczęściej ma
swoje źródło w sytuacji znacznego zadłużenia masy spadkowej, przekraczającego tzw. stan czynny
spadku, kiedy zadłużenie przenosi wartość aktywów w spadku. Osoba skutecznie odrzucająca spadek
traci wszelkie  prawa  i  obowiązki  wchodzące  w  skład  spadku,  a w  myśl  przepisów  prawa  jest
traktowana  jakoby  nie  dożyła  do  jego  otwarcia.  Dlatego  też  odrzucenie  spadku  jawi  się  jako
bezpieczne i praktyczne rozwiązanie w sytuacji, kiedy masa spadkowa obejmuje jedynie same długi.

Należy jednak zadać pytanie: Co dzieje się w sytuacji,  kiedy z daleko idącej ostrożności chciałbym
odrzucić spadek niejako „na zapas”, kiedy nie uczynili tego jeszcze spadkobiercy wyprzedzający mnie
w kolejności dziedziczenia. Czy składając oświadczenie o odrzuceniu spadku nie narażam się na brak
tzw. causae, (uzasadnienia prawnego) dla dokonania tego rodzaju czynności, a co się z tym wiąże na
możliwość podważenia takiej czynności przez wierzyciela spadkodawcy? 

Na  to  pytanie  odpowiedział  ostatnio  Sąd  Najwyższy  (dalej:  SN)  zapytany  przez  jeden  z  sądów
okręgowych.  Pytanie  zostało  skonstruowane w sposób kaskadowy i  brzmiało  dosłownie  tak:  Czy
w ramach  przewidzianego  w  art.  690  k.p.c.  [Kodeksu postępowania  cywilnego  –przyp.  red.]
postępowania  o zatwierdzenie  uchylenia  się  od  skutków  prawnych  niezachowania  terminu  do
odrzucenia spadku, w sytuacji gdy nie toczy się i nie toczyło postępowanie o stwierdzenie nabycia
spadku po spadkodawcy, konieczne jest w pierwszej kolejności badanie terminowości i skuteczności
oświadczeń wszystkich osób powołanych do spadku wcześniej niż wnioskodawca,

a w przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie:

Czy skutecznym jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez osobę, w stosunku do której nie
rozpoczął jeszcze biegu termin określony w art. 1015 § 1 k.c.? [Kodeksu cywilnego –przyp. red.]. 

Na marginesie przypomnę, iż  co do zasady, zgodnie z art. 1015 Kodeksu cywilnego, oświadczenie
o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym
spadkobierca  dowiedział  się  o  tytule  swego  powołania.  Najczęściej  tym  momentem,  jest  chwila
śmierci spadkodawcy. Co do zasady oświadczenie takie może zostać złożone przed sądem lub przed
notariuszem.

SN stwierdził w uchwale z dnia 19 października 2017 r. (sygn. akt: III CZP 48/17), iż: w postępowaniu
o zatwierdzenie  oświadczenia  o  uchyleniu  się  od  skutków  prawnych  niezachowania  terminu  do
złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (art. 690 § 1 k.p.c.) sąd nie bada twierdzenia
wnioskodawcy,  że  jest  spadkobiercą. Oznacza  to,  że  SN  przychylił  się  do  stanowiska  bardziej
przychylnego dla osób odrzucających spadek, ponieważ uznał, iż przepisy nie nakazują sądowi badać,
czy  jednostronna  czynność  prawna  jest  złożona  w terminie,  natomiast  samo  przyjęcie  tego
oświadczenia nie przesądza o jego skuteczności.

Na  marginesie  należy  zauważyć,  że  uchwała  została  podjęta  w składzie  3  sędziów  i  ma  jedynie
wiążące  zastosowanie  w  sprawie,  w  ramach  której  sąd  okręgowy  złożył  swoje  zapytanie.



Należy jednak zauważyć,  iż  w praktyce wiele  kolejnych orzeczeń zapewne znajdzie  swoje  oparcie
w tezie podniesionej przez Sąd Najwyższy.

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza
przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania
artykuł  dostarcza  jedynie  informacji  ogólnych,  które  w konkretnym przypadku nie  mogą zastąpić
porady prawnej.

Przypominamy, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 mogą zawsze, na bieżąco zasięgnąć
dodatkowych informacji  w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138.
Pozostałe  osoby  zainteresowane  posiadaniem  ochrony  prawnej  zapraszamy  do  zapoznania  się
z ofertą CDO24 na stronie internetowej www.cdo24.pl.


