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SYTUACJA PRAWNA MAŁŻONKA 
WSPÓŁDZIEDZICZĄCEGO SPADEK 
ZE ZSTĘPNYMI ORAZ KREWNYMI 

B A R B A R A  M O D Z E L E W S K A ,  K A R I N A  O L S Z A N K A *

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jest objęte ochroną prawną i opieką 
państwa. Gwarantuje to Konstytucja RP1 w art. 18, a rozwinięcie tej deklaracji zna-
jduje swoje odzwierciedlenie m.in. w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym2 oraz 
w wielu innych aktach prawnych. Wynika to z faktu, że małżeństwo stanowi obec-
nie ‒ i stanowiło w przeszłości ‒ trwały element struktury społecznej3, pełni wiele 
funkcji w społeczeństwie i służy zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych 
człowieka oraz tworzy podstawę do materialnego zabezpieczenia każdego 
z małżonków, a także ich potomstwa.

Małżonkowie, niezależnie od ustroju majątkowego, poprzez zaangażowanie 
w powiększanie stanu swoich dóbr materialnych przyczyniają się do zwiększenia 
zarówno własnego bezpieczeństwa socjalnego, jak i bezpieczeństwa dzieci oraz dal-
szych członków rodziny, tworząc majątek wspólny i/lub majątki osobiste. 

Przełomowym momentem w każdej rodzinie jest z jednej strony urodzenie się 
dziecka, a z drugiej ‒ śmierć członka rodziny, a zwłaszcza śmierć jednego z mał-
żonków w sytuacji, gdy pozostaje drugi małżonek oraz ich dzieci lub dalsi zstępni, 

* Barbara Modzelewska – mgr prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni 
Łazarskiego.

Karina Olszanka – mgr prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni 
Łazarskiego. 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., Nr 78, 
poz. 483; z 2001 r., Nr 28, poz. 319; z 2006 r., Nr 200, poz. 1471; z 2009 r., Nr 114, poz. 946.

2 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. ‒ Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. z 2017 r., poz. 682, 
dalej jako ,,k.r.o.”.

3 Zob. A. Kwak [w:] Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 40. 
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czy też wstępni, którym zmarły zapewniał dotychczas bezpieczeństwo materialne, 
przekazując im środki pieniężne, wspomagając ich. Za życia prawo chroni słabszych 
ekonomicznie poprzez obowiązek małżonków przyczyniania się do zaspokajania 
potrzeb rodziny (art. 27 KRO) lub poprzez obowiązek alimentacyjny między krew-
nymi, a w pewnych przypadkach ‒ także między byłymi małżonkami oraz między 
powinowatymi (art. 128 KRO i nast.). Obowiązki te ustają jednak w chwili śmierci 
osoby zobowiązanej (art. 139 KRO). Powstaje zatem pytanie, czy prawo spadkowe 
chroni interesy majątkowe członków najbliższej rodziny w zakresie spuścizny mate-
rialnej po zmarłym, a w sytuacji, gdy w trakcie trwania małżeństwa bezdzietnego 
umiera jeden ze współmałżonków, czy prawo nadal chroni małżonka pozostałego 
przy życiu. 

Analizę obowiązującego prawa spadkowego z powyższego punktu widzenia 
poprzedzimy przedstawieniem rozwiązań funkcjonujących w innych systemach 
prawnych.

1. PRAWO ROSYJSKIE

W rosyjskim prawie spadkowym sytuacja prawna współmałżonka została uregu-
lowana w ustawie z dnia 21 października 1994 roku ‒ Kodeks cywilny Federacji 
Rosyjskiej, w części trzeciej zatytułowanej „Prawo spadkowe i międzynarodowe”, 
która została przyjęta dnia 1 listopada 2001 roku. W ustawie tej w artykułach 
1142‒1148 rosyjskiego KC został wprowadzony następujący porządek dziedziczenia 
ustawowego: 
1) małżonek, rodzice i dzieci (także przysposobione);
2) rodzeństwo (także przyrodnie) i dziadkowie; w wypadku gdy rodzeństwo spad-

kodawcy nie żyje, dziedziczą ich zstępni;
3) rodzeństwo rodziców (także przysposobione) i kuzyni;
4) krewni i dalsi krewni (III, IV i V stopień pokrewieństwa w linii prostej);
5) IV stopień w linii bocznej;
6) do VI stopnia pokrewieństwa w linii prostej i bocznej;
7) macocha, ojczym, pasierbica, pasierb;
8) konkubent niezdolny do trwałej pracy (ze względu na wiek lub niepełnosprawność), 

będący przez nie mniej niż rok na utrzymaniu spadkodawcy oraz mieszkający 
ze spadkodawcą przez co najmniej rok.
W prawie rosyjskim małżeństwo zostaje zawarte w urzędzie stanu cywilnego 

przez kobietę i mężczyznę. Wówczas w chwili jego zawarcia powstaje między nimi 
ex lege wspólność ustawowa (wspólność majątkowa)4. Obejmuje ona przedmioty, 
które zostały nabyte przez oboje małżonków lub jednego z nich. Do majątku wspól-
nego należą m.in.: wynagrodzenie za pracę, dochody z innej działalności zarobkowej 
każdego z małżonków, wpłaty, tj.: renty, odszkodowanie za uszkodzenie ciała itp., 
dochody z majątku wspólnego, a także rzeczy nabyte za wspólne dochody. W jego 
skład nie wchodzą natomiast dochody z majątku osobistego każdego z nich. Mają-

4 Aktualne kwestie prawa spadkowego: zbiór artykułów, red. W. Kraszeninników, Moskwa 2016.
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tek ten może jednak zostać uznany za majątek wspólny jedynie w wypadku, gdy 
jego wartość została zwiększona w znacznym stopniu kosztem majątku wspólnego.

Zasadą powołania do dziedziczenia z ustawy jest kolejność dziedziczenia, 
która zależy od przedstawionych stopni pokrewieństwa. W art. 1112 rosyjskiego 
KC zostały ujęte prawa i obowiązki majątkowe zmarłego ‒ do schedy spadkowej 
nie należą zaś te, które są ściśle związane z osobą zmarłego, tj. alimenty5. Rosyjskie 
prawo spadkowe nie chroni praw małżonka. Odmiennie niż w prawie polskim, nie 
może on żądać ponad swój udział spadkowy przedmiotów urządzenia domowego 
z masy spadkowej, nawet jeśli spadkobierca mieszkał razem ze spadkodawcą. Mał-
żonek może domagać się jedynie przekazania tych przedmiotów, do których jest 
uprawniony w ramach swojego udziału spadkowego przy podziale spadku6 . 

W prawie rosyjskim nie istnieje pojęcie separacji, a także nie ma możliwo-
ści wyłączenia małżonka od dziedziczenia, tak jak przewiduje to prawo polskie 
w razie, gdy spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu z jego winy, ponieważ 
prawo to nie przewiduje orzeczenia o winie w wypadku rozwodu. 

Odmiennie niż w prawie polskim został uregulowany w prawie rosyjskim rów-
nież zachowek (art. 1149). Uprawnionymi do niego są: niepełnoletnie oraz trwale 
niezdolne do pracy dzieci, trwale niezdolny do pracy małżonek oraz rodzice spad-
kodawcy, a także osoby będące na utrzymaniu spadkodawcy trwale niezdolne do 
pracy, które byłyby powołane do spadku z ustawy. W takiej sytuacji należy im się 
połowa wartości udziału spadkowego, która przypadałaby im przy dziedziczeniu 
ustawowym. Zaznaczyć należy, iż osobom zdolnym do pracy zachowek nie przy-
sługuje, a także trzeba uwzględnić spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, 
którzy odrzucili spadek przy ustalaniu udziału spadkowego stanowiącego pod-
stawę do obliczania zachowku. Przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi 
i innym spadkobiercom do spadku nie dolicza się darowizn. Roszczenie z tytułu 
zachowku nie przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do niego.

2. PRAWO NIEMIECKIE

W prawie niemieckim rozporządzanie majątkiem może przybierać formę testa-
mentu, testamentu wspólnego, umowy dotyczącej dziedziczenia, a w wypadku 
braku takiego rozporządzenia ‒ ma miejsce dziedziczenie beztestamentowe. 
Niemieckie prawo spadkowe zostało uregulowane w ustawie z dnia 1 stycznia 
1900 roku Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ‒ niemiecki Kodeks cywilny.

Zgodnie z BGB do dziedziczenia uprawnieni są tylko krewni, tzn. osoby mające 
wspólnych rodziców, dziadków, pradziadków lub też bardziej odległych przodków. 

Przysposobienie również tworzy relacje pokrewieństwa z przysposabiającymi 
oraz ich krewnymi.

5 J. Bezpałow, Juniti-Dana ‒ Prawo spadkowe: Ustawa i prawo, Moskwa 2012.
6 Kodeks Cywilny Federacji Rosyjskiej. Prawo spadkowe: Komentarz do rozdziału V, 

red. W. Kraszeninników, Moskwa 2013.
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W § 1924‒1930 BGB został usystematyzowany ustawowy porządek dziedzicze-
nia krewnych. Jest on następujący:
1) wyłącznie potomstwo spadkodawcy, tj. dzieci, wnuki, prawnuki itd.; 
2) rodzice spadkodawcy, rodzeństwo oraz ich zstępni;
3) dziadkowie spadkodawcy oraz ich dzieci i ich zstępni;
4) pradziadkowie, ich dzieci oraz zstępni tych dzieci;
5) Skarb Państwa (w razie braku krewnych i małżonka/partnera z zarejestrow-

anego związku partnerskiego).
Dziedziczenie małżonka oraz partnera życiowego zostało zawarte w § 1931‒1933 

BGB. Małżonek lub zarejestrowany partner dziedziczy w zbiegu z:
1) potomstwem ‒ jedną czwartą spadku;
2) krewnymi drugiej grupy porządku dziedziczenia (rodzicami spadkodawcy, 

rodzeństwem i ich zstępnymi) ‒ jedną drugą spadku;
3) dziadkami ‒ jedną drugą spadku.

W wypadku rozwodu małżonkom nie przysługuje prawo do dziedziczenia po 
sobie. Tyczy się to także małżeństw będących w trakcie rozwodu, które nie zamiesz-
kują wspólnie. Partnerzy pozostający w zarejestrowanym związku partnerskim 
dziedziczą na tych samych zasadach co małżonkowie. Dziedziczenie ustawowe nie 
znajduje zastosowania przy innych nieformalnych związkach partnerskich.

Zachowek w prawie niemieckim przysługuje zstępnym, małżonkowi i rodzicom na 
wypadek pominięcia ich przez spadkodawcę w testamencie, a więc całkowitego albo 
częściowego wydziedziczenia. Został on uregulowany w § 2303 i następnych BGB. 
W § 2303 ustawodawca wskazał, iż dziecko spadkodawcy, które zostało wyłączone 
od dziedziczenia ustawowego przez testament, ma prawo żądać od spadkobierców 
zachowku w wysokości połowy wartości udziału spadkowego, który przypadłby mu 
przy dziedziczeniu na podstawie ustawy. Dotyczy to również małżonka oraz rodzi-
ców spadkodawcy. Ustawowy udział małżonka wynosi jedną czwartą masy spadko-
wej, przy założeniu, że małżonek dziedziczy wraz z dziećmi. Natomiast w wypadku 
braku dzieci, jego ustawowy udział w zachowku wynosi jedną drugą całości spadku7 .

3. PRAWO FRANCUSKIE

W prawie francuskim problematyka dziedziczenia została uregulowana w Code 
civil. Wyróżnia się tu dziedziczenie testamentowe oraz beztestamentowe. Porządek 
dziedziczenia w tym prawie wygląda następująco:
1) zstępni;
2) rodzice (tzw. wstępni uprzywilejowani) oraz rodzeństwo i ich zstępni;
3) dziadkowie i pradziadkowie (tzw. wstępni zwykli);
4) krewni w linii bocznej „zwykli”, od III do XII stopnia;
5) państwo, po uzyskaniu orzeczenia TGI miejsca otwarcia spadku, wprowadzającego 

je w posiadanie.

7 Szerzej na ten temat: https://e-justice.europa.eu – Prawo spadkowe niemieckie (dostęp: 
28.05.2018).
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W owym porządku wyłączeni od dziedziczenia są powinowaci oraz konku-
benci. Małżonek natomiast nie należy do żadnego z wyżej wymienionych kręgów, 
choć dziedziczy on zawsze w zbiegu z osobami należącymi do trzech pierwszych 
kręgów, a co za tym idzie ‒ wyklucza on dojście do dziedziczenia osób z czwar-
tego kręgu. Istnieje kilka sytuacji związanych z małżonkiem, które należy wyjaśnić. 
W sytuacji, gdy spadkodawca pozostawił małżonka przed uregulowaniem spraw 
spadkowych ‒ najpierw należy znieść wspólność majątkową, która istniała między 
małżonkami. Po jej zniesieniu mają zastosowanie poniżej przedstawione zasady.

W wypadku gdy spadkodawca pozostawił małżonka oraz dzieci, małżonek ten 
może skorzystać z dwóch opcji. Pierwszą z nich jest prawo użytkowania całego 
majątku spadkowego, drugą ‒ prawo własności jednej czwartej majątku spadko-
wego, w razie gdy wszystkie dzieci są wspólnymi dziećmi małżonków. Jednak 
w sytuacji, gdy chociaż jedno z dzieci nie jest wspólnym dzieckiem małżonków ‒ 
małżonkowi przysługuje jedynie prawo własności jednej czwartej majątku. Zostało 
to uregulowane w art. 757 Code civil.

Jeżeli spadkodawca pozostawił małżonka oraz wstępnych, to spadek przysłu-
guje w jednej drugiej małżonkowi, zaś w jednej czwartej ojcu spadkodawcy oraz 
w jednej czwartej matce spadkodawcy.

W razie braku wstępnych i zstępnych, cały spadek przysługuje pozostającemu 
przy życiu małżonkowi. Jeśli spadkodawca nie pozostawił wstępnych, to wtedy 
jego rodzeństwo lub zstępni rodzeństwa otrzymują połowę masy spadkowej, które 
spadkodawca otrzymał od wstępnych w drodze dziedziczenia lub darowizny. Jest 
to określane mianem „prawa powrotu” (droit de retour). Pozostałe składniki majątku 
przysługują małżonkowi pozostającemu przy życiu. 

W art. 763 Code civil ustawodawca wskazał, iż partnerowi w zarejestrowanym 
związku przysługuje jedynie prawo korzystania z rodzinnego domu po śmierci part-
nera. Oznacza to, że zarejestrowany partner nie jest uważany za spadkobiercę zmarłego.

Rezerwa przysługuje zstępnym zmarłego oraz jego małżonkowi w razie, gdy 
spadkodawca nie pozostawił zstępnych. Natomiast prawo to nie przysługuje 
wstępnym oraz krewnym w linii bocznej. Zgodnie z art. 913 Code civil, gdy spad-
kodawca pozostawił po sobie tylko jedno dziecko, to przysługuje mu prawo do 
rezerwy w wysokości połowy spadku; jeżeli spadkodawca pozostawił po sobie 
dwoje dzieci ‒ przysługująca im rezerwa wynosi dwie trzecie masy spadkowej, 
zaś gdy spadkodawca pozostawił po sobie troje lub więcej dzieci ‒ przysługuje 
im trzy czwarte całości spadku. Prawo do rezerwy przysługuje również małżon-
kowi ‒ wynosi jedną czwartą spadku. Ma on do niego prawo wyłącznie wtedy, 
gdy spadkodawca nie pozostawił wstępnych ani zstępnych. Zasada ta obowiązuje 
w odniesieniu do spadków otwartych od dnia 1 lipca 2002 roku.

4. PRAWO HISZPAŃSKIE

W prawie hiszpańskim istnieje siedem różnych systemów dziedziczenia. W związku 
ze wspólnymi przepisami prawa cywilnego, w sytuacji braku spadkobierców testa-
mentowych, obowiązuje określona kolejność dziedziczenia. Jest ona następująca:
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1) dzieci, wspólnie z małżonkiem posiadającym prawo użytkowania jednej trzeciej 
majątku odpowiednio względem prawa użytkowania jednej trzeciej lub połowy 
majątku będącego przedmiotem użytkowania;

2) rodzice, wspólnie z małżonkiem posiadającym prawo użytkowania jednej 
trzeciej majątku odpowiednio względem prawa użytkowania jednej trzeciej lub 
połowy majątku będącego przedmiotem użytkowania;

3) małżonek;
4) krewni spadkodawcy do IV stopnia pokrewieństwa (włącznie);
5) Skarb Państwa.

W związku z istnieniem kilku różniących się od siebie systemów dziedziczenia, 
w niektórych z nich jest przewidziana możliwość dziedziczenia przez wspólnotę 
autonomiczną, a nawet w kilku wspólnotach przez określoną instytucję. Zależy 
to od przepisów obowiązujących w danym regionie ‒ regulują to przepisy szcze-
gólne.

Zgodnie z przepisami prawa hiszpańskiego zachowek jest częścią spadku, którą 
spadkodawca nie może rozrządzać, ponieważ przysługuje on określonym spadko-
biercom z mocy prawa. Osobami uprawnionymi do zachowku są:
1) dzieci i zstępni względem swoich rodziców i wstępnych;
2) w wypadku braku dzieci i zstępnych, rodzice i wstępni względem swoich dzieci 

i zstępnych;
3) małżonek na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

Wysokość zachowku wynosi dwie trzecie wartości netto spadku pozostawio-
nego przez rodziców dzieciom i zstępnym. Jednak w celu zwiększenia udziału 
spadkowego swoich dzieci lub zstępnych rodzice mogą rozporządzić jedną częścią 
z dwóch trzecich masy spadkowej stanowiącej zachowek. Trzecią częścią spadku 
można rozrządzić w dowolny sposób.

Ze względu na zróżnicowany podział regionalny ustawodawca wprowadził 
przepisy szczególne dotyczące zachowku827.

Analizę obowiązującego prawa spadkowego z tego punktu widzenia poprze-
dzimy przedstawieniem rozwiązań obowiązujących w polskim systemie prawnym 
w przeszłości. 

W dawnej Polsce największe znaczenie miało dziedziczenie beztestamentowe, 
przy czym dziedziczenie nieruchomości podlegało ograniczeniom, w przeciwień-
stwie do ruchomości9. Polskie prawo ziemskie nie przewidywało dziedziczenia po 
małżonku, gdyż uważano, że majątek nie może przejść do obcej rodziny10 .

W XIX wieku powstała Powszechna Księga Ustaw Cywilnych (1811 rok)11 . 
Zawarto w niej przepisy dotyczące dziedziczenia ustawowego. W § 757 tejże 
księgi została określona sytuacja małżonka: „Małżonkowi spadkodawcy (...) należy 
się równa część dziedzictwa z każdym dziecięciem, jeżeli jest ich troje lub wię-

 8 27 Szerzej na ten temat: https://e-justice.europa.eu – Prawo spadkowe hiszpańskie 
(dostęp: 28.05.2018).

 9 Zob. T. Maciejewski, Historia prawa sądowego Polski, Koszalin 1998, s. 72.
10  Ibidem, s. 73.
11 G. Bałtruszajtys, J. Kolarzowski, M. Paszkowska, K. Rajewski, Wybór źródeł do historii prawa 

sądowego czasów nowożytnych, Warszawa 2002, s. 77.
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cej; jeżeli zaś mniej jest dzieci niż troje, natenczas należy mu się czwarta część 
spadku do dożywotniego używania, a własność tej części zostaje przy dzieciach”12 . 
Oznaczało to, iż już w tamtych czasach sytuacja prawna małżonka była w pewien 
sposób zabezpieczona, dzięki możliwości dożywotniego korzystania z własności, 
w wypadku gdy było troje dzieci lub więcej. Natomiast w razie, gdy małżonkowie 
mieli jedno lub dwoje dzieci, bądź nie mieli ich wcale ‒ małżonek pozostający przy 
życiu dziedziczył w częściach równych z resztą potomków.

W 1825 roku wszedł w życie Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego. Na jego 
mocy w tytule V „O małżeństwie” ustawodawca zawarł następujące regulacje 
w artykułach 210‒233. Małżonkowi pozostającemu przy życiu przypada „(...) część 
spadku, równa części, jaka na każde dziecko przypada, licząc pozostałego mał-
żonka przy podziale spadku za jedno dziecko i zostawiając onemuż wybór między 
częściami. Część na małżonka przypadła służyć mu tylko będzie do użytkowania 
dożywotniego. Jeżeli nie ma dzieci, a znajdują się krewni zmarłego małżonka, aż 
do stopnia czwartego włącznie, pozostający współmałżonek mieć będzie czwartą 
część spadku na własność. Gdyby zaś i do tego stopnia krewnych nie było, połowa 
spadku prawem własności do pozostającego małżonka należeć będzie(...)”13 . 

Przepisy te, podobnie jak Powszechna Księga Ustaw Cywilnych z 1811 roku, 
przewidywały dożywotnie prawo użytkowania przez małżonka własności spad-
kodawcy w wypadku posiadania dzieci. Gdy współmałżonkowie nie mieli dzieci, 
małżonek pozostający przy życiu dziedziczył w zbiegu z krewnymi do czwartego 
stopnia. Przypadała mu czwarta część spadku na własność. Gdyby jednak nie było 
tych krewnych, to połowa schedy spadkowej należałaby do małżonka. 

Zgodnie z prawem cywilnym obowiązującym na ziemiach wschodnich, tj. Zwo-
dem Praw Cesarstwa Rosyjskiego tom X cz. 1 z 1832 roku, sytuacja małżonka uległa 
zmianom. „Żona ślubna (...) zarówno za życia dzieci, jak i bez nich, otrzymywała 
z majątku nieruchomego siódmą część, z ruchomego zaś czwartą (...)”14. Wpro-
wadzenie tychże przepisów nie było korzystne dla małżonka, ponieważ nie miał 
on zagwarantowanego prawa dożywotniego korzystania z własności. Jednakże 
przypadała mu jedna siódma bądź jedna czwarta części spadku przypadającego 
po małżonku, przy czym dotyczyło to tylko żony.

Obowiązujący na zachodnich ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej Kodeks 
Cywilny Niemiecki z 1896 roku przewidywał dziedziczenie ustawowe małżonka 
z potomkami spadkodawcy w jednej czwartej części, a w zbiegu z krewnymi dru-
giego rzędu lub dziadkami ‒ w jednej drugiej spadku. Udział małżonka był zależny 
od rzędu krewnych, z którymi dziedziczył. W razie dziedziczenia wraz z dziadkami 
i ich potomkami „(…) małżonek otrzymuje także z drugiej połowy spadku taki 
udział, jaki by według § 1926”15. W owym paragrafie ustawodawca zawarł, iż jeżeli 

12 Ibidem .
13 Ibidem, s. 110‒111.
14 G. Bałtruszajtys, J. Kolarzowski, M. Paszkowska, K. Rajewski, Wybór źródeł do historii prawa 

sądowego czasów nowożytnych, Warszawa 2002, s. 125‒126.
15 Ibidem, s. 157.
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dziadkowie w chwili otwarcia spadku żyją, to dziedziczą w częściach równych 
razem z małżonkiem.

W okresie międzywojennym polskie prawo spadkowe opierało się na porządku 
prawnym pozostawionym przez zaborców. Najbardziej archaiczne rozwiązania 
obowiązywały na wschodzie kraju, gdzie były w mocy zapisy jeszcze z czasów 
feudalnych, natomiast nowocześniejsze rozwiązania obowiązywały na południu 
i w centralnej części Polski oraz na ziemiach zachodnich, gdzie zazwyczaj majątek 
był przekazywany drogą testamentową16 .

Po II wojnie światowej prawo spadkowe zostało uregulowane w dekrecie 
z 8 października 1946 roku zatytułowanym Prawo spadkowe17, który poprze-
dził Kodeks cywilny z 1964 roku. Zgodnie z tym dekretem małżonek znalazł się 
w kręgu osób dziedziczących w pierwszej kolejności. Na mocy art. 22 w/w aktu 
prawnego małżonek był powołany do dziedziczenia w zbiegu z zstępnymi zmar-
łego małżonka i przysługiwała mu jedna czwarta spadku, natomiast w wypadku 
dziedziczenia wraz z jego rodzicami lub rodzeństwem, bądź też zstępnymi rodzeń-
stwa, otrzymywał połowę spadku. W razie braku tych osób dziedziczył on cały 
spadek. Zgodnie z art. 23 dekretu pozostający przy życiu małżonek, który dziedzi-
czył cały spadek, był obowiązany do dostarczenia dziadkom zmarłego małżonka 
środków utrzymania w wypadku ich niedostatku. Spadkobierca mógł zwolnić się 
z tego obowiązku poprzez zapłatę im wartości jednej czwartej czystego spadku. 
Na mocy kolejnych artykułów w/w dekretu małżonek, który dziedziczył w zbiegu 
z krewnymi zmarłego małżonka (z wyjątkiem zstępnych) otrzymywał należące do 
spadku przedmioty urządzenia domowego, np. meble. Pozostającemu przy życiu 
małżonkowi przysługiwało wówczas roszczenie takie jak przy zapisie. Nie miał 
on jednak prawa do spadku oraz przedmiotów urządzenia domowego w sytuacji, 
gdy spadkodawca wytoczył powództwo o rozwód z winy żyjącego małżonka i to 
powództwo było uzasadnione.

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa spadkowego zlokalizowane w Kodek-
sie cywilnym z 23 kwietnia 1964 roku18, w księdze IV zatytułowanej „Spadki”, 
w art. 922‒1087, wyróżniają dwa tytuły powołania do spadku: testament oraz 
ustawę. Dziedziczenie ustawowe może obejmować całość masy spadkowej lub jej 
część. Na podstawie art. 926 § 2 i § 3 KC dziedziczenie ustawowe całości oraz 
części spadku odbywa się wówczas, gdy nie zostali powołani spadkobiercy przez 
spadkodawcę lub gdy żadna z powołanych osób nie chciała lub nie mogła być 
spadkobiercą. Ma ono miejsce tylko wtedy, gdy spadkodawca nie wyraził w testa-
mencie odmiennej woli przy ustanawianiu spadkobierców lub odwołał testament 
w całości lub w części dotyczącej ustanowienia spadkodawcy, albo też ustanowienie 
spadkobierców przez spadkodawcę okazało się nieważne lub bezskuteczne19 . Testa-
tor może powołać do spadku dowolną osobę, choćby osobę prawną czy fundację. 

16 Zob. T. Maciejewski, Historia prawa sądowego Polski, Koszalin 1998, s. 186‒187.
17 Dz.U. z 1946 r., Nr 60, poz. 328.
18 Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93.
19 W. Borysiak i in. [w:] Prawo spadkowe. System Prawa Prywatnego. Tom 10, pod red. B. Kordasiewicz, 

Warszawa 2015, rozdział III.
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W sytuacji gdy spadkodawca pozostawił ważny testament, ma miejsce dziedzicze-
nie na jego podstawie.

Dziedziczenie ustawowe, uregulowane w art. 931‒940 KC, przewiduje następu-
jący porządek dziedziczenia: 
1) dzieci spadkodawcy oraz małżonek;
2) zstępni dziecka nieżyjącego w chwili otwarcia spadku oraz małżonek;
3) małżonek i rodzice spadkodawcy;
4) małżonek, rodzic żyjący w chwili otwarcia spadku oraz rodzeństwo (lub ich 

zstępni) w wypadku, gdy jeden z rodziców spadkodawcy nie żyje;
5) małżonek i rodzeństwo (lub ich zstępni), gdy rodzice spadkodawcy nie żyją;
6) małżonek, gdy brak jest zstępnych, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa;
7) dziadkowie;
8) pasierbowie (w wypadku braku małżonka i krewnych spadkodawcy);
9) gmina ostatniego miejsca zamieszkania lub Skarb Państwa.

Część przypadająca małżonkowi dziedziczącemu w zbiegu z zstępnymi nie 
może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku (art. 931 § 1 KC), co ma zna-
czenie, gdy zmarły pozostawił więcej niż troje dzieci. 

W sytuacji dziedziczenia małżonka w zbiegu z rodzicami spadkodawcy jego 
udział spadkowy wynosi połowę masy spadkowej, natomiast udziały rodziców 
wynoszą po jednej czwartej pozostałej masy spadkowej (art. 932 § 2 KC). W razie 
braku nie tylko zstępnych, ale także małżonka spadkodawcy, Kodeks cywilny 
przewiduje możliwość dziedziczenia przez rodziców w częściach równych (art. 932 
§ 3 KC).

Gdy małżonek dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem spadkodawcy 
lub zstępnymi rodzeństwa jego część zawsze wynosi połowę masy spadkowej 
(art. 933 § 1 KC). Nie jest istotne natomiast, ile osób dziedziczy obok małżonka, 
ponieważ jego udział spadkowy w tym przypadku jest stały. W sytuacji gdy jedno 
z rodziców nie dożyło otwarcia spadku oraz brak jest rodzeństwa spadkodawcy 
albo ich zstępnych, małżonek nadal otrzymuje połowę spadku.

Dziedziczenie małżonka w zbiegu z zstępnymi, a także rodzicami zmarłego mał-
żonka nie powinno budzić większych wątpliwości. Wydaje się także zgodne z sze-
roko pojętymi zasadami etycznymi i moralnymi. Dzieci stają się w pewnym sensie 
kontynuatorami w tworzeniu majątku swoich rodziców. Jest to oczywiste, ponie-
waż zapewniają naturalną ciągłość rodziny. Natomiast rodzice przyczyniają się do 
wielkości dóbr majątkowych własnych dzieci poprzez zapewnienie im właściwych 
warunków materialnych, do zdobycia wykształcenia potrzebnego do wykonywania 
konkretnego zawodu, czy też poprzez zwykłą codzienną troskę o dziecko czy też 
wspieranie swojego dziecka na każdym etapie jego życia, np. opiekując się jego 
dziećmi.

Wątpliwości nasuwają się w wypadku dziedziczenia małżonka w zbiegu 
z rodzeństwem spadkodawcy lub z dziećmi rodzeństwa. Nierzadko bowiem kon-
takty i relacje z rodzeństwem oraz z ich zstępnymi są nikłe lub tych relacji nie 
ma. W konsekwencji przyjętego rozwiązania prawnego wspólnie dziedziczą osoby, 
które nie przyczyniły się do powstania majątku spadkodawcy, a nawet zupełnie się 
za życia spadkodawcy nie znały. Małżonek pozostający przy życiu znajduje się więc 
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w niekomfortowej sytuacji, ponieważ musi dzielić się majątkiem, który wspólnie ze 
swoim współmałżonkiem wypracował z osobami, które nie miały żadnego udziału 
w jego powstaniu i nie wiążą ich z nim żadne więzy ekonomiczne. To samo dotyczy 
dziedziczenia małżonka z dziećmi rodzeństwa zmarłego małżonka.

W świetle obowiązującego prawa małżonek może zatem dziedziczyć w zbiegu z:
1) dziećmi spadkodawcy i ich zstępnymi;
2) rodzicami spadkodawcy;
3) jednym z rodziców i rodzeństwem spadkodawcy lub zstępnymi rodzeństwa;
4) rodzeństwem spadkodawcy i ich zstępnymi.

Dzieci spadkodawcy dziedziczą zawsze w częściach równych. Jeżeli małżonek 
nie chce lub też nie może dziedziczyć, to wówczas cały spadek przypada dzieciom 
spadkodawcy. Istnieje kilka możliwości dziedziczenia małżonka w zbiegu z dziećmi. 
W art. 931 § 1 KC ustawodawca zastrzegł co najmniej jedną czwartą całości spadku 
na rzecz małżonka. Jeśli więc małżonek dziedziczy w zbiegu z jednym dzieckiem, 
to wówczas spadek przypada im po połowie. Natomiast jeżeli małżonek dziedziczy 
w zbiegu z dwojgiem dzieci ‒ każde z nich otrzymuje jedną trzecią całości spadku. 
W razie dziedziczenia małżonka z trojgiem dzieci ‒ każde z nich dziedziczy 
w równych częściach, po jednej czwartej całości spadku. W razie gdy małżonek 
dziedziczy z więcej niż trojgiem dzieci, wówczas jego część majątku spadkowego 
wynosi zawsze jedną czwartą. Inaczej jednak wygląda sytuacja w przypadku przys-
posobienia dokonanego przez tylko jednego ze współmałżonków. Powoduje to, 
iż współmałżonek przysposabiającego nie dziedziczy po przysposobionym i jego 
krewnych. Jest to równoznaczne z tym, że przysposobiony również nie dziedziczy 
po małżonku przysposabiającego oraz po jego krewnych. Zasada ta nie ma zasto-
sowania przy przysposobieniu dokonanym przez macochę lub ojczyma.

Małżonek jest uprawniony do dziedziczenia z ustawy po zmarłym spadko-
dawcy tylko wtedy, gdy był z nim w związku małżeńskim w chwili otwarcia 
spadku. W wypadku gdy związek małżeński został prawomocnie unieważniony 
lub rozwiązany przez wyrok rozwodowy, były małżonek nie dziedziczy. Taka sytu-
acja ma także miejsce w razie prawomocnie orzeczonej separacji w chwili otwarcia 
spadku. Istnieje możliwość zniesienia separacji; powoduje to jej ustanie, wówczas 
gdy orzeczenie o zniesieniu separacji było prawomocne w chwili otwarcia spadku. 
Oznacza to, że w razie śmierci jednego z małżonków po zniesieniu separacji mają 
zastosowanie przepisy o dziedziczeniu ustawowym małżonka. W razie śmierci 
małżonka w czasie trwania sprawy o rozwód lub separację postępowanie umarza 
się. Jeżeli jednak małżonek spadkobierca zechce wytoczyć powództwo o rozwód lub 
separację z małżonkiem już nieżyjącym, to wówczas nie jest to możliwe.

Przy dziedziczeniu ustawowym nie ma znaczenia czas trwania małżeństwa, 
z chwilą śmierci jednego współmałżonka ustają wszelkie umowy majątkowe, 
zarówno ustawowe, jak i umowne. Jeżeli toczy się proces o unieważnienie 
małżeństwa w chwili śmierci jednego z małżonków, to unieważnienie to może być 
orzeczone po śmierci tak powoda, jak i pozwanego. Od rozstrzygnięcia procesu 
zależy możność ustawowego dziedziczenia małżonka. 

Nadto istnieje jeszcze możliwość dziedziczenia małżonka spadkodawcy jako 
zstępnego jego brata lub siostry ‒ jest to jednak przypadek bardzo rzadki. Ma to 
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miejsce przykładowo w razie małżeństwa wuja z siostrzenicą. W wymienionym 
przykładzie małżonek dziedziczy zarówno jako małżonek na podstawie art. 932 
§ 2 KC, jak i jako krewny spadkodawcy na podstawie art. 934 KC20 .

W art. 939 KC ustawodawca wprowadził uprawnienie chroniące współmałżonka 
ze względu na negatywne skutki ekonomiczne i życiowe spowodowane śmiercią 
współmałżonka. 

Uprawnienie to przysługuje mu wtedy, gdy zostały spełnione następujące 
przesłanki:
1) związek małżeński istniał w chwili otwarcia spadku;
2) małżonkowie pozostawali we wspólnym pożyciu;
3) małżonek dziedziczy z ustawy;
4) małżonek dziedziczy w zbiegu z innymi spadkobiercami niż zstępni spad-

kodawcy, którzy mieszkali z nim razem w chwili w jego śmierci;
5) chodzi o przedmioty urządzenia domowego należące do spadku, z których 

małżonkowie wspólnie korzystali lub wyłącznie jedno z nich korzystało.
Ochrona małżonka ma charakter roszczenia, które współmałżonek może skiero-

wać przeciwko pozostałym spadkobiercom o przeniesienie przez pozostałych spad-
kobierców swoich udziałów w przedmiotach urządzenia domowego, które nabyli 
poprzez dziedziczenie, oraz ewentualnie, aby je wydali małżonkowi. Przez przed-
mioty urządzenia domowego należy rozumieć rzeczy ruchome, które służą prowa-
dzeniu gospodarstwa domowego oraz te, które stanowią wyposażenie mieszkania. 
Przepis ten nie dotyczy przedmiotów, które nie służą bezpośrednio zaspokojeniu 
podstawowych potrzeb w zakresie gospodarstwa domowego (np. samochodu czy 
też kolekcji obrazów, wyposażenia gabinetu lekarskiego). Małżonek może dochodzić 
swego roszczenia najpóźniej w dziale spadku. Nie jest ono jednak uwzględniane 
przy obliczaniu wartości udziałów spadkowych zarówno małżonka, jak i pozosta-
łych spadkobierców. Uprawnienie to nie przysługuje mu wtedy, gdy: 1) zrzekł się 
dziedziczenia (art. 1048 KC) lub 2) został uznany za niezgodnego (art. 928 KC) lub 
3) został wyłączony od dziedziczenia (na podstawie art. 940 KC), 4) został wydzie-
dziczony (art. 1008 KC) lub 5) odrzucił spadek (art. 1020 KC).

W art. 940 KC ustawodawca wskazał możliwość wyłączenia małżonka od dzie-
dziczenia. Może to nastąpić wtedy, gdy spadkodawca wystąpił o orzeczenie roz-
wodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. Istnieją następujące 
przesłanki do wyłączenia dziedziczenia małżonka:
1) małżonek, który ma zostać wyłączony, w chwili śmierci małżonka-spadkodawcy 

pozostawał z nim w związku małżeńskim i przeżył małżonka-spadkodawcę;
2) gdy jeszcze żyjący spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji 

z winy współmałżonka (jako powód lub pozwany), zażąda w trakcie procesu 
orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka, co najmniej zaś z winy obu stron;

3) gdy proces o rozwód lub separację toczył się zarówno za życia spadkodawcy, 
jak i po jego śmierci;

20 J.S. Piątowski, H. Witczak, A. Kawałko, Prawo Spadkowe. System Prawa Prywatnego, Tom 10, 
Warszawa 2013, s. 248; Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III Spadki, red. K. Osajda, Warszawa 2013, 
s. 179.
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4) uzasadnione było żądanie orzeczenia rozwodu lub separacji w chwili otwarcia 
spadku z winy żyjącego małżonka.
Co istotne, w przypadku opisanym w art. 940 § 1 KC wyłączenia małżonka nie 

mogą domagać się dziadkowie spadkodawcy, ich zstępni oraz pasierbowie. Jest 
to spowodowane ich drugoplanową pozycją w rodzinie spadkodawcy. Powódz-
two to powinno być wytoczone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym 
spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, lecz nie później niż w ciągu roku 
od otwarcia spadku. Dla każdego spadkobiercy termin ten biegnie indywidualnie. 
Orzeczenie o wyłączeniu małżonka ma charakter ex tunc i jest skuteczne erga omnes, 
także w stosunku do tych, którzy nie wystąpili z powództwem o wyłączenie.

5. WNIOSKI KOŃCOWE

Przeanalizowana instytucja dziedziczenia ustawowego małżonka w poszczególnych 
systemach prawnych wskazuje na to, że zazwyczaj małżonek dziedziczy w zbiegu 
z dziećmi, rodzicami lub rodzeństwem zmarłego współmałżonka. Należy zatem 
zastanowić się, czy taki porządek dziedziczenia nie jest dla niego krzywdzący. Czę-
sto zmuszony jest on do dziedziczenia nie tylko z dziećmi (także przysposobionymi), 
ale także z rodzeństwem czy rodzicami. Po śmierci jednego ze współmałżonków 
ten drugi jest obowiązany przekazać należną mu według ustawy część majątku 
wspólnie wypracowanego na rzecz rodzeństwa lub innych krewnych spadkodawcy. 
W wypadku dziedziczenia tak nieruchomości, jak i ruchomości ‒ zobowiązany jest 
on spłacić część przypadającą w spadku wyżej wymienionym osobom. Często 
korzyści ze wspólnie wypracowanego majątku małżonków czerpią krewni, którzy 
nie mieli w tym wkładu własnego. Prowadzi to do wzbogacenia się osób trzecich, 
które przez długi okres nie utrzymywały relacji ze spadkodawcą, albo przyczyniały 
się do pejoratywnego działania na jego rzecz. Korzystniejszym rozwiązaniem dla 
współmałżonka pozostającego przy życiu byłoby, gdyby ustawodawca wprowa-
dził przepisy uzależniające zdolność dziedziczenia przez rodzeństwo i rodziców 
od pozytywnych stosunków, jakie miał małżonek z nimi. Jeżeli ich relacja za życia 
małżonka była pozytywna i powstała więź emocjonalna, współmałżonek pozosta-
jący przy życiu mógłby dziedziczyć wraz z rodzicami i rodzeństwem zmarłego. 
Natomiast gdy ich wzajemne stosunki były nikłe bądź negatywne, nie dochodziłoby 
do dziedziczenia. Korzystną zmianą dla małżonka pozostającego przy życiu byłaby 
także modyfikacja terminu wynikającego z art. 923 KC, na mocy którego po śmierci 
spadkodawcy małżonek jest uprawniony do korzystania z mieszkania i urządzeń 
domowych w dotychczasowym zakresie tylko przez okres 3 miesięcy od otwarcia 
spadku. Często może to rodzić liczne problemy, ponieważ jest to bardzo krótki czas, 
w którym współmałżonek może nie zdążyć znaleźć sobie nowego lokalu oraz upo-
rządkować wszystkich rzeczy oraz spraw po zmarłym. Okres ten powinien zostać 
wydłużony do co najmniej do 6 miesięcy od otwarcia spadku. Dzięki temu małżo-
nek pozostający przy życiu otrzymałby szansę na znalezienie odpowiedniego lokalu 
oraz mógłby spokojnie się przeprowadzić. Warto także zwrócić uwagę na regula-
cje stosowane w innych systemach prawnych; niektóre z tych rozwiązań mogłyby 
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zostać zaimplementowane do polskiego systemu prawnego. Prawo francuskie 
i hiszpańskie dopuszcza możliwość użytkowania całym majątkiem przez małżonka 
pozostającego przy życiu, zamiast wyznaczać mu dość krótki termin na opuszczenie 
wspólnie zamieszkiwanego lokalu. Co ciekawe, francuski Code civil reguluje moż-
liwość odziedziczenia całej schedy spadkowej przez małżonka w wypadku braku 
zstępnych i wstępnych spadkodawcy. Nawet w przypadku partnera ma on prawo 
do korzystania z rodzinnego domu po śmierci partnera spadkodawcy. W prawie 
niemieckim BGB również reguluje sytuacje zarejestrowanego partnera, który dzie-
dziczy wraz z dziećmi. 
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SYTUACJA PRAWNA MAŁŻONKA WSPÓŁDZIEDZICZĄCEGO SPADEK 
ZE ZSTĘPNYMI ORAZ KREWNYMI

Streszczenie

Instytucja dziedziczenia sięga czasów starożytnego Rzymu. Na przestrzeni wieków rola oraz 
zakres sukcesji zmieniały się, a jednocześnie kształtowały się relacje międzyludzkie, w tym 
małżeńskie. Każdy porządek europejski inaczej reguluje dziedziczenie po sobie małżonków. 
Często w wypadku śmierci jednego z nich ten pozostający przy życiu zostaje narażony na 
dziedziczenie w zbiegu z innymi członkami rodziny. Prawo spadkowe kształtowało przez wieki 
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regulacje dotyczące takiej sytuacji. Podstawowym celem dziedziczenia po sobie małżonków 
jest zapewnienie zabezpieczenia wspólnie wypracowanego majątku. Ważne jest, aby w sytu-
acji, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu, pozostający przy życiu małżonek 
otrzymał sprawiedliwą część masy spadkowej, a także aby został uchroniony przed utratą 
majątku spowodowaną podziałem pomiędzy małżonka i innych krewnych. Współcześnie 
obowiązujące zasady są wynikiem ewaluacji prawa i relacji małżeńskich. W każdym europe-
jskim kraju dziedziczenie zostało uregulowane w inny sposób, w konsekwencji czego pozy-
cja małżonka jest zróżnicowana. W Polsce problematyka dziedziczenia została uregulowana 
w Kodeksie cywilnym. Zatem czy ustanowiony w Kodeksie cywilnym porządek dziedziczenia 
jest korzystny dla małżonka? Czy w innych państwach Europy przyjęto bardziej sprawiedliwy 
porządek dziedziczenia małżonka w zbiegu z innymi spadkobiercami? 

Słowa kluczowe: małżonek, dziedziczenie, majątek, udział, prawo spadkowe

LEGAL SITUATION OF A SPOUSE WHO CO-INHERITS WITH DESCENDANTS 
AND RELATIVES

Abstract 
For years the role and area of inherity has been changing and contemporaneously interpersonal 
relations were forming, in marriage too. Every European system has different regulation about 
inheritance of spouses. In case of death of one of the spouses, very often the surviving spouse 
is exposed to inheritance in the confluence with other family members. The inheritance law has 
been regulated over the centuries for such a situation. The basic aim of heredity of spouses is 
to ensure protection of the jointly developed property. It is important that in situation when the 
testator did not leave a last will, the surviving spouse received a fair share of the inheritance, 
and also was protected against the loss of property caused by the division between the spouse 
and other relatives. The contemporary rules are the result of the evaluation of law and marital 
relations. In Poland inheritance has been regulated in the civil code.

Key words: spouse, heredity, succession, hereditary, inheritance law


