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Przedmowa
Przemiany społeczne i polityczne w Polsce spowodowały
znaczny wzrost znaczenia prawa spadkowego. Obecnie, z jednej
strony, coraz więcej można odziedziczyć, przybywa osób będących
właścicielami znacznego majątku, z drugiej strony łatwość zaciągania zobowiązań powoduje, iż dziedziczenie łączy się z szeregiem niebezpieczeństw. Niebezpieczeństwa te dostrzeżone zostały przez
ustawodawcę, który nowelizacją KC od 18.10.2015 r. wprowadził
rewolucyjne zmiany do prawa spadkowego polegające na przyjęciu,
iż bierność spadkobiercy równa się przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza oraz wprowadzeniu nowej instytucji – wykazu
inwentarza.
Spadkobranie łączy się nieodzownie z rozliczeniami spadkowymi. Z jednej strony wzrost zamożności społeczeństwa, a z drugiej
coraz bardziej złożone stosunki kredytowe powodują, iż rozliczenia
spadkowe są znacznie bardziej skomplikowane niż kilkanaście lat temu. Przepisy dotyczące rozliczeń spadkowych nie są doskonałe – wywołują wiele kontrowersji w doktrynie oraz różnic stanowisk
w orzecznictwie. Treść testamentów własnoręcznych często nie jest
precyzyjna, a znajomość konstrukcji prawnych dotyczących spadkobrania nie jest powszechna. Niniejsza publikacja poświęcona jest
omówieniu i próbie znalezienia rozstrzygnięć problemów związanych z różnego rodzaju rozliczeniami dotyczącymi spadku. Oprócz
rozważań teoretycznych zawiera ona treści jak najbardziej praktyczne oraz konkretne przykłady obliczeń opartych na orzecznictwie.
Celem publikacji jest przedstawienie, jak należy obliczać różnego rodzaju wartości związane ze spadkiem – a oczywiste jest, iż
wartości te mają fundamentalne znaczenie dla spadkobierców. Wykorzystano przy tym dostępną literaturę przedmiotu, a szczególne
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miejsce zajmuje orzecznictwo sądów, przede wszystkim Sądu Najwyższego, którego rola w kształtowaniu praktyki sądowej jest nie do
przecenienia.
W publikacji zaprezentowano cztery grupy zagadnień. Pierwsza łączy się z problemem wyznaczenia spadkobiercy w kontekście
art. 961 KC. Zgodnie z tym artykułem, jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się
w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. Zasadniczy, w niektórych sytuacjach dla
wyznaczenia spadkobiercy, przepis jest trudny do analizy szczególnie w kontekście często niejasnej treści testamentu. Druga część
książki dotyczy zaś zachowku. Przedstawiono w niej zagadnienia
związane z obliczaniem zachowku, z wyceną majątku spadkowego
oraz zaliczaniem darowizn na schedę spadkową. Część trzecia poświęcona jest odpowiedzialności za długi spadkowe. Jest to część
o tyle istotna, iż zawiera analizę nowych uregulowań prawnych dotyczących przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Szczególne miejsce zajmuje tu przedstawienie nowej w polskim prawie
instytucji – wykazu inwentarza. Czwarta część dotyczy rozliczeń
między spadkobiercami w ramach działu spadku. Część tę uzupełniono o kwestie działu spadku w sytuacji, gdy w skład spadku wchodzą nieruchomości rolne, z uwagi na kolejną nowelizację ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego.
Od nowelizacji KC wprowadzającej nowe zasady odpowiedzialności za długi spadkowe minęło już prawie 4 lata. Przez ten
czas ukazało się wiele artykułów i książek poświęconych nowym
rozwiązaniom prawnym. Również orzecznictwo Sądu Najwyższego
wzbogaciło się o wiele istotnych wyroków. Trzecie wydanie książki
uwzględnia najnowszą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo.
Autor dziękuje za otrzymane miłe i użyteczne uwagi na temat
poprzednich wydań książki. Część uwag pozwoliła na udoskonalenie jej treści.
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