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Uwag i

do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

oraz niekt6rych innych ustaw

Projekt wyra2a zdecydowane dqZenie do rozszerzenia swobody testowania, m. in.

przez wprowadzenie do kodeksu cywilnego umowy darowizny na wypadek Smierci. Mo-
globy to oznaczae,2e uruchomiona w tym kierunku inicjatywa ustawodawcza wychodzi

naprzeciw oczekiwaniom, a sama instytucja ze wzglgdu na swq doniosloS6 powinna sig

stac waznym elementem porzqdku spadkobrania. Tak jednak nie jest, a uzasadnienie pro-

jektu nie dostarcza przekonywajqcych argumentow na korzySc proponowanei zmiany.

Trudno w szczegolnoSci uzna6, 2e za omawianq zmianq przemawiajq ju2 funkcjonuj4ce

tego rodzaju rozwiqzania w innych systemach prawnych. W polskim prawie spadkowym

zapis pozwala testatorowi uszczuplic stan majEtku spadkowego z jednoczesnym zapew-

nieniem mu kontroli nad trwaloSciq tego rodzaju rozrzqdzenia, dopoki pozostaje przy 2y-

ciu. Tymczasem z projektu ustawy zdaje siq wynika6,2e w nastepstwie umowy darowizny

na wypadek Smierci jedynie skutek rzeczowy darowizny ulega przesunigciu do chwil i

Smierci spadkodawcy. W konfrontacj i  takiej darowizny z jej aktualnym odpowiednikiem

inter vivos, ta druga zdecydowanie bardziej chroni interes darczyncy, chocby przez wzglqd

na mo2liwo56 jej odwolania

W literaturze wyrazane oczekiwanie na wprowadzenie do kodeksu cywilnego umo-

wy darowizny na wypadek Smierci ma raczej charakter odosobniony. Trudno te2 byc zwo-

lennikiem proponowanego zamierzenia majEc na wzglgdzie wizjg przysztych uregulowai

kodeksowych, przedstawionych w Zielonej Ksigdze pod redakcjq Zbigniewa Radwaiskie-

go. Jezeli bowiem odnieSc siq do ujgtych w tej publikacji rozwa2afi w przedmiocie swobo-

dy testowania, to co do umowy darowizny na wypadek Smierci mo2na sig spotkac tylko z

bardzo ogolnym stwierdzeniem, ze ,,Nie podlega teZ dyskusji potrzeba korektury rozrzq-

dzen moftis causa (a takze darowizn inter vivos) spadku w celu ochrony interesow os6b

bliskich spadkodawcy." Nie ulega wqtpliwo6ci, ze tak wyraZona mySl nie determinuje d4-

zenia do proponowanej zmiany.



Wszystko to prowadzi do wniosku, i2 w aktualnym stanie oczekiwan w zakresie te-

stowania, rozszerzenie swobody w tym wzglgdzie na umowy darowizny na wypadek
Smierci nie jest pi lnie konieczne. Za uzasadnione nalezy uznac przekonanie, i2 postulowa-

na zmiana powinna podlegac ocenie w kontekScie zmian systemowych, a te powinny by6
przedmiotem prac komisj i  kodyfikacyjnej.


