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Kluczową kwestą związaną z nowelą pra-
wa spadkowego, która obowiązuje od dnia 18 
października 2015 roku jest zmiana zasad od-
powiedzialności spadkobierców za długi zwią-
zane ze spadkiem. Najistotniejsze elementy 
reformy można ująć w kilku punktach:

Utrzymany został termin 6 miesięcy  
(liczony od dnia kiedy spadkobiercy dowie-
dzieli się, że zostali powołani do dziedzicze-
nia) na podjęcie przez nich decyzji czy chcą 
spadek przyjąć, czy go odrzucić.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuce-
niu spadku nadal można będzie złożyć przed 
sądem lub przed notariuszem.

Należy pamiętać, że przyjęcie spadku 
zawsze wiązało się i nadal wiązać się będzie  
z przyjęciem odpowiedzialności za długi 
spadkowe. Z chwilą przyjęcia spadku za długi 
spadkowe odpowiadają spadkobiercy mająt-
kiem spadkowym oraz całym swoim mająt-
kiem.

Ustawodawca zmienił podstawową zasa-
dę regulującą zasady przyjęcia powyższej odpo-
wiedzialności. Do tej pory, niezłożenie w ter-
minie żadnego oświadczenia skutkowało przy-
jęciem nieograniczonej odpowiedzialności  
za długi spadkowe. Po wejściu w życie nowych 
przepisów, niezłożenie w terminie żadnego 
oświadczenia spowoduje przyjęcie odpowie-

dzialności ograniczonej do „wartości spadku”.  
Stąd ten sposób nabycia spadku nazywa się 
nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwen-
tarza, a odpowiedzialność za długi spadkowe 
ogranicza się do ustalonego w inwentarzu  
stanu czynnego spadku.

Ustawodawca uregulował też sporzą-
dzanie spisu inwentarza przez notariusza, na 
wniosek i na podstawie oświadczeń składa-
nych przez spadkobierców, według określo-
nego wzoru. Unormowano skutki prawne  
i kwestie odpowiedzialności za  niewyjawienie 
całego majątku czy za podanie do spisu nie-
istniejących długów. W przypadku, gdy braki 
lub błędy w spisie inwentarza będą wynikały  
z braku wiedzy spadkobierców będą oni mogli 
uzupełnić przedmiotowy spis.

Reasumując, jeżeli spadkobierca nie 
będzie chciał w ogóle odpowiadać za długi 
spadkowe musi w terminie 6 miesięcy złożyć 
oświadczenie o odrzuceniu spadku. Jeżeli tego  
nie zrobi będzie odpowiadał we wskazanym 
wyżej zakresie.

Wszystkie poczynione powyżej uwagi 
dotyczące spadkobierców odnoszą się również 
do osób, na rzecz których spadkodawca uczy-
nił zapisy windykacyjne.
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