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Niektóre uwagi de lege ferenda (na przyszlość) na tle prawa spadkowego i rolnego

1. Zostaną  poruszone  tylko  nieliczne  zagadnienia  prawa  spadkowego  oraz  prawa 

rolnego de  lege  ferenda (wybrane)  i  to  w sposób  ogólny,  bo  nie  ma  miejsca  na  analizę 

szczegółową, w tym krótkim opracowaniu.

2. a)  Prawo spadkowe  musi  być  oparte  o  podstawowe zasady  prawa  spadkowego 

kontynentalnego. Odrębny jest  system anglosaski (angloamerykański).  Nie można tworzyć 

mieszanki (konglomeratu) systemu kontynentalnego i anglosaskiego (angloamerykańskiego), 

a tak w istocie, w sposób zmodyfikowany zrobiono to na tle testamentu w prawie polskim 

(treści testamentu).

b) Zapis windykacyjny wprowadzony do prawa polskiego powinien być oparty na 

trzech podstawowych zasadach.

Po pierwsze, przedmiot zapisu windykacyjnego wchodzi w skład spadku. 

Po drugie, do zapisu windykacyjnego (i obligacyjnego) stosuje się regułę 

interpretacyjną art. 961 k.c. Zatem jeśli zapisy windykacyjne i obligacyjne wyczerpują prawie 

cały spadek – tym bardziej cały spadek – to jest to testamentowe ustanowienie spadkobiercy, 

a nie zapisobiercy (windykacyjnego lub obligacyjnego), chyba że  z  wykładni testamentu 

wynika odmienna wola spadkodawcy, że  chciał rozrządzić całym spadkiem w postaci 

zapisów windykacyjnych lub obligacyjnych, a w skład spadku wejdzie tylko dług z zapisów 

obligacyjnych, bo zapisy windykacyjne powodują przejście prawa na takiego zapisobiercę, w 

skład spadku w chodzi tu dług windykacyjny (art. 222 k.c.) wydania przedmiotu zapisu 

windykacyjnego zapisobiercy windykacyjnemu. Ale taka sytuacja rozrządzenia całym 

spadkiem (ściślej aktywami spadku) w postaci zapisów windykacyjnych lub obligacyjnych 

(zwykłych) jest możliwa, ale mało prawdopodobna.

Po trzecie, zapisobierca zarówno obligacyjny, jak i windykacyjny nie odpowiada za 

długi  spadkowe.  Dochodzi  tu  do  sukcesji  singularnej  (bezpośredniej  przy  zapisie 

windykacyjnym lub możliwej pośredniej przy zapisie obligacyjnym), a następca szczególny 

nie odpowiada nigdy za długi spadkowe. Za długi spadkowe odpowiadają tylko spadkobiercy 

ustawowi  lub  testamentowi.  Tak  też  najczęściej  ten  problem  rozwiązuje  się  na  tle 

ustawodawstw dopuszczających zapis windykacyjny.

c) Do prawa polskiego od 23 października 2011 r. dopuszczono zapis windykacyjny, i 

trafnie, przyjęto zapis windykacyjny, lecz nieprawidłowo go wkomponowano w system



prawa  polskiego  spadkowego.  Jako  pierwszy  w  literaturze  polskiej  już  w  1977  roku

opowiedziałem  się  za  wprowadzeniem  zapisu  windykacyjnego  do  prawa  polskiego.

Upraszcza on sposób przejścia praw ze spadkodawcy na zapisobiercę (bezpośrednio, wprost

przenosi prawa), bez obowiązku zawierania odrębnej umowy o przeniesienie praw będących

przedmiotem  zapisu  obligacyjnego  (art.  968,  156  k.c.).  Odpowiada  to  potocznym

przekonaniom spadkodawców, bo według nich zapisać przedmiot oznacza przenieść prawo do

tego  przedmiotu  na  zapisobiercę  (bez  konieczności  odrębnej  czynności  poprawnej

rozporządzającej  celem  wykonania  zapisu  (art.  156,  art.  510  §  2,  art.  1052  §  2  k.c.).

Przypatrzmy  się  tym  trzem  podstawowym  zasadom,  na  jakich  powinno  być  oparte

wprowadzenie zapisu windykacyjnego do prawa polskiego.

Po pierwsze, ustawodawca przyjął, że przedmiot zapisu windykacyjnego nie wchodzi

w  skład  spadku.  Taki  też  jest  w  zasadzie  ustalony  pogląd  literatury.  W  związku  z  tym

ustawodawca polski złamał podstawową zasadę prawa spadkowego, zasadę jedności spadku

(nie zasadę sukcesji uniwersalnej). Podobne problemy poprzednio istniały na tle gospodarstw

rolnych, wkładów gruntowych w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych (art.  1058-1088

k.c.) i okresowo na tle lasów. Z tym problemem, po licznych bojach prawnych, ustawodawca

w  zasadzie  uporał  się.  Zniesiono  od  1  X  1990  r.  szczególne  przepisy  o  dziedziczeniu

testamentowym gospodarstw rolnych, od 14 II 2001 r. po orzeczeniu TK z dnia 31 I 2001 r.

także na tle dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych.  A po kolejnym orzeczeniu TK

z  5  IX  2007  roku   także  dla  spadków  rolnych  otwartych  przed  18  V  1964  roku.  Ta

sprzeczność logiczna, prawna została zachowana tylko dla spadków otwartych od 18 V 1964

r. do 13 II 2001 r. przy dziedziczeniu ustawowym, zaś przy dziedziczeniu testamentowym od

18 V 1964 r. do 30 IX 1990 r. Czas ten problem rozwiązać w drodze kolejnego orzeczenia

TK, a najlepiej ustawy – noweli k.c. (art.  1058-1088 k.c.)  w tych okresach czasu. Zapisy

windykacyjne mogą wyczerpywać nawet cały spadek, a nie uważa się tego za ustanowienie

spadkobiercy testamentowego (najczęściej). Podstawowe składniki spadku, np. gospodarstwa

rolne  lub  przedsiębiorstwa,  mogą  nie  wejść  do  spadku,  a  być  przedmiotem  zapisu

windykacyjnego. Rozrywa to, burzy się  zatem zasadę  jedności spadku, która powinna być

podstawową  zasadą  prawa  spadkowego,  a  nie  jest.  Uzasadnienie  projektu  RM  o  zapisie

windykacyjnym  wprost stwierdza, że przedmiot zapisu windykacyjnego nie wchodzi w skład

spadku. Takie też jest w zasadzie stanowisko literatury. Literalnie, gramatycznie rzecz biorąc,

trzeba byłoby się z tym zgodzić. Chcąc jednak chronić zasadę jedności spadku opowiadałbym

się  za  tym,  że  przedmiot  zapisu  windykacyjnego  wchodzi  de  lege  lata w  skład  spadku.

Przepisy  k.c.  o  zapisie  windykacyjnym  wprost  –  wyraźnym  przepisem  prawnym  –  nie
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rozstrzygają, czy przedmiot zapisu windykacyjnego wchodzi czy nie wchodzi w skład spadku.

W drodze wykładni przepisów prawnych można starać się wyprowadzić wniosek, że wchodzi

on w skład spadku. Tak też  na tle projektu RM o zapisie windykacyjnym wniesionym do

Sejmu  i  przyjętym  przez  Sejm,  Krajowa  Rada  Notarialna.  Zdaję  sobie  sprawę  z

kontrowersyjności mojego poglądu, ale można go bronić, choć to bardzo dyskusyjne.

Po drugie, w literaturze najczęściej przyjmuje się, że reguła interpretacyjna art. 961

k.c.  nie  ma  zastosowania  do  zapisu  windykacyjnego.  Jeśli  zatem  zapisy  windykacyjne

wyczerpują prawie cały spadek – lub tym bardziej cały spadek – to nie jest to ustanowienie

spadkobierców ustawowych, lecz są to zapisy windykacyjne (zapis windykacyjny, jeśli jest

jeden).  To  samo  dotyczy  zapisów  windykacyjnych  i  obligacyjnych,  gdy  one  wyczerpują

prawie  cały spadek  lub  tym bardziej  cały spadek  (art.  961  k.c.).  Nie  są  to  spadkobiercy

testamentowi,  lecz  zapisobiercy  windykacyjni  i  obligacyjni  (zwykli),  prowadzi  to  do

odmiennego  wniosku.  W mojej  ocenie  art.  961  k.c.  dotyczy  zarówno  zapisów zwykłych

(obligacyjnych),  jak  i  zapisów  windykacyjnych.  Gdy  zapisy  windykacyjne  i  obligacyjne

wyczerpują  prawie  cały  spadek  lub  tym  bardziej  cały  spadek,  to  jest  to  testamentowe

ustanowienie  spadkobierców  testamentowych,  a  nie  zapisy  windykacyjne  czy  zwykłe

(obligacyjne),  chyba że odmienna jest  wola testatora (wynikająca z wykładni testamentu).

Znowu staram się ratować w drodze interpretacji nieprawidłowości legislacyjne. Projekt RM

w uzasadnieniu, trzeba przyznać częściowo niejasnym, przyjmuje, że art. 961 k.c. stosuje się

zarówno  do  zapisów  zwykłych  (obligacyjnych),  jak  i  zapisów  windykacyjnych.  Ustawa

używa słowa „zapis”, czyli w braku rozróżnienia chodzi tu (w art. 961 k.c.) zarówno o zapis

zwykły (obligacyjny), jak i windykacyjny (rzeczowy, rozporządzający). Stanowisko literatury

jest jednak odmienne (najczęściej). Takie też odmienne stanowisko zostało zaprezentowane w

uzasadnieniu uchwały SN z 13 XII 2013 r.  Jest to kolejna nieprawidłowość  legislacyjna,

którą można jednak naprawić w drodze odpowiedniej interpretacji prawa.

Po trzecie, ustawodawca polski przyjął, że zapisobiercy windykacyjni odpowiadają za

długi spadkowe. Jest to kolejny błąd ustawodawczy, którego de lege lata, wobec wyraźnego

brzmienia tekstów ustawy nie można zmienić w drodze wykładni. Można i trzeba postulować

na przyszłość (de lege ferenda) uchylenie odpowiedzialności zapisobierców windykacyjnych

za długi spadkowe. Jak powiedziano, najczęściej tak też przyjmują ustawodawcy, tam gdzie

dopuszczają  zapis  windykacyjny.  Powstaje  wtedy  też  mało  problemów prawnych,  jest  to

proste rozwiązanie legislacyjne, nie niosące za sobą poważnych trudności legislacyjnych w

tworzeniu  prawa  spadkowego.  Zapisobierca  zwykły  (obligacyjny)  nie  odpowiada  (w

zasadzie) i  trafnie za długi spadkowe. Dlaczego zapisobierca szczególny, jakim jest  zapis
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windykacyjny ma odpowiadać za długi spadkowe. Jest to sprzeczność wewnętrzna, logiczna,

nie mająca uzasadnienia prawnego. Także zapisobierca zwykły po wykonaniu zapisu nabywa

prawo podmiotowe będące przedmiotem zapisu, i także po wykonaniu zapisu zwykłego, nie

odpowiada (w zasadzie) za długi spadkowe. Od wieków odróżnia się powołanie do spadku

jako spadkobiercy testamentowego (lub ustawowego) oraz zapis. Spadkobierca odpowiada za

długi spadkowe, i jest to trafne. Natomiast zapisobierca (obligacyjny lub windykacyjny) nie

odpowiada za długi spadkowe. W wypadku spadkobiercy dochodzi do dziedziczenia, czyli

sukcesji uniwersalnej, czyli jest oczywiste, że spadkobierca (następca prawny spadkodawcy

ogólny) wchodzi w jego całą sytuację prawną, we wszystkie prawa i obowiązki, nabywa cały

spadek lub jego część  ułamkową.  Natomiast  przy zapisie  nigdy nie  dochodzi  do sukcesji

uniwersalnej  (nie jest  to dziedziczenie,  nie jest  to spadkobierca),  dochodzi natomiast przy

zapisie windykacyjnym bezpośrednio, zaś przy zapisie obligacyjnym (pośrednio) do sukcesji

singularnej (aczkolwiek może ona w niektórych wypadkach nie nastąpić, np. zapis usług). Ale

jest  bezdyskusyjne,  ze  zapisobierca  jest  następcą  szczególnym,  singularnym,  a  nie

spadkobiercą,  następcą  ogólnym.  Z  tej  podstawowej  zasady  ustawodawca  powinien

wyciągnąć  stosowne  wnioski  szczegółowe,  w  tym  w  zakresie  odpowiedzialności

spadkobiercy  i  braku  odpowiedzialności  zapisobiercy  (zwykłego,  obligacyjnego  i

windykacyjnego) za długi  spadkowe. Tego ustawodawca polski  nie uczynił,  popełnił  błąd

ustawodawczy, który trzeba naprawić w drodze zmiany ustawy.

Reasumując,  opowiadam  się  de  lege  ferenda za  takim  ujęciem  prawnym,  że  po

pierwsze,  przedmiot  zapisu  windykacyjnego  wchodzi  w  skład  spadku,  po  drugie,  że  do

zapisów windykacyjnych i obligacyjnych stosuje się regułę interpretacyjną art. 961 k.c., i po

trzecie, że zapisobierca zwykły (obligacyjny) nie odpowiada (w zasadzie) za długi spadkowe.

Taka konstrukcja zapisu windykacyjnego jest logiczna, poprawna, prosta, jasna.

Jeśli przyjąć, że do zapisu windykacyjnego nie stosuje się art. 961 k.c., a tak często

przyjmuje się, to zapisy windykacyjne mogą wyczerpywać prawie cały spadek lub nawet cały

spadek. W tym ostatnim wypadku w skład spadku wejdą – przy tym stanowisku -  tylko długi

spadkowe.

Jeśli zapisy zwykłe wyczerpują cały spadek (art. 961 k.c.), a ma to być zapis, a nie

ustanowienie spadkobiercy testamentowego, to w skład spadku wejdą długi spadkodawcy – w

tym  w  postaci  zapisu  (zapisów)  praw  podmiotowych  wyczerpujących  cały  spadek  oraz

zapisane prawa podmiotowe, jeśli wchodziły w skład spadku, przejdą one na spadkobierców

ustawowych.
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3. Zasada jedności spadku może być złamana także w drodze art. 922 § 2 k.c.: „nie

należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego (…), które z chwilą jego śmierci przechodzą na

oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami”. Nawiasem mówiąc, art.

922  §  2  k.c.  nie  ma  zastosowania  do  zapisu  windykacyjnego,  bo  przedmioty  zapisu

windykacyjnego mogą lub nie muszą przechodzić na spadkobierców. Formalnie zasada art.

922 § 2 k.c. nie łamie zasady jedności spadku, bo te prawa i obowiązki nie wchodzą w skład

spadku.  Ale  materialnie  złamana  jest  zasada  jedności  spadku.  Podstawową  zasadą  prawa

spadkowego powinno być, że wszystkie prawa i obowiązki majątkowe spadkodawcy z chwilą

jego śmierci przechodzą na spadkobierców w drodze dziedziczenia lub zapisu, od tego mogą

być tylko nieliczne wyjątki, taksatywnie wyliczone w ustawie. W chwili uchwalania k.c. w

1964 r. praktycznie dotyczyło to tylko wkładów oszczędnościowych. W miarę upływu lat lista

praw i  obowiązków,  które  nie  wchodzą  w skład spadku (art.  922  §  2  k.c.)  W SPOSÓB

OGROMNY  SIĘ  ROZSZERZYŁA,  WPROST  ZASTRASZAJĄCO.  Nie  jest  celem  tego

opracowania  przedstawienie  całej  tej  listy  następstwa  szczególnego,  por.  np.  wkłady

oszczędnościowe na rachunkach bankowych (ustawa prawo bankowe), środki zgromadzone

na rachunkach otwartych funduszach emerytalnych, odszkodowanie za niesłuszne skazanie

lub tymczasowe aresztowanie, ubezpieczenie na wypadek śmierci (art. 831 § 3 k.c.), najem

lokalu mieszkalnego (art. 691 k.c.), służebność osobista mieszkania (art. 301 § 2 k.c.), lista ta

stale się wydłuża. Dzieje się to poza kontrolą ustawodawcy cywilnego, gdzie poszczególne

ustawy wprowadzają liczne przypadki następstwa szczególnego (art. 922 § 2 k.c.). Nad tymi

ustawami szczegółowymi powinien objąć  kontrolę  ustawodawca cywilny,  w tym Komisja

Kodyfikacyjna  Prawa Cywilnego,  która  powinna  opiniować  wszystkie  takie  akty  prawne,

stanowiące wyjątek od art. 922 § 1 k.c. (w postaci następstwa szczególnego, art. 922 § 2 k.c.).

Tego obecnie mnie ma, z tego co mi wiadomo.

4. Zasada jedności spadku, że wszystkie prawa i obowiązki majątkowe spadkodawcy

wchodzą w skład spadku i przechodzą na jego spadkobierców ustawowych, testamentowych

lub zapisobierców, jest zatem złamana poprzez dwa poważne wyłomy – po pierwsze, przez

zapis  windykacyjne,  których  przedmiot  nie  wchodzi  w skład  spadku,  po  drugie,  poprzez

następstwo szczególne w trybie art.  922 § 2 k.c.  W tej  sytuacji  możliwa jest  często taka

sytuacja, że w skład spadku wejdą jakieś pozostałości praw majątkowych, resztki, ochłapy, a

nawet  w  skrajnych  wypadkach  mogą  nie  wejść  żadne  prawa  podmiotowe.  Spadkobierca

(ustawowy lub testamentowy) będzie zatem odpowiadał za długi spadkowe  wszystkie, zaś

odziedziczy tylko resztki, pozostałości, ochłapy spadku. Jest to sprzeczne z ideą podstawową
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prawa spadkowego,  wyrażoną  m.in.  w art.  922 § 1 k.c.,  że wszystkie  prawa i  obowiązki

majątkowe cywilne wchodzą  w skład spadku i przechodzą  na spadkobierców ustawowych,

testamentowych lub zapisobierców  (windykacyjnych lub obligacyjnych, zwykłych). A tak de

lege  lata nie  jest.  Po  części  spadkobierca  chroniony  jest  tu  poprzez  art.  1033  k.c.,  że

odpowiedzialność  spadkobiercy  z  tytułu  zapisów  zwykłych  i  poleceń  ogranicza  się  do

wartości stanu czynnego spadku i że spadkobiercy odpowiadają solidarnie z zapisobiercami

windykacyjnymi za długi spadkowe (w sposób określony w ustawie szczegółowo), ale to nie

chroni interesów osób bliskich spadkodawcy (spadkobierców ustawowych i testamentowych,

zapisobierców, beneficjentów spadku), bo w drodze art. 922 § 2 prawa mogą przejść na osoby

inne  (nawet  obce)  w  drodze  następstwa  szczególnego.  Nadto  rozbija  to  jedność  spadku.

Przyjęcie  odpowiedzialności  za  długi  spadkowe  przez  zapisobierców  windykacyjnych

wzmacnia  pozycję  wierzycieli  spadku,  ale  kosztem   zapisobierców  windykacyjnych,

zazwyczaj osób bliskich spadkodawcy, członków jego rodziny (bliższej lub dalszej). Nadto

nie chroni to także wystarczająco wierzycieli spadku, którzy zdani są na pozywanie nie tylko

spadkobierców,  ale  także  licznych,  nieraz  kilkunastu,  zapisobierców  windykacyjnych  i

problemy  procesowe  i  egzekucyjne,  które  z  tym  się  wiążą  [łącznie  z  powództwami

przeciwegzekucyjnymi i dodatkowymi kosztami procesowymi i egzekucyjnymi zarówno po

stronie  zapisobierców  windykacyjnych,  jak  i  wierzycieli  spadku  (spadkobierców,

zapisobierców windykacyjnych)].

Jak powiedziano, de lege ferenda należy stanowczo opowiedzieć się za włączeniem

przedmiotów  zapisów  windykacyjnych  do  spadku  oraz  za  restrykcyjnym  stosowaniem

następstwa szczególnego w trybie  art.  922  §  2  k.c.  (powinien to  być  absolutny wyjątek,

uzasadniony względami społecznymi, rodzinnymi, prawnymi), tak w zasadzie było w chwili

uchwalania k.c. z 1964 r., teraz to zastraszająco, niepomiernie wzrosło, odstępstwa od reguły,

że prawa i obowiązki majątkowe spadkodawcy wchodzą  w skład spadku, stały się  prawie

odwrotną regułą, a w każdym razie są poważne, daleko idące wyjątki, co nie powinno mieć

miejsca. Wyjątki z art. 922 § 2 k.c. następstwa szczególnego powinny być pod każdorazową

kontrolą  ustawodawcy  cywilnego  (k.c.),  w  tym  obecnie  Komisji  Kodyfikacyjnej  Prawa

Cywilnego.

5.  Ustawodawca polski  nie  potrafił  należycie  przenieść  na  grunt  polski  rozwiązań

zapisu windykacyjnego z innych ustawodawstw. W k.c.f. znany jest zapis ogólny (który w

istocie jest testamentowym ustanowieniem spadkobiercy), zapis pod tytułem ogólnym (który

w zależności  od sytuacji  jest  odpowiednikiem zapisu ogólnego lub szczególnego),  i  zapis

szczególny. Do prawa polskiego zapis ogólny nie nadaje się  do przeniesienia. Osoba taka
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powinna  być  traktowana  tak,  jak  spadkobierca  testamentowy,  być  spadkobiercą

testamentowym,  a  nie  nosić  nazwy  zapisobiercy  ogólnego.  Zapis  szczególny  odpowiada

sukcesji singularnej, przedmiotem jego są poszczególne prawa wchodzące w skład spadku.

Jego odpowiednikiem w prawie polskim powinien być zapis windykacyjny (obecny). Zapis

pod  tytułem  ogólnym  nie  nadaje  się  do  przeniesienia  na  grunt  polski.  Niejako  jego

odpowiednikiem jest,  powinna  być,  reguła  interpretacyjna  art.  961  k.c.  Zapisobierca  pod

tytułem  ogólnym  w  zależności  od  sytuacji  przypomina  status  spadkobiercy  (następcy

ogólnego) lub zapisobiercy (następcy singularnego). Kwestia ta jest sporna w literaturze.

Obok zapisu windykacyjnego musi być  zapis obligacyjny (zwykły). Tak też  jest  w

k.c.f.  Tak  też  jest  w prawie  polskim.  Zresztą  pewne  prawa,  np.  nie  wchodzące  w skład

spadku, z natury rzeczy nie mogą być przedmiotem zapisu windykacyjnego, lecz tylko zapisu

obligacyjnego (zwykłego).

6. Obecne uregulowanie testamentu jest w istocie lub może być w istocie mieszanką

rozwiązań  kontynentalnych  i  anglosaskich.  Trzeba  zdecydować  się  albo  na  system

kontynentalny,  albo na  anglosaski,  drogi  pośredniej  nie  ma.  Trzeba  przyjąć  według mnie

system kontynentalny. System anglosaski nie nadaje się do przyjęcia w prawie polskim, jak w

ogóle  w  systemie  kontynentalnym  Europy.  Widać  to  w  istocie  tam,  gdzie  spadkodawca

dokonał  zapisów windykacyjnych,  wyczerpujących przeważającą  część  spadku lub prawie

cały  spadek,  a  tylko  pozostałości  majątku  spadkowego  wchodzą  w  skład  spadku,  są

dziedziczone  przez  spadkobiercę  testamentowego  lub  ustawowego.  Odmienna  jest  też

sytuacja  prawna  „wykonawcy  testamentu”  w  prawie  angloamerykańskim  i  w  systemie

kontynentalnym. Ma on dużą rolę w systemie anglosaskim. W systemie kontynentalnym, np.

polskim  ma  on  podrzędną  rolę,  a  często  nie  jest  ustanawiany,  nie  ma  potrzeby  jego

ustanawiania, bo może rodzić to dodatkowe problemy prawne i majątkowe (finansowe).

7.  Prawidłowo  ustawodawca  polski  przyjął  obecnie  (po  noweli  k.c.)  zasadę,  że

spadkobiercy  (testamentowi  i  ustawowi)  odpowiadają  za  długi  spadkowe  do  wysokości

aktywów spadku, z dobrodziejstwem inwentarza. Poprzednio ich odpowiedzialność za długi

spadkowe  była  co  do  zasady  nieograniczona,  chyba  że  złożyli  oświadczenie  o  przyjęciu

spadku z dobrodziejstwem inwentarza w zawitym terminie 6-miesięcznym, czego zazwyczaj

nie  czynili,  bo  zazwyczaj  nie  wiedzieli,  że  takie  są  ostre  przepisy  prawa  spadkowego,

chroniące  nadmiernie  wierzycieli  spadku,  kosztem majątku  spadkowego  i  niespadkowego

spadkobiercy.  Zasada  obecna  odpowiedzialności  za  długi  spadkowe jest  słuszna.  Nie  ma

podstaw  prawnych,  aby  spadkobierca  odpowiadał  majątkiem  niespadkowym  (powyżej

aktywów spadku), za długi spadkodawcy, czyli innej osoby, nieraz obcej, nie on zaciągnął te
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długi  i  nie  on  za  nie  powinien  ponosić  odpowiedzialność.  On  nabył  tylko  prawa  po

spadkodawcy i tylko w tym zakresie (do ich wysokości) powinien ponosić odpowiedzialność

prawną  za  długi  spadkowe.  Może  to  rodzić  dodatkowe koszty  spadkowe w postaci  spisu

inwentarza  i  powoływania  biegłych  do  oszacowania  spadku,  ale  problem  ten  można

rozwiązać  w  drodze  stosownych  przepisów  prawnych  i  w  oznaczony  sposób  został  on

rozwiązany de lege lata.

8.  Osoby  najbliższe  spadkodawcy  są  chronione  w  różnych  prawach  prawnych  w

drodze rezerwy, zachowku lub alimentacji prawnospadkowej (np. w systemie anglosaskim).

Niektóre ustawodawstwa przyjmują rozwiązania pośrednie, zmodyfikowane. Obecnie w k.c.

jest system zachowku. W systemie zachowku uprawniony do zachowku ma status wierzyciela

spadku  (wierzytelność  pieniężna).  Natomiast  w  systemie  rezerwy  jest  on  spadkobiercą

odpowiedniej części spadku, czyli ma status silniejszy niż przy zachowku.  De lege ferenda

opowiadałbym  się  za  przyjęciem  systemu  rezerwy,  która  lepiej  chroni  osoby  bliskie

spadkodawcy  niż  zachowek  i  pozwala  uniknąć  dodatkowych  kosztów  związanych  z

dochodzeniem zachowku (odrębny proces). Trzeba by wyważyć system rezerwy i zachowku

w  przypadku  pewnych  całości  gospodarczych,  np.  gospodarstw  rolnych,  przedsiębiorstw,

cennych kolekcji sztuki lub nauki. Jest to problem odrębny, który tu nie może być omawiany.

Z enuncjacji prasowych wynika, że zamierza się wprowadzić system zachowku ograniczony

do  stanu  niedostatku  uprawnionego  do  zachowku  (co  znane  jest  sporadycznym

ustawodawstwom). Pogląd ten, projekt ten należy stanowczo odrzucić. Osoby bliskie mają

prawo do rezerwy lub zachowku. Nadto sytuacja społeczno-ekonomiczna, zwłaszcza obecnie,

społeczeństwa  polskiego  jest  taka,  że  przeważająca  większość  jest  w  trudnej  sytuacji

materialnej  (ok.  80  –  90%)  lub  wprost  w  stanie  niedostatku,  np.  miliony  bezrobotnych,

bezdomnych, emerytów i rencistów, niskie płace pracowników, umowy o dzieło i umowy

zlecenia zamiast  umowy o pracę  (liczne „umowy śmieciowe”),  zawieranie umów na czas

oznaczony,  zamiast  na czas nieoznaczony,  młodzież,  dzieci,  osoby uczące się,  studiujące,

trwale  niezdolne  do  pracy,  małoletnie,  niepełnosprawni,  wielomilionowe  emigracje  za

chlebem, każdy potencjalnie może  stanąć w obliczy niedostatku. Po prostu taki projekt nie

odpowiada kontekstowi społeczno-ekonomicznemu społeczeństwa polskiego, które nie jest

bogate,  nie  było nigdy  zamożne,  poza  nieliczną  grupą  bogatych.  Nie  ma  zatem podstaw

prawnych  i  społecznych  oraz  ekonomicznych  do  ograniczenia  zachowku  tylko  do  osób

będących w stanie niedostatku.

9.  Zamierza  wprowadzić  się  do  prawa  polskiego  testamenty  wspólne  małżonków.

Problem testamentów wspólnych małżonków lub w ogóle testamentów wspólnych każdych
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osób jest zagadnieniem trudnym do rozwiązania zarówno od strony normatywnej (prawnej),

jak  i  teoretycznej  oraz  praktycznej.  Powstają  tu  liczne  problemy prawne  do  rozwiązania.

Gdyby chciano w prawie polskim wprowadzić testamenty wspólne, to trzeba by uchylić art.

962  k.c.  (podobnie  jak  jego  odpowiedniki  art.  157  i  9813 k.c.).  Testament  wspólny,  np.

małżonków, można wprowadzić, aczkolwiek nie jest to konieczne, tam gdzie nie ma zakazu

warunkowego i terminowego powołania spadkobiercy. Tam gdzie jest zakaz warunkowego

lub  terminowego  powołania  spadkobiercy,  tam  m.zd.  nie  można  wprowadzić  testamentu

wspólnego, np. małżonków. Trzeba utrzymać zakaz testamentów wspólnych wtedy (art. 942

k.c.). Problemy prawne, które powstają na tle testamentów wspólnych, np. małżonków trzeba

by obecnie rozwiązywać poprzez odpowiednie zastrzeżenia testamentowe podobne, oparte o

warunek i termin, które są obecnie niedopuszczalne. Są wprawdzie dopuszczalne warunki i

terminy, które ziściły się przed chwilą otwarcia spadku, ale to nie rozwiązuje problemów, bo

chodzi tu głównie o ochronę po otwarciu spadku (np. gdy jeden z małżonków zmarł, a drugi

żyje  i  np.  odwołuje  swój  testament,  zmienia go,  lub wprawdzie  czyni  to  za  życia,  ale  w

tajemnicy  przed  drugim małżonkiem sporządza  inny  testament,  sprzeczny  z  testamentem

wspólnym). Jest tu cała masa, mnóstwo zagadnień prawnych do rozwiązania. Pewne kierunki

prawne tych rozwiązań  wskazałem w mojej  monografii  „Testament  –  zagadnienia  ogólne

testamentu  w  polskim  prawie  cywilnym”  i  „Testament  w  polskim  prawie  cywilnym  –

zagadnienia ogólne” oraz „Swobodzie testowania” i „Swobodzie czynności prawnych”, np.

przy omawianiu testamentów wspólnych, wzajemnych, korespektywnych, natury testamentu

jako  czynności  prawnej,  jego  klasyfikacji  w  poszczególnych  schematach  podziałowych

czynności prawnych (np. kauzalne – abstrakcyjne), zakazie testamentów wspólnych, do czego

odsyłam, nie ma na to tu miejsca. Jest to trudny orzech do zgryzienia dla ustawodawcy, teorii

i  praktyki.  Dopuszczenie  warunkowego  i  terminowego  powołania  spadkobiercy

testamentowego (oraz uchylenie art. 157 i 9813 k.c.) m.zd. nie jest trafne, prowadziłoby do

chaosu prawnego i niepewności prawnej. Przed tym chronią te przepisy prawne (art. 962, 157,

9813 k.c.). Dopóki istnieje art. 962 k.c.  (i art. 157 oraz art. 9813 k.c.) nie można wprowadzić

testamentów wspólnych,  bo  powstaną  problemy  prawne  nie  do  rozwiązania.  Aczkolwiek

profesor Jan Gwiazdomorski, jak pamiętam, w jednej z wypowiedzi prawnych, słowem, bez

uzasadnienia,  opowiedział  się  za  wprowadzeniem  do  prawa  polskiego  warunkowego  i

terminowego powołania  spadkobiercy  testamentowego.  Osobiście  z  tym się  nie  zgadzam.

Więcej  z  tego  jest  negatywów  niż  pozytywów,  więcej  problemów,  strat,  niż  korzyści,

pozytywów prawnych. Konkludując, opowiadam się  za zakazem wprowadzania testamentu
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wspólnego, w tym małżonków, do prawa polskiego. Obecne uregulowanie ustawowe (art. 942

k.c.) jest trafne.

10.  a)  Z  enuncjacji  prasowych  wynika,  że  zamierza  się  zlikwidować  testament

allograficzny i testament ustny. Jestem stanowczo przeciwny temu. Testament alograficzny

powinien być  utrzymany. Znany jest on także w obcych ustawodawstwach jako testament

zwykły lub szczególny. Jest to najbardziej popularna forma  testamentu w Polsce, zwłaszcza

na wsi, jak wynika z badań socjologicznych B. Kordasiewicza. To prawda, że testamenty te

nieraz, częściej są nieważne, ale praktyka sądowa ratuje słusznie te testamenty alograficzne

„konwertując”  je  na  testamenty  ustne,  przez  co  pozostają  one  w  mocy.  Z  testamentów

zwykłych mają  pozostać  – według informacji prasowych – tylko testament własnoręczny i

notarialny, nie wystarcza to. Mała jest liczba notariuszy, często jeden, dwóch na cały powiat, i

to  w mieście  powiatowym zazwyczaj  zamiejscowym. Duża  odległość  wsi,  miasteczek od

miasta powiatowego. Kłopoty z dojazdem. Koszty dojazdu. Z kolei testament własnoręczny

też jest nieraz nieważny, bo często, jeśli nie zazwyczaj spadkodawcy nie potrafią sporządzić

prawidłowo testamentu własnoręcznego, bo nie znają przepisów o formie testamentu, o treści

testamentu, co do dziedziczenia, zapisu, zapisu windykacyjnego i zwykłego (obligacyjnego),

polecenia  testamentowego,  wykonawcy  testamentu,  wad  oświadczenia  woli,  odwołania

testamentu itd. Nadto spadkodawca nie zna zazwyczaj całego kontekstu prawnego testamentu

w systemie całego prawa spadkowego, cywilnego, prywatnego, rolnego. W pewnej mierze

spadkodawca sporządzając testament własnoręczny musi liczyć się z jego nieważnością lub

poważnymi niejasnościami prawnymi, nieprecyzyjnością, bo wszak nie jest to prawnik, a i

prawnicy, jeśli nie są notariuszami, zazwyczaj mają problemy ze sporządzeniem testamentu,

tak  aby  oddać  wolę  spadkodawcy  w  całym  kontekście  prawa  spadkowego,  cywilnego,

prywatnego. Spadkodawca doskonale musi znać nie tylko przepisy o testamencie, ale także

całe prawo spadkowe, np. o sytuacji prawnej w okresie między otwarciem spadku a działem

spadku,  o  dziale  spadku,  po  dziale  spadku,  o  odpowiedzialności  za  długi  spadkowe

spadkobierców,  zapisobierców  windykacyjnych  i  zwykłych  (obligacyjnych),  o  zakazie

testamentów  wspólnych,  o  przyjęciu  i  odrzuceniu  spadku,  przepisy  intertemporalne,  o

składzie  spadku,  co  wchodzi,  a  co  nie  wchodzi  w skład  spadku,  jak  rozwiązać  potrzeby

cywilnoprawne, prywatnoprawne w kontekście całego prawa cywilnego, prawa prywatnego,

rodziny, wierzycieli spadku, ekonomicznym, finansowym, podatkowym, aby nie narazić się

na niepotrzebne koszty finansowe i materialne.

Testamentowi  allograficznemu  poświęciłem  odrębną  obszerną  monografię  liczącą

około 1 000 stron maszynopisu. „Testament allograficzny (administracyjny)”, Bielsko-Biała
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2004,  ss.  572,  gdzie  szczegółowo  omawiałem kwestie  związane  z  tym testamentem i  w

konkluzji  stanowczo opowiedziałem się  za  utrzymaniem tej  formy testamentu.  Trzeba  by

tylko dokładnie sprecyzować osoby, przed którymi można sporządzić taki testament. Można

by co najwyżej zastanawiać się, czy utrzymać świadków tego testamentu, bo ci są w stanie

obalić  taki testament, w drodze fałszywych zeznań  lub braku pamięci o okolicznościach i

treści testamentu. Ale jest  to problem do rozważenia. Być  może wtedy, potrzebne byłyby

dwie  (lub  trzy)  osoby  urzędowe  (np.  wójt  gminy  i  sekretarz  gminy),  co  występuje  w

niektórych  ustawodawstwach  na  tle  testamentów  notarialnych  i  sądowych.  Testamenty

notarialne powinny być  sporządzone przez jednego notariusza, a nie dwóch lub trzech, bo

mogą powstawać dodatkowe podstawy do nieważności takiego testamentu. Stanowisko prawa

polskiego w tym punkcie jest trafne.

b) Proponowane uchylenie testamentu ustnego  bierze się zapewne z przekonania, że

testamenty te są fałszowane, oczywiście są przypadki fałszowania testamentów ustnych, ale to

powinna eliminować  praktyka sądowa, w tym sądy orzekające w sprawach spadkowych i

karnych oraz cywilnych. Nadto praktyka SN obecna jest taka od około 1990 roku, po części

pod wpływem E. Skowrońskiej-Bocian, że w istocie testamenty ustne nie są  uznawane, z

powodu braku rzekomo przesłanek prawnych do ich sporządzenia. Zdarza się w praktyce, że

osoba jest chora na nowotwór i w następnym dniu po sporządzeniu testamentu ustnego umiera

lub  popełnia  samobójstwo,  a  SN odmawia  uznania  tego  testamentu  ustnego  za  ważny,  z

powodu rzekomo braku przesłanek prawnych do jego sporządzenia. Nadto, jak pisał profesor

Kazimierz  Przybyłowski,  testamenty  ustne  zwykłe  znane  są  w  k.c.a.  od  200  lat,  i  nie

notowano w praktyce żadnych problemów na tym tle przez 200 lat, w tym na ziemiach byłego

zaboru  austriackiego  (ziem  południowo-wschodnich  Polski).  Nadto  testament  ustny  jest

testamentem szczególnym w prawie  polskim,  a  nie  zwykłym.  Testamenty  ustne  znane są

obcym ustawodawstwom jako  testamenty  szczególne  lub  zwykle.  Niepotrzebne  uczulenie

prawne, nadwrażliwość  prawna, alergia prawna na testamenty ustne. Bierze się  to m.zd. z

błędnych poglądów części  doktryny i  praktyki,  nie  popartych badaniami socjologicznymi.

Nadto  jest  szereg  sytuacji  faktycznych,  gdzie  spadkodawca  nie  może  sporządzić  ani

testamentu własnoręcznego, ani testamentu notarialnego, przykłady takie można by mnożyć

w  setki,  np.  podczas  wypadku  samochodowego,  jakiegokolwiek  wypadku,  klęsk

żywiołowych,  np.  powodzi,  wojny,  pożaru,  braku  możliwości  sprecyzowania  przez

spadkodawcę  poprawnej treści testamentu na piśmie, braku ręki lub rąk, braku dostępu do

notariusza,  wtórnego  analfabetyzmu,  wcale  nie  tak  rzadkiego  itd.  itp.  Z  tych  m.in.

przykładowo  tylko  wyliczonych  przyczyn  opowiadam  się  stanowczo  za  utrzymaniem
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testamentu ustnego w obecnej postaci. Nie wymaga on żadnych zmian. Pozostaje wykładnia

obecnego art. 952 k.c.

11. Można wprowadzić do prawa polskiego testament mistyczny (tajemny).

12.  Trzeba  by rozważyć  wprowadzenie  testamentu  sądowego sporządzanego przez

sędziego  (specjalnie  do  tego  celu  powołanego).  Testamenty  sądowe  znane  są  niektórym

ustawodawstwom.  W  prawie  polskim  dodatkowym  argumentem  prawnym  za  ich

wprowadzeniem  jest  obecny  skład  spadków,  które  nieraz  są  bardzo  wartościowe,  np.

wielomiliardowe  przedsiębiorstwa,  gospodarstwa  rolne,  spółki  prawa  handlowego,  kapitał

finansowy  itd.  Chodzi  o  odpowiedzialność  prawną  za  wadliwe  sporządzenie  testamentu

notarialnego.  Obecnie  notariusz  jest  osobą  fizyczną  (zazwyczaj).  W  praktyce  jest

niewypłacalny.  Wprawdzie  są  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej,  ale  ich  nie

czytałem,  prawdopodobnie  są  ograniczone  kwotowo.  Natomiast  za  testamenty  notarialne

odpowiedzialność prawną ponosiłby Skarb Państwa, czyli Państwo, który jest wypłacalny i

daje należyte gwarancje prawne, faktyczne i ekonomiczne, finansowe, że w razie nieważności

testamentu  beneficjenci  spadku,  np.  spadkobiercy,  zapisobiercy,  uzyskają  odszkodowanie

cywilne. W praktyce testamenty sądowe powinny sporządzać osoby specjalne przeszkolone

do tego w sądach cywilnych sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych, SN. Nie są tu

raczej kompetentni sędziowie sądów administracyjnych - WSA, NSA, ale można tę  rzecz

rozważyć. Nie są też kompetentni sędziowie sądów (wydziałów) karnych.

13. Prawo spadkowe od 1964 roku było wielokrotnie zmieniane. Obecnie zmiany z

natury rzeczy są niespójne, nielogiczne, pozostawiające wiele przepaści prawnych. Potrzeba

opracować  na  nowo  całe  prawo  spadkowe.  Prawidłowo  rzecz  biorąc,  najpierw  powinno

napisać się cale prawo cywilne, prywatne, a na końcu dopiero prawo spadkowe. Bo prawo

spadkowe  to  soczewka  w  oku,  w  której  skupiają  się  promienie  światła  z  całego  prawa

cywilnego (prywatnego). Być może jednak ustawodawca zostanie zmuszony do opracowania

na nowo całego prawa spadkowego przed opublikowaniem ewentualnego nowego kodeksu

cywilnego.

Jak  powiedziano,  prawo  spadkowe  powinno  być  opracowane  po  uprzednim

opracowaniu całego prawa cywilnego i handlowego (całego prawa prywatnego), w tym części

ogólnej k.c., prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa rodzinnego, prawa handlowego i

kodeksu spółek handlowych, rozstrzygnięcia relacji między prawem handlowym i kodeksem

spółek handlowych a prawem cywilnym (jeden wspólny kodeks czy odrębne kodeksy), prawa

na  dobrach  niematerialnych  sensu  largo,  np.  prawo  wynalazcze,  autorskie  (czy  odrębne

ustawy czy część  kodeksu cywilnego). Określić  skład spadku, stosunki majątkowe między
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małżonkami  (ustroje  majątkowe  małżeńskie.  W prawie  spadkowym jak  w soczewce  oka

skupiają się promienie świetlne (prawne) całego prawa cywilnego i całego prawa prywatnego.

14.  Na  marginesie  pewna  uwaga  ogólna.  W  wymiarze  sprawiedliwości,  np.

adwokaturze, notariacie, wśród radców prawnych obserwuje się jednostkowość  podmiotów

prawnych świadczących usługi (kancelarie jednoosobowe świadczące usługi prawne, wbrew

po  1989  roku  masowym  rozszerzeniu  ilości  przepisów  prawnych,  które  można  liczyć

prawdopodobnie  w  miliony  stron,  np.  objętość  przepisów  prawnych  publikowanych  w

Dzienniku Ustaw (np.  tylko w 2004 rok ma ok 1,20 m wysokości,  grubości),  Monitorze

Polskim,  prawie  międzynarodowym,  np.  umowach  międzynarodowych,  konwencjach,  w

prawie  Unii  Europejskiej  też  niezwykle  rozbudowanym,  prawie  korporacyjnym  osób

prawnych  wewnętrznym,  np.  spółdzielni,  wspólnot  mieszkaniowych,  spółek  prawa

handlowego,  związków  wyznaniowych,  np.  poszczególnych  Kościołów,  np.

Rzymskokatolickiego (np. w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.), w  warunkach umów,

regulaminach,  wzorcach  umownych,  prawie  powielaczowym,  instrukcjach,  statutach  osób

prawnych itd. itp., urasta to wszystko do olbrzymich rozmiarów, wprost apokaliptycznych, a

wobec tej  masy  przepisów prawnych,  które  powinna  i  musi  znać  osoba  fizyczna  (klient,

świadczący usługi  prawne,  stosujące prawo organy) staje  pojedyncza osoba,  np.  adwokat,

notariusz, radca prawny, jest oczywiste, nie wymaga to dowodu, że żadna osoba fizyczna nie

może  nawet  zapamiętać  tych  wszystkich  przepisów  prawnych,  ich  samo  jednokrotne

przeczytanie  zajęłoby  jej  co  najmniej  100  lat,  w   międzyczasie  one  uległyby  setki  razy

zmianom, fluktuacja przepisów prawnych, jednostka staje naprzeciw olbrzymia: prawa, jak

Dawid  wobec  Goliata  lub  człowiek  z  motyką  na  Słońce,  bezbronny,  bezradny,  bezsilny,

często osoby do tego się nie przyznają, np. wobec klientów, ale jest to powszechnie znane

wśród prawników. Pewnym wyjściem organizacyjnym naprzeciwko tego problemu licznych i

zmieniających się przepisów prawnych byłoby tworzenie wieloosobowych, nawet po kilkaset

lub w tysiące liczących zespołów, organizacji, osób prawnych, spółek czy innych organizacji

tej  obsługi  prawnej,  bo  jednostka  jest  wobec tej  masy przepisów prawnych bezbronna,  a

obowiązuje zasada ignoratia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi) i wymóg prawny dla

wszystkich  zawodów  prawniczych,  w  tym  samodzielnych,  znakomitej  znajomości  prawa

teoretycznie, praktycznie, w jego stosowaniu. Pewnym rozwiązaniem w okresie PRL-u były

tu zespoły adwokackie oraz państwowe biura notarialne,  ale to uległo zlikwidowaniu,  nie

analizuję tego, czy trafnie czy nietrafnie. Nadto potrzeby lokalowe na gromadzenie przepisów

prawnych, literatury prawniczej, naukowej, akt spraw sądowych, notarialnych, adwokackich,

prokuratorskich,  radców  prawnych  też  zazwyczaj,  zwłaszcza  w  przypadku  kancelarii
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jednoosobowych  na  to  nie  pozwalają,  ciasne  gabinety,  zamiast  dużych  domów

jednorodzinnych,  wieżowców dla  zespołów obsługi  prawnej.  Czas  ten problem rozwiązać

także od strony struktury organizacyjnej obsługi prawnej oraz ostrego zmniejszenia liczby,

objętości  aktów  prawnych,  przepisów  prawnych,  zdecydowanego  podwyższenia  jakości

prawa, ale nie jest to tematem tego opracowania, powołania Komisji Kodyfikacyjnej całego

prawa  z  sekcjami  i  podsekcjami.   Problem  ten  jest  odwieczny,  istniał  już  za  czasów

Chrystusa,  który  ostro  z  tym  walczył,  obecnie  urósł  do  ogromnych,  apokaliptycznych

rozmiarów.     

15. Trzeba zastanowić się nad spadkami  rolnymi (gospodarstwami rolnymi, wkładami

gruntowymi w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, lasami). Oczywiście nie może być

żadnych  ograniczeń  podmiotowych  lub  przedmiotowych  na  etapie  powołania  do  spadku

(dziedziczenia ustawowego lub testamentowego) oraz zapisu rolnego. Tak było niestety w

PRL. Stopniowo to po 1989 roku uchylano (1990, 2001 TK, 2007 TK). Do tego nie trzeba i

nie można wracać.  Przepisy rolne PRL, w tym prawa spadkowego,  były podyktowane w

okresie  PRL dążeniem do  uspołecznienia  rolnictwa,  jego nacjonalizacji,  były to  jedne  ze

środków prawnych, które miały doprowadzić  do tego.  Stopniowo łagodzono te przesłanki

dziedziczenia  i  zapisu,  ale  idea  pozostawała  bez  zmian.  Żaden  kraj  na  świecie  nie  znał

ograniczeń  dziedziczenia gospodarstw rolnych takich jak w PRL (na etapie powołania do

spadku). Ograniczeń na etapie powołania do spadku i zapisu nie należy wprowadzać. Czy je

zachować na etapie działu spadku? Obecnie one istnieją (art. 1070 w zw. z art. 213-218 k.c.).

Przepisy te łamią zasadę jedności spadku wprawdzie dopiero na etapie działu spadku, ale ją

lamią,  przez  co  praktycznie  w  dziale  spadku  wyodrębnia  się  dwie  masy  majątkowe,

gospodarstwo rolne i pozostały majątek spadkowy. Trzeba by te przepisy rolne k.c. uchylić.

Nie było też ich w prawie spadkowym z 1946 roku.
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16.  Należy  znieść  ograniczenia  podmiotowe  i  przedmiotowe  na  tle  nabywania

nieruchomości  rolnych w drodze  nie  tylko czynności  mortis  causa,  ale  także  inter  vivos.

Przepisy k.c. z tego zakresu zostały uchylone (art. 160-168 k.c.), złagodzone (art. 213-218

k.c.)  przy  zniesieniu  współwłasności.  Niemniej  tylnymi  drzwiami  wprowadzono  je,  w

zmienionej postaci, na tle ustawy o ustroju rolnym, gdzie wprowadzono kwalifikacje rolnicze

podmiotowe  teoretyczne  lub  praktyczne.  Kwalifikacje  rolnicze  teoretyczne  wiążą  się  z

ukończeniem szkoły średniej lub studiów (nie muszą  to być  szkoły rolnicze).  Oczywiście

mija się to z sensem.  Każda osoba fizyczna – bez względu na wykształcenie – powinna być

uprawniona  do  nabycia  nieruchomości  rolnych  i  leśnych,  także  w  drodze  przeniesienia

własności  takich nieruchomości.  Tym bardziej,  że w praktyce na gospodarstwach rolnych

pracują  zazwyczaj  osoby,  które  nie  mają  ukończonych  szkół  rolniczych  lub  ukończyły

zasadnicze  szkoły  zawodowe.  Oczywiście  należy  promować  wiedzę  rolniczą  na  wszelkie

możliwe sposoby – przez szkoły rolnicze, różnego rodzaju kursy rolnicze, telewizję, radio,

książki,  prasę,  Internet,  bo  jest  to  istotny  czynnik  postępu  w  rolnictwie,  ale  nie  można

wprowadzać  ograniczeń  podmiotowych  w  nabywaniu  nieruchomości  rolnych  i  leśnych.

Każda osoba fizyczna lub prawna może być  podmiotem własności nieruchomości rolnych,

leśnych,  jak też  każdej  własności  nieruchomości,  rzeczy.  Obecnie (art.  213-218 k.c.  poza

zniesieniem współwłasności,  działem spadku i  podziałem majątku wspólnego małżonków)

nie  ma ograniczeń  podziałowych gospodarstw rolnych,  ale  także  te  istniejące  szczątkowe

ograniczenia  rolne  podziałowe  powinny  być  zniesione,  zlikwidowane.  Tym  bardziej,  że

ustawodawca  posłużył  się  obecnie  w  istocie  klauzulą  generalną  „sprzeczne  z  zasadami

prawidłowej gospodarki rolnej” (art. 213 k.c.), która nie wiadomo, co oznacza, równie dobrze

można odmówić podziału małego, średniego i dużego gospodarstwa rolnego. W istocie jest to

kaprys sądu czy biegłego sądowego. Od 1964 roku przerabialiśmy różne kryteria ograniczenia

podziału  gospodarstw  rolnych  –  obszarowe,  ekonomiczne,  mieszane  (obszarowo-

ekonomiczne), żadne z nich nie zdało egzaminu, po kilku latach były uchylane, zmieniane. A

w  praktyce  powodowało  to  olbrzymi  nieformalny  obrót  ziemi,  deregulację  stosunków

własnościowych (stan posiadania niezgodny ze stanem prawnym), który uregulowano w 1971

roku w drodze ustawy o uregulowaniu (uwłaszczeniu) gospodarstw rolnych (nieruchomości

rolnych). Trzeba te pozostałości ograniczenia podziału gospodarstw rolnych na tle zniesienia

współwłasności,  działu  spadku i  podziału majątku  wspólnego  małżonków znieść,  tak  jak

zniesiono je przy przenoszeniu własności nieruchomości rolnych. Jest to nielogiczne i może

być obchodzone w drodze np. wykupu (sprzedaży lub darowizny) udziałów w nieruchomości

rolnej. A skoro ograniczenia podziałowe nie istnieją przy przeniesieniu nieruchomości rolnej,
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czyli  powstaniu  współwłasności  (art.  163,  166 k.c.),  dziedziczeniu,  powstaniu  wspólności

majątkowej małżonków, to po co one nagle istnieją  przy  wyjściu z tej współwłasności w

drodze zniesienia współwłasności, działu spadku, podziału majątku wspólnego małżonków.

Jest to nielogiczne i wewnętrznie sprzeczne prawnie, działa to jak pułapka prawna.

 Rolnictwo należy poddać  środkom cywilnym i ekonomicznym. Są to dwie strony tego

samego medalu – prawna i ekonomiczna. Tezę tę zgłosiłem już w 1982 roku w doktoracie i w

trakcie publicznej obrony pracy doktorskiej. Spotkało się to z niezrozumieniem, potraktowano

to  jako  wystąpienie  antysocjalistyczne.  Jednym  ze  środków  cywilnych  jest  zniesienie

ograniczeń rolnych przy nabywaniu nieruchomości rolnych, lasów, gruntów rolnych. Przepisy

te, mimo że były zawarte w k.c., czyli akcie o charakterze cywilnoprawnym, w istocie miały

charakter administracyjnoprawny. Odpowiadało to modelowi rolnictwa i gospodarki w PRL.

Brak poddania rolnictwa i gospodarki (przemysłu, handlu, usług, rzemiosła) instrumentom

cywilnym i ekonomicznym doprowadził do upadku realnego socjalizmu nie tylko w Polsce,

ale w całym bloku radzieckim (ZSRR). Chiny poddały rolnictwo i gospodarkę  (przemysł)

środkom  cywilnym  i  ekonomicznym,  odpowiednio  je  zreformowały,  zlikwidowały

administracyjnoprawny  charakter  kierowania  rolnictwem  i  gospodarką  (przemysłem)  i

odniosły prawdziwe sukcesy. Dzisiaj Chiny są pierwszą potęgą gospodarczą świata, nie ma

tam kryzysu ekonomicznego, który trapi świat, gospodarka i rolnictwo rozwija się świetnie,

następuje ekspansja ekonomiczna Chin na cały świat. Mądry Polak po szkodzie, a nie przed

szkodą. Model gospodarki w PRL był administracyjny, a nie cywilny. Była to gospodarka nie

kierowana  przy  pomocy  środków  ekonomicznych,  lecz  nieekonomicznych.  Ekonomia  i

finanse oraz zarządzanie mają  pewne prawa,  szereg prawd, których nie można łamać,  bo

poniesie  się  ujemne  skutki  ekonomiczne,  społeczne,  gospodarcze,  prawne,  polityczne,  co

spowodowało  upadek  realnego  socjalizmu  w  bloku  radzieckim  (ZSRR,  krajach  Europy

Środkowo-Wschodniej).  Jeszcze  pozostałości  tego  systemu  gospodarczego  są  w  Korei

Północnej  i  na  Kubie,  choć  na  Kubie  szuka  się  już  zmian  (początek).  Przedmiotem

niniejszych rozważań  nie jest  gospodarka (przemysł,  handel,  usługi, rolnictwo).  W drodze

transformacji  ustrojowej  społeczno-gospodarczej  w  bloku  radzieckim  nastąpiło  mnóstwo

kardynalnych nieprawidłowości, wad, błędów, które doprowadziły do katastrofy gospodarczej

tych  państw,  upadku  przemysłu,  rolnictwa,  handlu,  usług,  rzemiosła,  milionowych  rzesz

bezrobotnych,  niezwykle  trudnej  sytuacji  materialnej  społeczeństwa,   nędzy,  ubóstwa.

Wykształciła się oligarchia finansowa (wąska), przemysł, handel, usługi, w pewnym stopniu

rolnictwo stały się własnością obcego kapitału (niepolskiego), a polski kapitał ogranicza się

praktycznie do byłej nomenklatury partyjnej, w tym PZPR („czerwonej burżuazji”). Model
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społeczno-ekonomiczny – przez wycięcie gospodarki  socjalistycznej i  wprowadzenia w to

miejsce od podstaw gospodarki kapitalistycznej - nie powiódł  się  w tych państwach bloku

radzieckiego (ZSRR, i krajach Europy Środkowo-Wschodniej). Zakończyło się to katastrofą

gospodarczą,  ekonomiczną,  społeczną  tych  państw.  Nie  przygotowano  transformacji

ustrojowej  i  społeczno-gospodarczej  z  realnego  socjalizmu  do  nowej  rzeczywistości

społeczno-ekonomicznej. Brak było też badań  naukowych na ten temat. Brak było praktyki w

tym  zakresie,  pierwsza  taka  transformacja  w  historii  ludzkości..  Wprawdzie  prace  nad

reformą  gospodarki  socjalistycznej  w  PRL  i  obozie  ZSRR  trwały  od  dziesięcioleci,  ale

bezskutecznie, powielano fałszywy model gospodarki i praktyki marksistowsko-leninowskiej,

który okazało się utopią, fałszywą nauką, która szerzy się po świecie, która przyniosła szkody

gospodarcze,  społeczne,  humanitarne,  polityczne.  Można  było  wyjść  z  tej  gospodarki

realnego  socjalizmu  w  sposób  prawdziwy,  nie  dokonano  tego,  Chiny  dokonały  tego

prawidłowo,  i  przeżywają  rozkwit  ekonomiczny,  z  państwa zacofanego stały się  pierwszą

gospodarką  świata.  W  Chinach  obok  reform ekonomicznych  potrzebne  są  także  reformy

polityczne, społeczne, upodmiotowienie społeczeństwa, humanitarne. Potrzebna jest wolność,

w tym religijna. Chrześcijaństwo (Nowy Testament, nauka Chrystusa, prawo Chrystusowe)

mogą być podstawa tego państwa, że Chiny staną się nie tylko potęgą gospodarczą, ale także

społeczną, kulturową, religijną świata.

17.  Ustrój  rolny  RP  oparty  jest  na  gospodarstwach  rolnych  rodzinnych  (art.  23

Konstytucji), czyli takich, które oparte są na osobistej pracy właściciela gospodarstwa rolnego

i  członków  jego  rodziny.  Gospodarstwem  rolnym  uzasadnionym  ekonomicznie  jest

gospodarstwo  o  obszarze  od  50  do  150  ha.  Nie  oznacza  to,  że  likwidacji  mają  ulec

gospodarstwa małe, drobnotowarowe, które aktualnie przeważają w praktyce. Nie można ich

likwidować  w  drodze  środków administracyjnoprawnych.  Mogą  one  pozostać.  W drodze

środków  cywilnych  i  ekonomicznych  należy  powiększać  ich  areał  ziemi.  Obecnie  za

gospodarstwo rolne  rodzinne  uważa  się  gospodarstwo rolne  do 300 ha (ustawa o  ustroju

rolnym). Jest to zarazem maksymalna norma obszarowa gospodarstwa rolnego. Przepis ten

jest niekonstytucyjny. Sprzeczny jest on z art. 23 Konstytucji. Gospodarstwo rolne rodzinne

to  gospodarstwo  o  obszarze  do  150  ha  ziemi.  Maksymalna  norma  obszarowa  powinna

wynosić  w  Polsce  150  ha.  Obecne  uregulowanie  ustawowe  w  tym  punkcie  jest

niekonstytucyjne, nieważny przepis prawny (ad hoc orzekają o tym organy i osoby stosujące

prawo,  a  in  abstracto powinien  uczynić  to  TK).  Ustawa  powinna  być  zmieniona,  przez

stworzenie  maksymalnej  normy  obszarowej  150  ha.  Obecnie  są  gospodarstwa

kilkusethektarowe lub mające po kilkanaście tysięcy lub kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Są to
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gospodarstwa  duże,  obszarnicze,  powinny  być  zlikwidowane.  Gospodarstwa  obszarnicze

rodzą  odwieczne problemy prawne, społeczne, gospodarcze, polityczne (wyzysk taniej siły

roboczej, ubóstwo, nędza, czworaki, rolników bez zabezpieczenia społecznego i socjalnego,

ekonomicznego itd.), prowadzi to do napięć społecznych i nierówności społecznych. Trzeba

to zmienić.

18. Obecnie rolnictwo przeżywa kryzys. Znaczne połacie ziemi leżą odłogiem, nie są

uprawiane, nawet na Podhalu, które od wieków nie znało tego zjawiska. Trzeba to zmienić.

Ziemia leży odłogiem, traci swe wartości użytkowe, jałowieje, stepowieje, nie nadaje się do

użytku  rolnego,  wymaga  znacznych  nakładów,  aby  przywrócić  ją  do  wartości  użytkowej

rolniczej,  do  uprawy  rolniczej.  Zagraża  to  bezpieczeństwu  żywnościowemu  Polski.

Wprawdzie zboże może być, ale nie musi być za granicą, ale trzeba mieć środki finansowe na

jego zakup, a Polacy i Polska takich środków nie ma. Na wypadek wojny możemy pozostać

bez  żywności.  Strat  nie  da  się  odrobić  w  ciągu  kilku  lat.  Na  to  potrzeba  wiele  lat,

dziesięcioleci. Produkcja rolna stała się nieopłacalna ekonomicznie. Ziemia leży odłogiem lub

jest  w sposób ekstensywny, a nie intensywny uprawiana.  Trudna jest  sytuacja finansowa,

materialna rolników. Nie mają oni środków finansowych i materialnych do produkcji rolnej

Są  nożyce cen między artykułami rolniczymi i nierolniczymi. Rachunek ekonomiczny jest

zazwyczaj trudny, produkcja rolna nie opłaca się. W okresie PRL środki w rolnictwie były

czerpane też  z  dochodów z pracy poza rolnictwem. Teraz to źródło praktycznie wyschło.

Przekłada się to wszystko na trudną sytuację społeczną rolników i ich rodzin, na ich trudności

materialne, rodzinne, osobiste, emigrację za granicę. Miasto nie może wchłonąć wolnej siły

roboczej  w rolnictwie,  bo  samo jest  w trudnej  sytuacji  materialnej  (powszechny kryzys).

Trzeba to w drodze odpowiednich środków prawnych, w tym przede wszystkim cywilnych i

ekonomicznych zmienić. Takie są racje ekonomiczne, społeczne, humanitarne.
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19. W 2016 roku ziemię polską mogą wykupywać obcokrajowcy. Przetargi na ziemię

będzie  wygrywał  ten,  kto  da  więcej.  Oczywiście  Polacy  te  przetargi  z  obcokrajowcami

zazwyczaj będą przegrywać, gdyż  są w trudnej sytuacji materialnej, ubodzy, często nędza.

Polsce grozi utrata własności znacznej części kraju, w tym Ziem Zachodnich i Północnych,

Ziem Odzyskanych. Popełniono tu szereg błędów i zdrad, w tym podpisując takie umowy

międzynarodowe. Trzeba to zmienić.  Czas jest krótki do 2016 roku. Można to uczynić  w

różny sposób. Na przykład wypowiedzieć stosowne umowy międzynarodowe co do sprzedaży

polskiej ziemi, uznać  te umowy za niezgodne z Konstytucją  RP, zmienić  Konstytucję, np.

przez wprowadzenie zakazu sprzedaży polskiej ziemi i lasów na rzecz cudzoziemców, poza

sporadycznymi  wyjątkami  za  zgodą  Ministra  Spraw  Wewnętrznych.  Przepisy  polskiej

Konstytucji  mają  pierwszeństwo  przed  prawem  Unii  Europejskiej.  Można  wprowadzić

odrębną  ustawę  o zakazie sprzedaży ziemi na rzecz cudzoziemców. Można rozpisać  w tej

sprawie  ziemi  i  lasów  na  rzecz  cudzoziemców  referendum  ogólnonarodowe,  z

rozstrzygającym głosem zwykłej większości głosów, a nie bezwzględnej większości głosów,

bo  znane  są  od  wielu  lat  problemy  z  frekwencją  na  referendach.  Można  tę  ziemię  na

korzystnych  dla  polskich  rolników zasadach  kredytowych i  finansowych sprzedać  im,  po

niskiej,  może  symbolicznej,  cenie,  z  długoterminowymi niskooprocentowanymi  kredytami

bankowymi lub wprost  przez rozdanie  tej  ziemi (darowizny)  na rzecz rolników Polaków.

Będzie  z  tego  większy  pożytek  narodowy,  państwowy,  społeczny,  polityczny,  militarny,

ekonomiczny niż ich sprzedaż cudzoziemcom. Zagraża to suwerenności terytorialnej Polski,

faktyczna utrata suwerenności  terytorialnej,  politycznej,  wojskowej, niepodległości.  To, co

nie udało się Niemcom i Rosji przez 1 000 lat w drodze germanizacji i rusyfikacji, teraz uda

się, za naszą zgodą, bez wystrzału armatniego stracimy ziemie. To, co Niemcy nie osiągnęły

w 1939 roku w drodze wojny, osiągną teraz w sposób pokojowy w drodze wykupu polskiej

ziemi. Czas na opamiętanie Narodu, Polski,  społeczeństwa, władz politycznych, bo potem

będzie za późno. Zakrawa to na zdradę narodową, państwa polskiego. Podważa polską rację

stanu. Można też te ziemie rozdać w drodze odszkodowania za utracone majątki rolne lub

przemysłowe w drodze reformy rolnej 1944 roku i nacjonalizacji 1946 roku ( z zakazem jej

zbywania na rzecz cudzoziemców). Ziemia nadana rolnikom w drodze reformy rolnej 1944

roku pozostaje w mocy, stanowi ona własność rolników, chłopów. Oni nabyli ja legalnie od

Państwa, które przejęło te ziemie i majątki. W ten sposób można  zapłacić odszkodowanie za

utracone  ziemie  polskiej  arystokracji  i  szlachcie.  Można  też  nadać  te  ziemie  w  drodze

odszkodowania Polakom za majątek utracony na terenach wschodnich II RP, utraconych po II

wojnie światowej.
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20.  Polska  musi  dbać  o  swoją  suwerenność  terytorialną,  polityczną,  gospodarczą,

kulturową, narodową. Droga do tego jest Konfederacja Jagiellonów, państw Polski, Ukrainy,

Białorusi,  Litwy, Łotwy, Estonii.  Jest  to jedyny sposób na zabezpieczenie suwerenności  i

niepodległości  tych  państw,  nie  tylko  Polski.  Dopóki  było  królestwa  Jagiellonów,  to  w

Europie był spokój. Stanowiliśmy równowagę (trzecią siłę) miedzy Niemcami z Zachodu  i

Rosją ze Wschodu. Od tysiąca lat z uwagi na swoje położenie geopolityczne Polska była pod

naporem z Zachodu przez  Niemcy,  ze  Wschodu przez  Rosję.  Byliśmy między młotem a

kowadłem. Dostrzegł to już król Bolesław Chrobry, król Bolesław Śmiały, po nieszczęsnym

rozbiciu dzielnicowym po zdradzieckim usunięciu króla Bolesława Śmiałego w kraju nastąpił

chaos  i  rozbicie  dzielnicowe.  Łokietek  i  Kazimierz  Wielki  znowu  podjęli  plany  dwóch

poprzednich królów. Zrealizowana została Unia Polski i Litwy. Polska i te sąsiednie państwa

na Wschodzie powinny z tej historii wyciągnąć wnioski, zanim nie będzie za późno. Czas

pominąć  obustronne  animozje,  uprzedzenia,  stereotypy,  żale,  pretensje,  bo  utracimy

suwerenność.  NATO i  UE nie  obronią  nas  przed Rosją  ani  Niemcami.  Sami musimy się

obronić.  Trzeba  odtworzyć  polskie  wojsko,  które  praktycznie  zostało  zlikwidowane,  jest

symboliczne, niezdolne do obrony kraju ze Wschodu i Zachodu, w tym na dwa fronty, nie ma

wielomilionowych  zapasowych  rezerwowych  sił  zbrojnych,  zniesiono  nietrafnie  pobór

wojskowy,  nie mamy rezerwy wojska.  Ameryka i  Zachód są  daleko i  nie  przyjdą  nam z

pomocą, jak nie przychodzą obecnie Ukrainie i nie przychodzili nam nigdy przez 1 000 lat

historii Polski. Trzeba stworzyć silne relacje także z krajami Europy Środkowo-Wschodniej,

Czechami, Słowacją, Węgrami, Rumunią, Bułgarią, byłymi krajami Jugosławii, Grecją.

Nie mamy elit władzy, skutecznych rządów, ludzi na miarę II RP, Marszałka Józefa

Piłsudskiego,  Romana  Dmowskiego,  Ignacego  Paderewskiego,  Wincentego  Witosa,

Wojciecha  Korfantego,  Władysława  Grabskiego,  Eugeniusza  Kwiatkowskiego.  Trzeba

wszechstronnie kształcić nam elity polityczne, ekonomiczne, naukowe, kulturalne, społeczne.

21. UE może się rozpaść. Zresztą wszystkie wielkie mocarstwa wcześniej czy później

rozpadają się. Jest to potwierdzone historycznie, np. ZSRR, cesarstwo Aleksandra Wielkiego,

Cesarstwo  Rzymskie,  imperium  kolonialne  Wielkiej  Brytanii  i  inne  imperia  kolonialne,

cesarstwo  Dżyngis-chana,  Chin,  Persji,  Babilonii,  Egiptu,  Imperium  Osmańskie.  Obecnie

prym,  decydująca  rolę  w  UE odgrywają  Niemcy  i  Francja,  a  w  istocie  Niemcy.  Wielka

Brytania  może  wystąpić  z  UE.  UE  jest  zlepkiem  różnych  państw  o  różnych  poziomach

gospodarczych,  społecznych,  politycznych,  kulturowych,  religijnych,  jest  konglomeratem

rozmaitości, w tym językowych. Polska te fakty możliwego rozpadu UE musi brać pod uwagę

poważnie  już  teraz.  To  samo  dotyczy  NATO.  Jak  powiedziano,  UE  jest  zróżnicowana
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wewnętrznie,  gospodarczo,  społecznie,  kulturowo.  Nie  wiadomo,  w  jakim  kierunku  ona

rozwinie się, będzie ewoluować.

22. Elity w PRL były dobierane według klucza partyjnego (PZPR), ideologicznego, a

nie merytorycznego, według selekcji negatywnej, a nie pozytywnej.. Takie też elity, w tym

naukowe i prawnicze, w tym w nauce prawa i w wymiarze sprawiedliwości pozostawiono III

RP, i ona je niestety przejęła. Osoby prawe, uczciwe były w PRL, w socjalizmie gnębione,

niszczone na wszelkie możliwe sposoby. Czyni się to niestety nadal. Nie zbudują oni wolnej,

sprawiedliwej,  demokratycznej  Polski,  lecz  doprowadzą  ją  do  upadku,  zniszczenia.

Przykładem tego jest prawo, nauka prawa, nauka, wymiar sprawiedliwości, elity Polski. Od

1989 roku trwają  prace nad nowym kodeksem cywilnym bez żadnych owoców. Burzy się

stary dobry kodeks cywilny z 1964 roku o dobrej klasie europejskiej, a w to miejsce powstaje

złe prawo i powstanie zły kodeks cywilny, przykładem tego jest prawo spadkowe.

23. Trzeba odbudować przemysł, handel, usługi, rzemiosło, rolnictwo, powstrzymać

emigrację  milionów  Polaków  za  granicę,  często  dobrze  wykształconych,  obrotnych,

gospodarnych, które nie widzą perspektywy na rozwój i życie we własnej Ojczyźnie. Trzeba

to zmienić koniecznie.

24. Kapitalizm przeżywa obecnie ostry kryzys ekonomiczny, finansowy i społeczny.

Obecnie,  w tym w Polsce, panuje dziki  kapitalizm, nieludzki kapitalizm z preponderancją

wielkich monopoli. Jeśli kapitalizm nie zmieni swego nieludzkiego oblicza, to jako system

społeczno-gospodarczy  może  upaść.  Ma  dopiero  200  lat  (od  rewolucji  burżuazyjnej

francuskiej 1789 r.). Istnieje wyzysk społeczny.

25.  Trzeba  stworzyć  stabilny  system rządów,  w  którym  rząd  zawsze  będzie  miał

odpowiednią bezwzględną większość parlamentarną. Od 1989 r. Polska po każdych wyborach

nie  może  stworzyć  stabilnych  rządów,  większości  parlamentarnej  do  rządzenia.  Partie,  a

właściwie  partyjki,  ciągle  zmieniają  się.  Nie  ma  elit  politycznych,  elit  władzy.  Można

zastanowić  się  nad  zmianą  obecnego  systemu  politycznego  na  system  demokracji

amerykańskiej, silnego prezydenta wybieranego w wyborach powszechnych (króla) stojącego

na  czele  władzy  wykonawczej,  stabilnego  parlamentu  (Sejmu  i  Senatu),  silnych  sądów,

sprawnego państwa.

Trzeba  wzmocnić  władzę  centralną.  Obecne  rozbicie  na  samorządy  terytorialne

gminne,  powiatowe,  wojewódzkie,  które  wzajemnie  sobie  nie  podlegają,  dekomponuje

państwo, rozbija go na cząstki, małe dzielnice. Właściwie jest dwuwładza – władzy centralnej

i samorządowej, gdzie władze samorządowe praktycznie są poza kontrolą państwa (władzy

centralnej),  przy  słabej  kontroli  społecznej,  Narodu.  Może  to  zagrażać  unitarności,
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bezpieczeństwu państwa. Wzory można czerpać co do usytuowania władzy terenowej także z

USA.

Młodzież  kształci się,  ale nie ma pracy, wyjeżdża za granicę,  nauka na wszystkich

szczeblach stacjonarnych i  zaocznych  zgodnie  z  Konstytucją  powinna być  bezpłatna,  jest

bezrobocie,  ubóstwo,  często  nędza.  Następuje  polaryzacja  społeczeństwa,  jego

rozwarstwienie, mała grupa ludzi bogatych (oligarchii politycznej i  finansowej) oraz masy

ubogich ludzi, często żyjących w nędzy. Trzeba znieść  te nierówności społeczne. Grozi to

bowiem  wybuchem  społecznym,  niepokojami  społecznymi.  Pokazywać  prawdę,  a  nie

uprawiać propagandy sukcesu, że wszystko jest dobrze, jak to robiono w PRL.

Bogactwo narodu bierze się z majątku, pracy, a Polacy często nie mają  majątku (jest

on w rękach obcych) lub uległ dewastacji, zniszczeniu. Straciliśmy przemysł, handel, usługi

(polskie). Jeśli stracimy jeszcze ziemie, to może to być koniec Polski (finis Poloniae). Czas na

opamiętanie,  bo  czasy  przypominają  okres  przedrozbiorowy  w  XVIII  wieku  i  sytuację

polityczną  sprzed  II  wojny  światowej,  czym  się  to  skończyło,  to  wszyscy  wiemy.

Wyciągajmy z tego wnioski. Historia jest nauczycielką życia, narodu (historia est magistra

vitae).

26.  Nawiasem  mówiąc,  należy  zreformować  całkowicie  postępowanie

przygotowawcze  (wraz  ze  wstępnym i  sprawdzającym).  Powinni  je  prowadzić  wyłącznie

prokuratorzy lub sędziowie śledczy – niezawiśli. Policja nie jest kompetentna do prowadzenia

postępowania  przygotowawczego,  najczęściej  prowadzą  je  policjanci  bez  wykształcenia

prawniczego, często bez jakichkolwiek studiów wyższych, podoficerowie lub aspiranci, nie

mający kwalifikacji prawniczych do prowadzenia postępowania przygotowawczego. Ochrona

podejrzanego  w  postępowaniu  przygotowawczym  musi  być  wzmocniona.  Obecnie

uprawnienia  podejrzanego  zależą  od  zastrzeżenia  sobie  ich  przez  podejrzanego,  który

zazwyczaj  nie  wie  o  nich,  nie  jest  prawnikiem.  Postępowanie  karne  dotyka  ostro  dóbr

osobistych i majątkowych oskarżonego, a postępowanie przygotowawcze prowadzą osoby do

tego nie przygotowane (policja). Obecne uregulowanie postępowania przygotowawczego jest

sprzeczne  z  Konstytucją,  prawem  międzynarodowym,  prawem  moralnym,  zasadami

demokratycznego państwa prawa i praworządności.

27.  Należy  życzyć  Polsce  wszelkiego  dobra,  szczęścia,  pomyślności,  zgody

narodowej, zaprzestania sporów i kłótni, rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego,

naukowego, politycznego. Muszą  to zrobić  Polacy sami, wykorzystując do tego wszystkie

możliwe środki.
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Streszczenie

Przedmiotem opracowania są tylko niektóre wybrane wnioski na przyszłość (de lege

ferenda) w prawie spadkowym i rolnym. Prawo spadkowe uległo dekompozycji. Potrzebne

jest  nowe  prawo  spadkowe.  Zgłaszane  są  niepokojące  zmiany  prawa  spadkowego  w

przyszłości. Rolnictwo poddać środkom cywilnym i ekonomicznym. Gospodarstwem rolnym

uzasadnionym  ekonomicznie  jest  gospodarstwo  o  obszarze  od  50  do  150  ha.  Trzeba

koniecznie chronić polską ziemię i lasy przed wykupem przez cudzoziemców, w tym od 2016

roku (wprowadzić zakaz wykupu polskiej ziemi przez cudzoziemców).

Słowa kluczowe: prawo spadkowe i prawo rolne de lege ferenda.
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