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Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do dotychczasowych wystąpień, korespondencji, a także rozmów 
prowadzonych z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie problemu 
współwystępowania w obrocie prawnym kilku postanowień sądowych stwierdzających 
nabycie spadku po tej samej osobie,1 zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie 
informacji na temat aktualnego etapu prac prowadzonych przez Ministerstwo w tym 
przedmiocie. 

Jednocześnie chciałbym podkreślić, że od czasu ostatniej korespondencji skala 
problemu dostrzegalna w pracach Biura RPO nie zmniejszyła się. W ciągu ostatniego 
roku złożyłem sześć skarg nadzwyczajnych i dwie skargi o wznowienie postępowania 
w sprawach dotyczących tzw. „podwójnych” postanowień spadkowych. Aktualnie zaś 
na rozpoznanie w Biurze RPO oczekuje dziewięć wniosków, przy czym ostatnie zostały 

1 zob. wystąpienia generalne RPO z 27.12.2021 r. nr IV.511.221.2020.KPa, z 1.07.2020 r. nr 
IV.511.221.2020.KPa i 6.11.2012 r. nr RPO-686541-IV/II/JP, spotkanie zorganizowane przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości 25.01.2022 r. oraz dalsza korespondencja z 10.02.2022 r. i z 
13.04.2022 r.  
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skierowane do Rzecznika nie przez obywateli, ale przez same sądy, które omawiany 
problem zidentyfikowały przy okazji innych czynności. 

Dlatego też, mając na uwadze upływ czasu od ostatniej korespondencji, skalę i 
charakter problemu, a także zapowiadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości prace 
legislacyjne, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dn. 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku 
Praw Obywatelskich2 zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat 
stopnia ich zaawansowania. W szczególności proszę o informację, czy ewentualne 
rozwiązania zostaną wprowadzone w ramach wciąż procedowanego projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw nr UD 222.

Z poważaniem

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

2 t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 627 z późn. zm.


