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Perspektywy prawa spadkowego:

1) perspektywa spadkodawcy

2) perspektywa osób zainteresowanych 
spadkiem

3) perspektywa wierzycieli spadkodawcy

4) perspektywa państwa (ustawodawcy)

Prawo spadkowe jako system. 



Dziedziczenie beztestamentowe:

W prawie rzymskim: 
charakter subsydiarny (uzupełniający) wobec dziedziczenia 
testamentowego 

Kiedy? 
- gdy spadkodawca nie zostawił testamentu

- gdy osoba wskazana w testamencie nie została dziedzicem 
• testament był nieważny, 
• spadek został nie został przyjęty przez dziedzica 

(„spadek problemowy”)

Główny cel dziedziczenia beztestamentowego: 
wyznaczyć/znaleźć dziedzica!



Skąd wiemy kto dziedziczy beztestamentowo?

(zwyczaj) kognacja(?)

ustawa!
--- ustawa XII tablic     agnacja↑ (kognacja)
--- prawo pretorskie agnacja i kognacja 
--- kodyfikacja Justyniana kognacja
--- współcześnie ???  (kognacja+)

agnacja = więzy podległości rodzinnej
kognacja = więzy krwi



Dziedziczenie beztestamentowe – naczelna rola USTAWY

To z ustawy możemy wyczytać kogo system prawa 
spadkowego uważa modelowo za „osobę najbliższą”.

= to ustawodawca ustala krąg osób uprawnionych do 
dziedziczenia          (kto)

= to ustawodawca określa preferencje w ramach 
wyróżnionego kręgu 

(w jakiej kolejności)



Dziedziczenie beztestamentowe 
w ustawie XII tablic i prawo pretorskie 

• poszukiwanie dziedziców w strukturach rzymskiej 
rodziny 

• punkt odniesienia - władza ojca rodziny

(bezpośrednio podlegli władzy 
zmarłego / członkowie rodziny / ród)

Na pierwszym miejscu agnacja (podległość rodzinna), 
uzupełniająco kognacja (więzy krwi). 



Istotny moment – reforma Justyniana

Nowele Justyniana nr 118 (534 AD) i 127 (548 AD) 
– reforma dziedziczenia beztestamentowego

Odejście od agnacji, oparcie dziedziczenia 
na więzach krwi. 

Reforma Justyniana: 

• dziedziczenie według więzów krwi 

• wyróżnienie klas dziedziczenia  



Reforma Justyniana

osoba najbliższa = krewny 

zrównanie pozycji kobiet i mężczyzn

Kolejność dziedziczenia krewnych - kaskadowe ujęcie klas
(jeśli powołani z wyższego stopnia nie zostali dziedzicami,
powoływani do spadku byli dziedzice z dalszej klasy
= wyższa klasa wyprzedza niższą)

Unikniecie "spadku leżącego"  - zawsze znajdziemy dziedzica
(sytuacje gdy spadkodawca nie miał żadnych bliskich była
wyjątkowa; przy czym spadkobiercą może być też daleki krewny, z
którym zmarłego niewiele łączyło - tzw. „śmiejący się dziedzic”; w
braku najbliższych dziedziczy państwo)



Trzy zasadnicze klasy dziedziczenia wg Nowel Justyniana:

a) klasa pierwsza –zstępni

b) klasa druga - wstępni, rodzeństwo rodzone, dzieci
rodzeństwa rodzonego. 

c) trzecie klasa - (przy braku zstępnych i wstępnych) 
krewni w linii bocznej.

[spadki nieobjęte przypadały państwu]



Trzy zasadnicze klasy dziedziczenia wg Nowel Justyniana:

a) klasa pierwsza –zstępni

b) klasa druga - wstępni, rodzeństwo rodzone, dzieci
rodzeństwa rodzonego. 

c) trzecie klasa - (przy braku zstępnych i wstępnych) 
krewni w linii bocznej.

[spadki nieobjęte przypadały państwu]

+ kwarta ubogiej wdowy 
zagwarantowanie żonie (pod pewnymi warunkami) udział w 1/4 spadku
funkcja alimentacyjna
wzmocnienie pozycji spadkowej małżonka (tu: żony)





Dziedziczenie beztestamentowe dzisiaj:

- gdzie szukać regulacji dotyczących tej kwestii?

- co tam znajdziemy?

Kazus 1 





Dziedziczenie beztestamentowe dzisiaj:

który reżim jest „ważniejszy” (silniejszy)   
testamentowy czy beztestamentowy?

[przełamanie zasady nemo pro parte testatus…]

[zachowek]

[podatek od spadków]

Kazus 2





EKSKURS

Dziedziczenie beztestamentowe jako element 
polityki państwa. Jaskrawy przykład czasów 
komunizmu.   

Gdyby chcieć ograniczyć spadkobranie 
(tj. sukcesję majątku po osobach fizycznych), 
to przy pomocy jakich instrumentów można 
by to osiągnąć?



[Zniesienie własności prywatnej]

- Zawężenie kręgu spadkobierców ustawowych.

- Ograniczenie swobody testowania np. tylko 
poprzez możliwość wskazania w testamencie 
któregoś ze spadkobierców ustawowych.

- Podatek od spadków (im mniejsze 
pokrewieństwo tym wyższy podatek)





Posumowanie: 

Dziedziczenie beztestamentowe 
[konstrukcje Justyniana! – kognacja, klasy dziedziczenia]

[w prawie rzymskim „silniejsze” jest dziedziczenie 
testamentowe, jednak natomiast „większą siłę” ma 
dziedziczenie testamentowe]

[dziedziczenie beztestamentowe pokazuje, kogo 
ustawodawca uważa za osobę najbliższą]

[dziedziczenie beztestamentowe to - mimo wszystko 
element - polityki państwa]


