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PLAN SPOTKANIA:

A. Kilka uwag ogólnych na temat prawa spadkowego 

B. Dziedziczenie beztestamentowe

(prawo rzymskie, też: współczesne prawo polskie)

+ współczesny KAZUS i omówienie

C. Instytucja zachowku

+ współczesny KAZUS i omówenie

D. Podsumowanie





Perspektywy prawa spadkowego

1) perspektywa spadkodawcy

2) perspektywa osób zainteresowanych spadkiem

(…)

Zasadniczy cel prawa spadkowego: 

ustalić kto oraz w jakim zakresie wchodzi 
w prawa i obowiązki po spadkodawcy 

(=kto dziedziczy po zmarłym)



Sekwencja zdarzeń w ramach dziedziczenia (prawo rzymskie)

(A) Otwarcie spadku 
(śmierć spadkodawcy)

Czy zostawił ważny 
testament?*

Tak – reżim testamentowy

Nie – reżim beztestamentowy

(B) Powołanie do spadku 
podstawa (tytuł) powołania:  
testament  albo   ustawa

*Tu też niekiedy pojawia się 
konieczność oceny ważności 
testamentu  i/lub usunięcia 
wątpliwości co do jego treści, 
dalszej interpretacji itp. 

Czy dziedzic przyjmuje spadek?

(C) Objęcie spadku**

NIE – dalej szukamy dziedzica 
(testament/ ustawa)

TAK – wprost czy z 
dobrodziejstwem inwentarza?

**Wejście dziedzica w prawa 
i obowiązki spadkodawcy 
w danym zakresie. 
! Z przyjęciem fikcji, wejście  
to nastąpiło to z chwilą 
otwarcia spadku.

(D) dział spadku = faktyczny 
podział odziedziczonego 

majątku między dziedzicami 

Realizacja legatów

Oś czasu





Perspektywy prawa spadkowego:

1) perspektywa spadkodawcy

2) perspektywa osób zainteresowanych spadkiem

3) perspektywa wierzycieli spadkodawcy

4) perspektywa państwa (ustawodawcy)

Prawo spadkowe jako SYSTEM





REŻIMY DZIEDZICZENIA

W prawie rzymskim

testamentowy – na pierwszym planie
[kulturowo zakorzeniona u obywateli rzymskich powinność 
sporządzenia testamentu]

beztestamentowy – uzupełniający
[jeżeli brak jest testamentu]

W prawie rzymskim reżimy te modelowo są rozłączne:
„albo…, albo…” 

konstrukcyjna zasada 
„nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest”



Reżim dziedziczenia beztestamentowego

a) w prawie rzymskim: 

subsydiarny wobec dziedziczenia testamentowego 

b) na wypadek gdy: 

− spadkodawca nie zostawił testamentu

− osoba wskazana w testamencie nie została dziedzicem 

• testament był nieważny, 

• spadek został nie został przyjęty przez dziedzica 

Wiodący cel dziedziczenia beztestamentowego: 
(wskazać)   znaleźć dziedzica!



Skąd wiemy kto ma dziedziczyć beztestamentowo?

Najstarsze regulacje: zwyczajowe (zwyczaj)

Następnie (do dzisiaj) wiemy to z ustawy

W prawie rzymskim wyróżnić można dwa modele dziedziczenia 
beztestamentowego

(starszy) model agnacyjny – oparty na więzach rodzinnych, związanych ze 
strukturą rzymskiej rodziny

(nowszy) model kognacyjny – oparty na więzach krwi

[Współczesny model określić można jako „kognacyjno-społeczny” - decydują 
więzy krwi oraz więzy społeczne]



Z ustawy możemy wyczytać kogo ustawodawca uważa za 
„osobę najbliższą”.

= to ustawodawca ustala krąg osób uprawnionych do 
dziedziczenia

(kto?)

= to ustawodawca określa preferencje w ramach 
wyróżnionego kręgu 

(w jakiej kolejności?)

[A jak powstaje prawo? 
Społeczny konsensus czy dyktat (aktualnej) większości?] 



Prawo rzymskie – ewolucja

Punkt wyjścia model agnacyjny (w braku testamentu wyznaczenie 
dziedzica według więzów rodzinnych)

‐ prawo archaiczne i okres klasyczny 

‐ model ukształtowany na kanwie zwyczaju i struktury społecznej

‐ kodyfikacja zwyczaju: ustawa XII tablic 

‐ utrwalenie dziedziczenia według więzi agnacyjnych:               
prawo pretorskie

Model agnacyjny to model odpowiadający ówczesnej strukturze 
społecznej Rzymu (od początków państwa rzymskiego co najmniej 
do schyłku okresu klasycznego, czyli ok. III AD)



Dziedziczenie beztestamentowe 
według modelu agnacyjnego

• poszukiwanie dziedziców w strukturach rzymskiej rodziny 

• punkt odniesienia - władza ojca rodziny

(bezpośrednio podlegli władzy zmarłego / członkowie 
rodziny / ród)

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



Okres poklasyczny (IV-VI) i prawo justyniańskie:

pytanie o aktualność modelu agnacyjnego

(zwłaszcza z uwagi na zmiany w strukturze społecznej;
w punktu widzenia prawnego istotna była także kwestia
rozszerzenia obywatelstwa rzymskiego po 212 AD)



Istotny przełom: reforma Justyniana

Nowele Justyniana nr 118 (534 AD) i 127 (548 AD) 

– reforma dziedziczenia beztestamentowego

Odejście od agnacji i oparcie dziedziczenia 
beztestamentowego wyłącznie na więzach krwi



Reforma Justyniana w pigułce

Istota reformy Justyniana: 

• dziedziczenie według więzów krwi 

• wyróżnienie klas dziedziczenia  

Kto będzie powołany do spadku w sytuacji gdy spadkodawca 
nie zostawi po sobie testamentu? 

Powołany do spadku będzie najbliższy krewny [model kognacyjny]

[przy okazji zrównanie pozycji kobiet i mężczyzn]



Reforma Justyniana

kolejność dziedziczenia beztestamentowego krewnych według
modelu kognacyjnego - kaskadowe ujęcie klas

(jeśli powołani bliżsi krewni wyższego stopnia nie zostali 
dziedzicami, powoływani do spadku będą dziedzice z dalszej 
klasy, czyli dalsi krewni)



Trzy zasadnicze klasy dziedziczenia wg Nowel Justyniana:

a) klasa pierwsza – dziedziczyli zstępni

[dzieci, wnuki, prawnuki]

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

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

[spadki nieobjęte przypadały państwu]



Efekt

unikniecie "spadku leżącego" 

– niemal zawsze znajdziemy dziedzica!

Sytuacje gdy spadkodawca nie miał żadnych bliskich były
wyjątkowe. Z drugiej strony spadkobiercą może być też
daleki krewny, z którym zmarłego niewiele łączyło (tzw.
„śmiejący się dziedzic”).

Zauważ! Z punktu widzenia wierzyciela zmarłego jest to
korzystna, bo niemal zawsze znajdzie tego, kto wchodzi w
ogół praw i obowiązków po zmarłym
(a więc też będzie odpowiadał za długi!)

W braku krewnych dziedziczy państwo



A małżonek? 

Zasadnicze klasy dziedziczenia wg Nowel Justyniana:

a) klasa pierwsza – dziedziczyli zstępni

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

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

+ małżonek? (małżonek to nie krewny!)

ale! Nowele Justyniana przewidywały kwartę ubogiej wdowy

= zagwarantowanie żonie (pod pewnymi warunkami) 
udziału w 1/4 spadku

funkcja alimentacyjna, systemowe wzmocnienie pozycji 
spadkowej małżonka (tu: żony)





Dziedziczenie beztestamentowe dzisiaj w Polsce

- gdzie szukać regulacji dotyczących tej kwestii?

- co tam znajdziemy?

Kazus 1 + omówienie



Kazus nr 2 – Zachowek (+omówienie)



Posumowanie, czyli co na pewno warto zapamiętać z tematu 
dotyczącego dziedziczenia beztestamentowego

[reforma Justyniana! – odejście od agnacji na rzecz kognacji +
klasy dziedziczenia]

[w prawie rzymskim „silniejsze” jest dziedziczenie testamentowe;
współcześnie jednak silniej oddziałuje dziedziczenie
beztestamentowe (ustawowe)]

Zauważ!
[dziedziczenie beztestamentowe (ustawowe) pokazuje, kogo

ustawodawca systemowo uważa za osobę najbliższą!]

[dziedziczenie beztestamentowe to także element polityki
państwa!]


