
55

Prawo zastêpstwa w prawie spadkowym...
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Prawo zastêpstwa w prawie spadkowym (uwagi na tle
prawa czeskiego, austriackiego i polskiego)

Czeskie prawo w odniesieniu do problematyki porz¹dku dziedziczenia
ustawowego pos³uguje siê konstrukcj¹ tzw. prawa zastêpstwa (czes. právo
reprezentace2). Pod pojêciem prawa zastêpstwa w prawie spadkowym
nale¿y obecnie rozumieæ uprawnienie osób bêd¹cych dalszymi zstêpnymi
spadkodawcy do dziedziczenia praw, które pierwotnie przys³ugiwa³yby
bli¿szym zstêpnym spadkodawcy, je¿eli wspomnieni bli¿si zstêpni z ja-
kiego� powodu nie skorzystali ze swojego prawa powo³ania do spadku.
W konsekwencji mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e wskutek wspomnianego
prawa zastêpstwa powo³ane do spadku mog¹ byæ dzieci swoich ro-
dziców bêd¹cych pierwotnymi spadkobiercami po spadkodawcy, je-
¿eli przepisy czeskiego prawa spadkowego pozwalaj¹ na ich powo-
³anie do spadku.

Prawo zastêpstwa jest instytucj¹ znan¹ jeszcze od czasów prawa rzym-
skiego i jako czê�æ prawa spadkowego stanowi przedmiot prawniczej
dyskusji w wiêkszo�ci pañstw �rodkowoeuropejskich. Szczególn¹ uwagê
po�wiêcaj¹ mu nie tylko przedstawiciele pi�miennictwa czeskiego i au-
striackiego. Wypada zaznaczyæ, ¿e ponadto rozwa¿ania dotycz¹ce tej

1 Autor pragnie w tym miejscu wyraziæ szczególn¹ wdziêczno�æ drowi Mateuszowi
¯abie (Uniwersytet �l¹ski) za pomoc w t³umaczeniu niniejszego artyku³u oraz mgr Anicie
Strzebiñczyk (Uniwersytet �l¹ski) za wszelkie sugestie i uwagi podczas jego pisania.
2 W czeskim pi�miennictwie zamiennie u¿ywane jest równie¿ pojêcie �zasada zastêp-

stwa/reprezentacji� (czes. princip reprezentace) b¹d� po prostu �reprezentacja�.
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problematyki mo¿na zauwa¿yæ w doktrynie niemieckiej i s³owackiej.
Zastanawiaæ mo¿e natomiast fakt, ¿e problematyka prawa zastêpstwa
w prawie spadkowym nie wzbudza jak dot¹d w polskiej literaturze istot-
nego zainteresowania. Niniejszy artyku³ ma na celu zwiêz³e przedstawienie
polskiej doktrynie instytucji prawa zastêpstwa i jego teoretycznego po-
dzia³u przyjmowanego w czeskim prawie spadkowym.

I. Prawo zastêpstwa a dziedziczenie ustawowe
I.1. Uwagi ogólne
Prawo zastêpstwa w prawie spadkowym jest �ci�le zwi¹zane z dzie-

dziczeniem ustawowym i jako takie zosta³o uregulowane ju¿ w rzymskim
prawie spadkowym. Maj¹c na uwadze jak najbardziej sprawiedliwy podzia³
maj¹tku po spadkodawcy, wprowadzi³ je Gajusz, a nastêpnie zosta³o ono
przejête przez kompilatorów justyniañskich i wprowadzone do regulacji
dziedziczenia ustawowego: �Je¿eli z jednej strony uwzglêdniany jest syn
b¹d� córka, a z drugiej strony wnuk b¹d� wnuczka po zmar³ym synu,
to do spadku powo³ani s¹ oni jednocze�nie a bli¿szy stopieñ pokrewieñ-
stwa nie wy³¹cza dalszego stopnia pokrewieñstwa. Jest bowiem jawnie
zgodne z prawem, ¿e wnukowie i wnuczki wstêpuj¹ w miejsce swojego
ojca. [...] A z tego wzglêdu nale¿a³oby uznaæ, ¿e w miejsce zmar³ego ojca
wst¹pi¹ tak wnukowie i wnuczki, jak i prawnukowie i prawnuczki, i tym
samym zasadnym jest nie dzieliæ spadku wed³ug g³ów, ale wed³ug szcze-
pów i wskutek tego jeden syn otrzyma po³owê spadku a dwóch b¹d�
wiêcej wnuków pochodz¹cych od drugiego syna otrzyma drug¹ po³o-
wê.�3

Prawo zastêpstwa wywodz¹ce siê z rzymskiego prawa spadkowego
stanowi obecnie czê�æ ustawowego porz¹dku dziedziczenia w wielu
wspó³czesnych krajowych regulacjach prawa spadkowego. Konstrukcja
dziedziczenia ustawowego opiera siê na dziedziczeniu krewnych spadko-

3 Instituce 3, 1, 6; zgodnie: Gaius 3, 7�8. Przek³ad na jêzyk polski na podstawie wersji
czeskiej dostêpnej w: (Iustiniani Institutiones � Justiniánské Instituce, red. M. Skøejpek,
Praha 2010, s. 204-205; J. K i n c l, Gaius: Uèebnice práva ve ètyøech knihách, Plzeò
2007, s. 174-177. Wiêcej zob.W. D a j c z a k, T. G i a r o, F. L o n g c h a m p s  D e  B é r i e r,
Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2016, s. 291�296.


