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1. W prawie rzymskim z nabyciem spadku przez powoáanego spadkobiercĊ
związana byáa odpowiedzialnoĞü za dáugi spadkowe1. Zgodnie z przyjĊtymi zasadami spadkobierca jako nastĊpca uniwersalny spadkodawcy odpowiadaá za
dáugi spadkowe, nawet jeĞli przewyĪszaáy one aktywa wchodzące do masy spadkowej, swoim caáym (poáączonym) majątkiem, albowiem w wyniku nabycia
spadku dochodziáo do konfuzji majątku spadkodawcy z majątkiem spadkobiercy:
D.50,17,62 (Iulianus libro sexto digestorium): Hereditas nihil aliud est, quam
seccessio in universum ius, quod defunctus habuerit.
Wedáug definicji spadkobrania pochodzącej od Juliana, dziedziczenie jest
wejĞciem w ogóá praw i obowiązków, jakie posiadaá zmaráy, poniewaĪ naleĪaáy
one do jego majątku. Dziedzic bowiem przyjmowaá osobĊ zmaráego, wchodziá
w jego sytuacjĊ prawną i majątek.
WejĞcie w sytuacjĊ prawną spadkodawcy powodowaáo, oczywiĞcie na gruncie prawa spadkowego, powstanie odpowiedzialnoĞci za dáugi spadkowe, poniewaĪ kaĪdy dáug spadkodawcy po nabyciu spadku przez dziedzica stawaá siĊ jego
wáasnym dáugiem, za który ponosiá odpowiedzialnoĞü caáym swoim majątkiem.
Z tego teĪ powodu odpowiedzialnoĞü za dáugi spadkowe mogáa przewyĪszaü
spadek i obejmowaü majątek osobisty spadkobiercy.
Prawdopodobnie tak zakreĞlone ramy odpowiedzialnoĞci spadkobierców za
dáugi spadkowe powstaáy w sferze prawa publicznego i sakralnego. Wedáug
sáusznego poglądu S. Wróblewskiego2, byáo to wynikiem wyobraĪenia o jednoĞci ojca i syna, co w konsekwencji doprowadziáo do powstania odpowiedzialnoĞci osobistej syna za zobowiązania spadkowe, a nie tylko odpowiedzialnoĞci co
do spadku. Taka osobista odpowiedzialnoĞü syna za dáugi spadkowe wyksztaáciáa
Praca naukowa finansowana ze Ğrodków budĪetowych na naukĊ w latach 2010–2012 jako
projekt badawczy.
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siĊ prawdopodobnie jeszcze przed Ustawą XII Tablic, w czasie powstania legis
actio per pignoris capionem. Pierwotnie zobowiązania spadkowe byáy traktowane jako zobowiązania ex delicto, które nie byáy dziedziczone, a spadek obejmowaá tylko rzeczy zmysáowe.
Stosowanie tak ujĊtych zasad odnoĞnie do odpowiedzialnoĞci dziedzica za
dáugi spadkowe mogáo nieĞü ze sobą niekorzystne konsekwencje dla spadkobiercy. WystĊpowaáy one zwáaszcza przy hereditas damnosa3, czyli tzw. spadku szkodliwym, w którym dáugi przekraczaáy wartoĞü majątku spadkowego
(aktywów spadku). Ponadto mogáa wystąpiü sytuacja, w której spadkobierca
nie wiedziaá w chwili nabycia spadku o wszystkich obciąĪeniach spadkowych,
na przykáad jeĞli wierzyciele dopiero po jakimĞ czasie powziĊli wiadomoĞü
o Ğmierci spadkodawcy i wtedy zaczĊli zgáaszaü swoje roszczenia. Poza tym
spadek mógá byü nadmiernie obciąĪony zapisami zawartymi tak w testamencie, jak i kodycylach. Przy kodycylach powstawaá jeszcze problem, Īe nie
wszystkie one musiaáy byü znane spadkobiercy, poniewaĪ byáy one samodzielnym aktem na wypadek Ğmierci i chociaĪ stanowiáy integralną czĊĞü testamentu, to mogáy zostaü odnalezione dopiero w jakiĞ czas po przyjĊciu spadku
przez spadkobiercĊ.
Dlatego teĪ dla unikniĊcia nadmiernej odpowiedzialnoĞci za dáugi spadkowe
spadkobiercy dobrowolni (heredes extranei) odmawiali przyjĊcia spadku poprzez niezáoĪenie oĞwiadczenia o jego nabyciu. Natomiast w przypadku spadkobierców koniecznych (heredes necessarii), którzy nabywali spadek ipso iure,
prawo rzymskie, chcąc chroniü ich przed majątkowo niekorzystnymi skutkami
dziedziczenia, wprowadziáo pewne korzystne zasady dotyczące ograniczenia ich
odpowiedzialnoĞci za dáugi spadkowe. OczywiĞcie powyĪsze zasady mogáy byü
stosowane takĪe odnoĞnie do heredes extranei, jeĞli nabyli spadek nadmiernie
obciąĪony dáugami. WĞród tych Ğrodków moĪemy wyróĪniü te, które miaáy tylko
charakter faktycznego zabezpieczenia spadkobiercy czy teĪ wierzycieli, jak i takie, które stanowiáy pewne formy prawne4.
2. Z tego teĪ powodu spadkobiercy spadków nadmiernie zadáuĪonych mogli
zawrzeü przed nabyciem spadku ukáad (pactum de non petendo pro parte) ze
znanymi sobie wierzycielami spadkowymi: D.2,14,7,17 (Ulpianus libro quarto
3

Hereditas damnosa – „spadek szkodliwy”, czyli pasywny, w którym dáugi przekraczaáy
wartoĞü spadku (G.2, 163; D.17,1,32 Julianus; I.2,19,5); Zob. W. Litewski, Sáownik, Kraków 1998,
s. 109; J. Sondel, Sáownik áaciĔsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997, s. 425;
R. ĝwirgoĔ-Skok, Hereditas damnosa – ryzyko nabycia spadku w prawie rzymskim [w:] Zbytek
i ubóstwo w staroĪytnoĞci i Ğredniowieczu, Kielce 2010, s. 121 i n.
4
R. ĝwirgoĔ-Skok, Ograniczenie odpowiedzialnoĞci dziedziców koniecznych (heredes necessarii) za dáugi spadkowe w rzymskim prawie klasycznym, Quid leges sine moribus? Studia nad
prawem rzymskim dedykowane Prof. M. Kuryáowiczowi w 65. rocznicĊ urodzin oraz 40-lecie pracy
naukowej, Lublin 2009, s. 143 i n.
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ad edictum): Si ante aditam hereditatem paciscatur quis cum creditoribus ut
minus solvatur, pactum valiturum est.
Zatem waĪna bĊdzie umowa zawarta przez spadkobiercĊ z wierzycielami
spadkowymi, na podstawie której zobowiązywaá siĊ on przekazaü wierzycielom
spadkodawcy pewną kwotĊ tego, co im siĊ naleĪaáo. Dopiero potem przyjmowaá
spadek. Warunkiem jednak zastosowania takiego Ğrodka ochrony dziedziców
koniecznych byáo niemieszanie siĊ przez nich w sprawy spadku5.
Poza tym spadkobiercy (konieczni i dobrowolni), którzy nabyli spadek
nadmiernie zadáuĪony, mogli uzyskaü od pretora restitutio in integrum, czyli
przywrócenia do stanu pierwotnego, o ile jednak istniaáa podstawa prawna do
zastosowania takiego Ğrodka. In integrum restitutio byáo nadzwyczajnym Ğrodkiem prawnym przyznawanym z uzasadnionych przyczyn przez pretora (namiestnika prowincji) osobom, które pod wpáywem pewnych usprawiedliwiających okolicznoĞci dokonaáy niekorzystnej dla siebie czynnoĞci prawnej
(G.2,163; D.4,1,6)6.
Przyznanie restitutio in integrum uzaleĪnione byáo jednak od wystąpienia
uzasadnionych podstaw, czyli szkody, której nie moĪna byáo usunąü za pomocą
zwyczajnych Ğrodków prawnych oraz sáusznej przyczyny powstania tej szkody.
W wyniku uzyskania u pretora restitutio in integrum dochodziáo do uchylenia
skutków dokonanej czynnoĞci prawnej zarówno w dziedzinie prawa materialnego, jak i procesowego. Taka osoba przestawaáa byü dziedzicem. Restitutio in
integrum miaáo jednak charakter beneficium extraordionarium, albowiem moĪliwoĞü powstrzymania siĊ od nabycia spadku wynikaáa nie bezpoĞrednio z przepisów prawa, ale decyzji pretora (namiestnika prowincji)7.
PowyĪsze Ğrodki chroniące (pactum de non petendo pro parte oraz restitutio
in integrum) spadkobierców przed nadmierną odpowiedzialnoĞcią za dáugi spadkowe byáy jednak przyznawane wyjątkowo, na wniosek osoby uprawnionej, jeĞli
istniaáa podstawa do zastosowania takiego Ğrodka.
Natomiast do Ğrodków prawnych, mających charakter ogólny i powodujących ograniczenie odpowiedzialnoĞci spadkobierców za dáugi spadkowe w prawie rzymskim, zaliczane byáy beneficja spadkowe. WáaĞnie beneficja spadkowe
na tle zasad ograniczających odpowiedzialnoĞü spadkobierców za dáugi spadkowe miaáy prowadziü do ochrony spadkobiercy w przypadku nabycia spadku
nadmiernie zadáuĪonego, a nawet poszerzania i umacniania jego uprzywilejowa5

Zob. P. Voci, Diritto ereditario romano, Milano 1960, s. 617.
WiĊcej na temat restitutio in integrum, jego podstaw prawnych, charakteru postĊpowania
w sprawie o jego wydanie oraz skutków pisze: W. Bojarski, In integrum restitutio w prawie
rzymskim, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1963, t. 10, s. 15 i n.; M. Kaser, Das römische
Privatrecht, t. 1, München 1971, s. 215 i n.; idem, Zur In integrum restitutio, besonders wegen
metus und dolus, ZSS 94, 1977, s. 101 i n.
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Zob. W. Bojarski, In integrum restitutio…, s. 17 i n.
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nej sytuacji w stosunku do wierzycieli spadkowych i zapisobierców. Z drugiej
strony starano siĊ stworzyü realną zachĊtĊ do przyjĊcia spadku przez spadkobierców, zwáaszcza tych powoáanych w testamencie. W ten sposób chciano zachowaü skutecznoĞü takĪe innych rozrządzeĔ zawartych w testamencie, na przykáad
dotyczących wyzwoleĔ niewolników czy teĪ zapisów.
Ponadto regulacje zawarte w tych przywilejach powodowaáy ograniczenie
odpowiedzialnoĞci dziedzica z tytuáu nadmiernego obciąĪenia spadku dáugami
spadkowymi, a nawet umoĪliwiaáy zachowanie pewnej minimalnej czĊĞci majątku w rĊkach spadkobiercy. Ponadto w ramach tzw. favor testamenti, a takĪe dla
okazania szacunku ostatniej woli testatora prawo rzymskie staraáo siĊ nie dopuszczaü powoáania na podstawie przepisów ustawy tam, gdzie istniaá waĪnie
sporządzony testament. Temu równieĪ celowi miaáy sáuĪyü miĊdzy innymi
przywileje spadkowe.
3. WĞród beneficjów spadkowych ograniczających odpowiedzialnoĞü dziedziców za dáugi za najstarszy8 przywilej uwaĪane jest beneficium abstinendi,
czyli dobrodziejstwo wstrzymania siĊ od objĊcia zadáuĪonego spadku przyznawanego przez pretora (namiestnika prowincji)9 spadkobiercom koniecznym.
W rzymskim prawie cywilnym, aĪ do czasu justyniaĔskiego beneficium inventarii, brakowaáo Ğrodka prawnego, który umoĪliwiaáby spadkobiercom koniecznym nieprzyjĊcie spadku. Natomiast pretor oraz namiestnik prowincji mogli
udzieliü takim dziedzicom beneficium abstinendi: G.2,158: Sed his praetor permittit abstinere se ab hereditate, ut potius parentis bona veneant. I.2,19,2:... sed
his praetor permittit volentibus abstinere se ab hereditate, ut potius parentis
quam ipsorum bona similiter a creditoribus possideantur.
W przytoczonych fragmentach tak Gaius, jak i Justynian stwierdzają, Īe heredes domestici mieli prawo powstrzymaü siĊ od nabycia spadku, na skutek czego majątek spadkodawcy byá sprzedawany10.
Z takiego przywileju mogli skorzystaü spadkobiercy domowi i konieczni,
czyli osoby pozostające pod wáadzą zmaráego i w chwili jego Ğmierci uzyskujące
status sui iuris (G.2,156). Prawo powstrzymania siĊ od nabycia spadku przysáuW literaturze przyjmuje siĊ, Īe dobrodziejstwo to byáo juĪ znane w czasach Cycerona (Cic.,
Phil., 2,16: hereditatem patris non adisse) – patrz B. Biondi, Istituti fundamentali di diritto ereditario romano, Milano 1948, s. 23 i n.; C. Fadda, Concetti fondamentali del diritto ereditario romano, t. 2, Milano 1949, s. 31 i n.; G. La Pira, La successione ereditaria intestata e contro il testamento in diritto romano, Firenze 1930, s. 17 i n.; L. PiĊtak, Prawo spadkowe rzymskie, Lwów
1882, s. 82 i n.; P. Voci, op. cit., s. 376 i n.; A. Watson, The law of succession in the later roman
republic, Oxford 1971, s. 50 i n.
9
O pretorze jako podmiocie, który przyznaje beneficium abstinendi, mowa jest jeszcze
w G.2,158; D.29,2,23,57; D.29,2,61,71; D.42,5,58,6; D.29,2,12; natomiast namiestnik prowincji
wystĊpuje we fragmencie D.29,2,57pr.
10
Zob. B. Biondi, op. cit., s. 23 i n.; C. Fadda, op. cit., s. 36 i n.; G. La Pira, op. cit., s. 48 i n.;
P. Voci, op. cit., s. 537 i n.
8
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giwaáo takĪe Īonie i synowej znajdującej siĊ pod wáadzą spadkodawcy (G.2,159)
oraz osobie znajdującej siĊ w poáoĪeniu osoby w mancipium, jeĞli ustanowiono
ją spadkobiercą z jednoczesnym obdarzeniem wolnoĞcią (G.2,160).
Natomiast takie prawo nie bĊdzie przysáugiwaáo niewolnikowi ustanowionemu spadkobiercą w testamencie z równoczesnym wyzwoleniem (E.U.22,24),
chociaĪ zaliczany jest on do kategorii dziedziców koniecznych. BĊdzie on mógá
jedynie uzyskaü separatio bonorum.
Przyznanie ius abstinendi spadkobiercy domowemu niweczyáo wystĊpujące
z mocy prawa skutki nabycia spadku przez dziedzica koniecznego tak w stosunku do spadkobiercy, jak i wierzycieli spadkowych. Wstrzymujący siĊ od spadku
pozostawaá nadal spadkobiercą prawa cywilnego, poniewaĪ beneficium abstinendi byáo instytucją prawa pretorskiego i nie niosáo ze sobą skutków odrzucenia
spadku (D.40,4,32)11. Poza tym na takiego heres suus nie patrzono jak na osobĊ
wydziedziczoną w testamencie (G.3,67)12. Natomiast pretor (namiestnik prowincji) traktowaá jednak taką osobĊ tak, jak gdyby nie byáa dziedzicem. To znaczy
udzielaá bonorum possessio osobom z kolejnych klas dziedziczenia beztestamentowego (D.30,89), którzy wyrazili wolĊ przyjĊcia spadku. Poza tym pretor (namiestnik prowincji) odmawiaá skarg związanych ze spadkiem zarówno wstrzymującemu siĊ, jak i przeciwko niemu (D.29,2,57pr). Ponadto, jeĞli nikt nie chciaá
otrzymaü bonorum possessio, to pretor (namiestnik prowincji) otwieraá konkurs
na korzyĞü wierzycieli (D.28,8,8).
Natomiast niewolnikowi ustanowionemu spadkobiercą w testamencie z równoczesnym wyzwoleniem (servus cum libertate heres institutus), który nie miaá
prawa poproszenia o dobrodziejstwo powstrzymania siĊ od objĊcia zadáuĪonego
spadku, mogáo zostaü udzielone beneficium separationis bonorum i w ten sposób
nastĊpowaáo ograniczenie jego odpowiedzialnoĞü za dáugi spadkowe jedynie do
spadku13: G.2,155: Pro hoc tamen incommodo illud ei commodum praestatur, ut
ea, quae post mortem patroni sibi adquisierit, sive ante bonorum venditionem
sive postea, ipsi reseruentur; et quamvis pro portione bona venierint, iterum ex
hereditaria causa bona eius non venient, nisi si quid ei ex hereditaria causa fuerit adquisitum, velut si ex eo, quod Latinus adquisierit, locupletior factus sit;
cum ceterorum hominum, quorum bona venierint pro portione, si quid postea
adquirant, etiam saepius eorum bona venire soleant.
11

Zob. jeszcze D.40,5,30,10 Ulpian; por. takĪe G. La Pira, op. cit., s. 50.
Por. takĪe B. Biondi, op. cit., s. 32 i n.
13
Na temat udzielenia niewolnikowi beneficium separationis bonorum szerzej zob. H. Ankum, La classicite de la separatio bonorum de l’ heres neccessarius en droit roman, „Studi Groso”
2, Torino 1968, s. 365 i n., W. Bojarski, Separatio bonorum. KsiĊga Pamiątkowa ku czci Profesora
Leopolda Steckiego, ToruĔ 1997, s. 603 i n.; M. Bretone, Gai. 2,187–189, „Labo” 4, 1958, s. 301
i n.; A. Guarino, Gai. 2,155 e il beneficium separationis dell’ heres necessarius, SDHI 10, 1944,
s. 240 i n.; idem, Il beneficjum separationis dell’ heres necessarius, ZSS 60, 1940, s. 185 i n.
12
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Wedáug Gaiusa, servus necessarius skorzysta z przywileju, na mocy którego
to, co nabĊdzie po Ğmierci patrona dla siebie, czy to poprzez sprzedaĪ majątku,
czy teĪ na podstawie innych czynnoĞci prawnych, bĊdzie stanowiáo jego wáasnoĞü. JeĪeli nawet w drodze venditio bonorum zaspokojonych zostaáoby tylko
czĊĞü wierzytelnoĞci spadkowych, to majątek wyzwolonego niewolnika nie bĊdzie ponownie przedmiotem egzekucji, chyba Īe nabyá on coĞ z tytuáu spadku
lub jako Latyn14.
Na podstawie separatio bonorum servus cum libertate institutus jeĞli nie zająá siĊ majątkiem odziedziczonym, mógá doprowadziü do oddzielenia majątku
odziedziczonego od jego osobistego majątku, jaki nabyá po uzyskaniu wolnoĞci
i w ten sposób ograniczyü swoją odpowiedzialnoĞü za dáugi spadkowe tylko do
spadku15. Takie uprawnienie pozostawiá takĪe Justynian (I.2,19,1) w swoim
ustawodawstwie niewolnikowi ustanowionemu dziedzicem wraz z jednoczesnym
wyzwoleniem.
4. Z kolei ochronĊ spadkobierców przed nadmiernymi obciąĪeniami spadków poprzez zapisy wprowadziáo beneficium legis Falcidia, ograniczające wysokoĞü zapisów (legatów) do trzech czwartych spadku (tzw. quarta falcidia):
G.2,227: Lata est itaque lex Falcidia, qua cautum est, ne plus ei legare liceat
quam dodrantem: itaque necesse est, ut heres quartam partem hereditatis habeat: et hoc nunc iure utimur.
Na podstawie lex Falcidia16 zostaáa wprowadzona ogólna zasada, wedáug
której spadkobiercy ustanowionemu w testamencie (heres necessarius oraz heres
extraneus, powoáany tak do caáego spadku, jak i do jego czĊĞci) naleĪaáo zostawiü przynajmniej jedną czwartą spadku wolną od legatów (quarta falcidia). JeĪeli zapisy przekraczaáy trzy czwarte spadku, wówczas ulegaáy one proporcjonalnemu zmniejszeniu.
14

Na temat klasycznego rodowodu beneficium separationis przyznawanego niewolnikowi
jako heres necessarius istniaáa polemika miĊdzy S. Solazzim oraz A. Guarino – co do tego patrz:
H. Ankum, op. cit., s. 571 i n.; A. Guarino, Il beneficjum…, s. 192 i n. Wydaje siĊ jednak, Īe klasyczną instytucją jest przyznanie commodum separationis dla heres necessarius, natomiast poklasyczna jest ogólna systematyka separatio bonorum.
15
Zob. D.4,4,7,5; D.2,6,1,18 autorstwa Ulpiana.
16
Na temat lex Falcidia – uchwaáy zgromadzenia plebejskiego z 40 r. p.n.e (czyli 714 roku
kalendarza rzymskiego), której nazwa pochodzi od wnioskodawcy: trybuna plebejskiego Gaiusa
lub teĪ Publiusa Falcidiusa; zob. F. Bonifacio, In tema di lex Falcidia, „IURA” 1952, t. 3, s. 229
i n.; G. Franciosi, Lex Falcidia, SC Pegasianum e disposizioni a scopo di culto, „Studi Donatuti”,
t. 1, Milano 1973, s. 401 i n.; V. Mannino, Cervidio Scevola e l’ applicazione della Falcidia ai
legati fra loro connessi, BIDR 1981, t. 84, s. 125 i n.; P. De La Rosa Diaz, Algunos aspectos de la
lex Falcidia. Studios en homenaje al Prof. F. Hernandez-Tejero, t. 2, 1994, s. 111 i n.; P. Stein, Lex
Falcidia, „Ateneum” 1987, t. 65, s. 453 i n.; F. Schwarz, Die Rechtswirkungen der lex Falcidia,
ZSS 1943, t. 63, s. 314 i n.; A. Wacke, Die Rechtswirkungen der lex Falcydia. Studien im römischen Recht, gewidmet Max Kaser zum 65. Geburtstag, Berlin 1973, s. 209 i n.
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Dotyczyáo to takĪe osób prawnych, które w prawie rzymskim posiadaáy
testamenti factio passiva (D.35,2,1,5). W przypadku kilku wspóádziedziców
kwartĊ falcydyjską liczono dla kaĪdego z nich osobno (I.2,22,1). Natomiast
skorzystaü z beneficium legis Falcidiae nie mógá spadkobierca testamentowy,
bĊdący jednoczeĞnie spadkobiercą ustawowym, który z pominiĊciem podstawy testamentu przyjąá spadek (D.35,2,2), a w prawie justyniaĔskim spadkobierca, który nie przedstawiá w przypisanym czasie spisu inwentarza
(C.30,22,14c; Nov.1,2). Ponadto spadkobierca mógá zrezygnowaü z zatrzymania kwarty albo skáadając przysiĊgĊ, albo wypeániając Ğwiadczenie w caáoĞci (D.35,2,3).
Natomiast od wydania senatus consultum Pegasianum kwarta falcydyjska
bĊdzie miaáa zastosowanie takĪe w stosunku do spadkobiercy (wspóáspadkobierców), który nabyá spadek nadmiernie obciąĪony fideikomisami, zwáaszcza
fideikomisem uniwersalnym (G.2,254; I.2,22,5). Z kolei od senatus consultum
Treballianum zostaá rozszerzony krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z tego przywileju o legatariusza i fideikomisariusza, których obciąĪono
dalszym fideikomisem (D.35,2,47,1), od Antoniusa Piusa zaĞ rozszerzono kategoriĊ podmiotów uprawnionych do zastosowania kwarty falcydyjskiej na
dziedziców beztestamentowych (D.35,2,18pr.), a od Septimusa Severa na
spadkobierców testamentowych, którzy nabyli spadek obciąĪony donatio mortis causa (C.6,50,5).
5. Ostatecznie kwestiĊ ograniczenia odpowiedzialnoĞci spadkobierców za
dáugi spadkowe uregulowaá Justynian, wprowadzając beneficium inventarii.
Instytucja dobrodziejstwa inwentarza zostaáa wprowadzona w konstytucji
z 531 r., na mocy której spadkobierca, który w okreĞlonych terminach sporządziá dokáadny spis dóbr spadkowych, odpowiadaá za dáugi tylko w granicach
wartoĞci spadku: I.2,19,6: Sed nostra benevolentia commune omnibus subiectis
imperio nostro hoc praestavit beneficium et constitutionem tam aequissimam
quam nobilem scripsit, cuius tenorem si observaverint homines, licet eis adire
hereditatem et in tantum teneri in quantum valere bona hereditatis contingit, ut
ex hac causa neque deliberationis auxilium eis fiat necessarium, nisi omissa
observatione nostrae constitutionis et deliberandum existimaverint et sese
veteri gravamini aditionis supponere maluerint.
Justynian udziela dobrodziejstwo wszystkim spadkobiercom, którzy nie
bĊdą musieli prosiü juĪ o czas do zastanowienia, lecz bĊdą mogli objąü spadek
i odpowiadaü za dáugi spadkowe tylko do takiej wysokoĞci, do jakiej siĊga
wartoĞü majątku odziedziczonego. Poprzez dobrodziejstwo inwentarza unikano bowiem poáączenia spadku z majątkiem spadkobiercy.
Z beneficium inventarii mogli skorzystaü spadkobiercy, którzy w przypisanych terminach sporządzili spis inwentarza, albowiem miaáo ono charakter
fakultatywny, a nie obligatoryjny. W prawie justyniaĔskim utrzymano ogólną
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zasadĊ nieograniczonej odpowiedzialnoĞci za dáugi spadkowe, natomiast dobrodziejstwo inwentarza stanowiáo tylko korzystny dla spadkobiercy wyjątek.
Dobrodziejstwo to przysáugiwaáo wszystkim spadkobiercom, zarówno
powoáanym do dziedziczenia per testamento, jak i ab intestato, do caáoĞci (ex
asse) i do czĊĞci (ex parte) spadku, bez wzglĊdu na to, czy byli to heredes
necessarii czy teĪ extranei (C.6,30,22,1). Nie bĊdzie miaáo zaĞ zastosowania
do innych podmiotów niebĊdących dziedzicami, a otrzymujących coĞ ze spadku, na przykáad zapisobierców, w tym fideikomisariuszy, czy teĪ obdarowanych w drodze donatio mortis causa. Spadkobiercy ci mogli ograniczyü swoją
odpowiedzialnoĞü za dáugi spadkowe w oparciu o beneficium inventarii, o ile
nie skorzystali z wczeĞniejszych rozwiązaĔ (beneficium abstinendi) i nie poprosili o czas do zastanowienia siĊ. Natomiast takie uprawnienie nie bĊdzie
przysáugiwaáo dziedzicom, którzy nie byli naraĪeni na stratĊ (C.6,30,22,1b)
lub záoĪyli oĞwiadczenie woli o nabyciu spadku albo zajĊli siĊ majątkiem
spadkowym bez jednoczesnego rozpoczĊcia spisu dóbr spadkowych
(C.6,30,22,1a). Poza tym spadkobiercy, którzy nie zastosowali siĊ do wymogów proceduralnych odnoĞnie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku odziedziczonego, nie bĊdą mogli korzystaü z ograniczenia odpowiedzialnoĞci za
dáugi spadkowe, jakie dawaáo wáaĞnie beneficium inventarii (C.6,30,22,12;
C.6,30,22,14c).
Ponadto warunkiem koniecznym do skorzystania z dobrodziejstwa inwentarza byáo nabycie spadku przez powoáanego spadkobiercĊ. JeĞli chodzi o heredes necessarii, to nabywali oni spadek ipso iure, czyli w momencie powoáania, bez Īadnego aktu z ich strony. Natomiast do nabycia spadku przez heredes
extranei konieczne byáo dokonanie aditio hereditatis. Wydaje siĊ, Īe do przyjĊcia spadku wystarczaáo zwykle faktyczne zachowanie siĊ jako dziedzica (pro
herede gestio) lub nieformalne oĞwiadczenie woli o przyjĊciu spadku. W prawie justyniaĔskim samo zwrócenie siĊ o tempus deliberandi traktowane byáo
jako rozpoczĊcie procedury nabycia spadku przez powoáanego spadkobiercĊ
(C.6,30,22,13a).
JeĪeli jednak spadkobiercy zgodnie z wymogami proceduralnymi przeprowadzili inwentaryzacjĊ majątku odziedziczonego, to wówczas odpowiadali
za dáugi spadkowe tylko do wartoĞci majątku zinwentaryzowanego. Sporne
jest, czy spadkobierca bĊdzie ponosiá odpowiedzialnoĞü wobec wierzycieli
spadkowych przedmiotami spadkowymi (cum viribus hereditatis) czy obliczeniowo do wysokoĞci spadku (pro viribus hereditatis). Wydaje siĊ jednak, Īe
bardziej logiczne argumenty przemawiają za przyjĊciem pierwszej z tych hipotez. Spadkobierca, który przyjąá spadek z beneficium inventarii, ponosiá odpowiedzialnoĞü tylko w oparciu o przedmioty spadkowe (cum viribus hereditatis). Zakres jego odpowiedzialnoĞci nie przewyĪszaá rzeczy, które stanowiáy
spadek i zostaáy objĊte inwentarzem. Taka odpowiedzialnoĞü za dáugi spadko216

we nie obejmowaáa jego osobistego majątku. Wydaje siĊ, Īe taki byá wáaĞnie
cel wprowadzenia instytucji dobrodziejstwa inwentarza przez Justyniana.
W swojej konstytucji Justynian usuwa skutki poáączenia spadku z majątkiem
osobistym dziedzica, do jakiego dochodzi w wyniku nabycia spadku. Ponadto
uniemoĪliwia wierzycielom spadkodawcy zajĊcie majątku dziedzica. Poza tym
w konstytucji C.6,30,22 zezwala na domaganie siĊ zwrotu przez dziedzica
naleĪnoĞci, jakie miaá wobec zmaráego oraz sprzedaĪ przedmiotów spadkowych, nawet tych obciąĪonych hipoteką. Wydaje siĊ, Īe to wszystko wskazuje,
iĪ dobrodziejstwo inwentarza powstaáo dla korzyĞci spadkobiercy, nastĊpuje
wiĊc oddzielenie dwóch mas majątkowych, a wierzyciele spadkowi są umieszczani tylko w wykazie majątku spadkodawcy.
6. Nabycia spadku przez powoáanego spadkobiercĊ i konfuzji jego majątku
z majątkiem odziedziczonym oraz związanej z tym nadmiernej odpowiedzialnoĞci za dáugi ciąĪące na spadku obawiali siĊ nie tylko spadkobiercy. TakĪe
wierzyciele spadkowi w wyniku przyjĊcia spadku przez powoáanego dziedzica
mogli znaleĨü siĊ w niekorzystnej dla siebie sytuacji majątkowej. Miaáo to
miejsce zwáaszcza w sytuacji, kiedy to majątek spadkobiercy byá nadmiernie
zadáuĪony. Wówczas bowiem w egzekucji majątku spadkobiercy uczestniczyliby takĪe jego osobiĞci wierzyciele, co mogáoby spowodowaü, Īe majątek
spadkobiercy nie wystarczyáby na zaspokojenie wszystkich wierzytelnoĞci
spadkowych. WystĊpowaáo to przy hereditas suspecta17, czyli spadku zadáuĪonym, przy którym dziedzic jest podejrzewany o celowe zadáuĪanie swojego
majątku, aby nie byü w stanie zaspokoiü wierzycieli spadkowych.
Wreszcie, nabycie spadku przez powoáanego spadkobiercĊ i wyznaczony
przez prawo zakres odpowiedzialnoĞci za dáugi spadkowe mogáy stwarzaü
pewne niedogodnoĞci dla jego osobistych wierzycieli. WystĊpowaáo to w sytuacji, gdy majątek spadkobiercy nie byá nadmiernie obciąĪony dáugami, natomiast majątek odziedziczony byá bardzo zadáuĪony i istniaáo ryzyko, Īe wierzytelnoĞci osobiste spadkobiercy nie zostaną w peáni zaspokojone.
Dlatego teĪ prawo rzymskie, regulując kwestiĊ odpowiedzialnoĞci spadkobierców za dáugi spadkowe, odniosáo siĊ równieĪ do sytuacji, kiedy to wierzyciele spadkowi oraz osobiĞci wierzyciele spadkobiercy obawiali siĊ, Īe poniosą
straty przez to, iĪ spadek nabyá dziedzic, którego albo majątek osobisty byá nadmiernie zadáuĪony, albo to spadek byá nadmiernie obciąĪony dáugami.
W takiej sytuacji wierzyciele spadkodawcy mogli Īądaü od spadkobiercy
záoĪenia gwarancji, Īe nie umniejszy on majątku spadkowego kosztem wierzycieli w formie stymulacyjnego przyrzeczenia (satisdatio suspecti heredis)18:
Zob. R. ĝwirgoĔ-Skok, Hereditas damnosa…, s. 123.
Co do satisdatio suspecti heredis – czyli stypulacyjnej gwarancji dziedzica podejrzanego
zob. W. Bojarski, Separatio honorum…, s. 605 i n.; P. Voci, op. cit., s. 627.
17

18
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D.42,5,31pr (Ulpianus libro secundo de omnibus tribunalibus): Si creditores
heredem suspectum putent, satisdationem exigere possunt pro suo debito reddendo. Cuius rei gratia cognoscere praetorem oportet nec statim eum satisdationis necessitati subicere debet, nisi causa cognita constiterit prospici debere
his, qui suspectum eum postulaverunt.
Wedáug Ulpiana, wierzyciele spadkowi w sytuacji kiedy spadkobierca
podejrzany byá o celowe zadáuĪanie swojego majątku (heredem suspectum),
mogli prosiü pretora, aby dziedzic záoĪyá stypulacyjne przyrzeczenie (satisdatio) zabezpieczone przez porĊczycieli, Īe jego majątek nie zostanie umniejszony. Do záoĪenia takiej gwarancji pretor mógá zobowiązaü spadkobiercĊ po
wnikliwym rozpoznaniu sprawy (causa cognita) i przy zaáoĪeniu, Īe spadkobierca podstĊpnie zmiejsza swój majątek (D.42,5,31,2) i dziaáa na szkodĊ
wierzycieli.
Skutkiem niezastosowania siĊ do edyktu pretora byáo missio in bona19
wierzycieli w majątek podejrzanego spadkobiercy (D.42,5,31,3), a jeĞli dziedzic nie zastosowaá siĊ do treĞci záoĪonego przyrzeczenia, odbywaáo siĊ venditio bonorum20. JeĪeli dziedzic byá zbyt biedny lub nie mógá znaleĨü porĊczycieli, wówczas treĞcią gwarancji byá zakaz zbywania dóbr (D.42,5,31,4).
Na podstawie satisdatio suspecti heredis dziedzic podejrzany przyrzekaá
stypulacyjnie wraz z porĊczycielami wierzycielom spadkowym, Īe nie umniejszy majątku spadkowego kosztem jego wierzycieli. Byá to akt bardzo korzystny dla wierzycieli, poniewaĪ przyrzekaá nie tylko sam spadkobierca, ale i porĊczyciele. Ponadto w razie niezastosowania siĊ do treĞci gwarancji wówczas
nastĊpowaáo missio in bona wierzycieli spadkodawcy i jego sprzedaĪ w drodze
venditio bonorum.
Drugim Ğrodkiem prawnym na rzecz wierzycieli spadkowych, ale takĪe
w interesie zapisobierców oraz osobistych wierzycieli spadkobiercy, byáo beneficium separationis bonorum21 przyznawane w celu oddzielenia majątku
spadkowego od osobistego majątku spadkobiercy. JeĞli dobrodziejstwo takie
zostaáo udzielone, wówczas wierzyciele spadkodawcy (zapisobiercy, osobiĞci
wierzyciele spadkobiercy) mogli sprzedaü egzekucyjnie (venditio bonorum)
19

Por. G. Longo, Missio in bona, NDI 1964, t. 10, s. 667 i n.
Zob. m.in. Yuri González Roldán, Propuesta sobre la venta de herencia en el derecho romano clá sico, México 1997, s. 197 i n.
21
WiĊcej na temat beneficium separationis bonorum (w tekstach Ĩródáowych wystĊpuje
pod nazwami commodatum, separationis commodum, ius separationis, separatio bonorum lub
bonorum separatio albo separation – D.42,6,1,10; D.42,6,1,3 – Ulpian; D.42,6,5 Paulus;
C.7,72,2 Gordian; D.42,6,6, pr i 1 Julianus; C.7,72,7 Dioklecjan i Maksymian) patrz: B. Asftolfi, Separazione dei beni del defunto da quelli dell’ erede, NDI 1970, t. 17, s. 1 i n.; W. Bojarski,
Separatio bonorum…, s. 607 i n. Levy – Bruhl, Heres, s. 167 i n.; G. Scherillo, Separazione,
NDI 1963, t. 9, s. 8 i n.
20
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majątek spadkowy (D.42,6,1,1). Na skutek udzielenia separatio bonorum
spadkobierca nie odpowiadaá spadkiem za dáugi wáasne.
Separatio bonorum byáo udzielane na wniosek (impetratio, postulatio)
wierzycieli spadkodawcy przez pretora lub namiestnika prowincji. Pretor lub
namiestnik prowincji mógá przyznaü separatio bonorum pod warunkiem wystąpienia szczególnej okolicznoĞci, czyli niewypáacalnoĞci spadkobiercy, o ile
wierzyciele spadkowi nie porozumieli siĊ ze spadkobiercą. Pretor (namiestnik
prowincji), udzielając beneficium separationis bonorum, wydawaá decretum
lub edictum (D.42,6,5; C.7,72,2).
Ponadto przywilej oddzielenia majątku odziedziczonego od wáasnego majątku spadkobiercy w przypadku niewypáacalnoĞci tego ostatniego byá udzielany na zasadzie sáusznoĞci takĪe zapisobiercom. JednakĪe zapisobiercy mogli
otrzymaü swoje naleĪnoĞci dopiero wtedy, gdy zostaáy zaspokojone w caáoĞci
wierzytelnoĞci wierzycieli spadkodawcy (D.42,6,6pr; D.42,6,4,1).
Zapisobiercy (legatariusze), którzy prosili o separatio bonorum, mogli dochodziü swoich naleĪnoĞci z czĊĞci majątku spadkodawcy, która pozostaáa po
wierzycielach spadkodawcy, i ta czĊĞü byáa dla nich po prostu zastawem. Ich
uprawnienie wystĊpowaáo zawsze po prawach wierzycieli spadkodawcy, ale
mieli pierwszeĔstwo przed wierzycielami osobistymi spadkobiercy. TakĪe
wierzyciele osobiĞci spadkobiercy, jeĞli zostaáa jeszcze nadwyĪka z majątku
zmaráego po zaspokojeniu naleĪnoĞci przez jego wierzycieli, mogli prosiü
o separatio bonorum i otrzymaü swoje naleĪnoĞci (D.42,6,1,17).
7. Krótko podsumowując zasady odpowiedzialnoĞci spadkobierców za
dáugi spadkowe, moĪna stwierdziü, Īe pomimo przyjĊcia ogólnej zasady, wedáug której spadkobierca odpowiadaá za zobowiązania spadkowe caáym poáączonym majątkiem, to na gruncie rzymskiego prawa spadkowego zostaáy
wprowadzone rozwiązania prawne, które nie tylko zapewniaáy spadkobiercy
realną ochronĊ w przypadku nabycia nadmiernie zadáuĪonego spadku, a nawet
poszerzaáy i umacniaáy jego uprzywilejowaną sytuacjĊ w stosunku do ogólnych zasad odpowiedzialnoĞci za zobowiązania.
PoĞród tych rozwiązaĔ prawnych moĪemy wyróĪniü te, które miaáy tylko
charakter faktycznego zabezpieczenia spadkobiercy czy teĪ wierzycieli, jak
i takie, które stanowiáy pewne formy prawne. I tak, spadkobiercy spadków nadmiernie zadáuĪonych mogli zawrzeü ukáad (pactum de non petendo pro parte) ze
znanymi sobie wierzycielami spadkowymi przed nabyciem spadku. Poza tym
spadkobiercy, którzy nabyli spadek nadmiernie zadáuĪony, mogli uzyskaü od
pretora restitutio in integrum, czyli przywrócenie do stanu pierwotnego, o ile
jednak istniaáa podstawa prawna do zastosowania takiego Ğrodka.
Natomiast do Ğrodków prawnych, mających charakter ogólny, powodujących ograniczenie odpowiedzialnoĞci spadkobierców za dáugi spadkowe, zali219

czane są wáaĞnie beneficja spadkowe. Miaáy one zastosowanie do wszystkich
osób, które znalazáy siĊ w konkretnej sytuacji prawnej, okreĞlonej w danym
przywileju, a stanowiącej pewien korzystny wyjątek w stosowaniu ogólnie
obowiązujących norm prawnych, regulujących zasady odpowiedzialnoĞci za
wáasne zobowiązania.

THE PRINCIPLES OF LIABILITY FOR INHERITED DEBTS
IN THE ROMAN LAW
S u mma r y
In the Roman law acquisition of inheritance by an appointed heir was linked with the liability
for inherited debts. In accordance with the adopted rules the heir, being a universal successor of
the testator, was accountable for inherited debts, even if those exceeded the assets of the bequeathed estate, and his liability extended to his entire (combined) property because inheritance
acquisition resulted in a fusion of the testator’s and inheritor’s property. Following the acquisition
of inheritance every debt of the testator became the successor’s own debt and his related liability
extended to his entire property.
Therefore, in order to avoid excessive liability for inherited debts extraneous heirs (heredes
extranei) refused to accept the inheritance by failing to lodge a declaration of its acquisition. With
regard to the necessary heirs (heredes necessarii), who acquired legacy ipso iure, in order to protect them against the negative material effects of succession the Roman law adopted certain beneficial rules aimed at limiting their liability for inherited debts.
On the other hand legal measures of general nature which limited heirs’ liability for inherited
debts included privileges (beneficium) of inheritance. These were applicable to all persons who
found themselves in a specific legal situation defined by a given privilege and at the same time
constituting a certain beneficial exception to applying generally binding legal norms regulating
principles of liability for one’s own obligations.
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