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Ręka zza grobu? 
Wokół granic dysponowania majątkiem 
na wypadek śmierci w prawie rzymskim

1. Rozdźwięk między osobą a podmiotem prawa

Życie po śmierci okazuje się przedmiotem zainteresowania nie tylko eschatologii czy 
w ogóle uporządkowanej refl eksji w świetle Objawienia, jaką jest teologia. Interesuje się 
nim również prawo. Prawda, że w nieco innym sensie, bo nie może przyjąć perspektywy 
nieśmiertelnego podmiotu, jakim jest człowiek. Musi natomiast stanąć wobec pytania o to, 
co po nim zostaje w świecie żywych. Szczery humanizm, stawiając człowieka w centrum 
swego zainteresowania, nie może abstrahować od jego woli i dorobku życiowego, całej 
spuścizny. Nawet jeśli przyjąć, że ze śmiercią wszystko się kończy, owo „wszystko” 
ograniczałoby się do samego podmiotu. Pozostają prawa rzeczowe i stosunki obligacyj-
ne, nierzadko też nieuporządkowane kwestie z zakresu stosunków rodzinnych. Porządek 
społeczny wymaga tu regulacji, które przynosi głównie prawo spadkowe. I stajemy wo-
bec prawnego problemu dualizmu – wobec różnych aspektów rozdźwięku między osobą 
a podmiotem prawa. Za życia rozdźwięk ten rysuje się zgoła odmiennie niż po śmierci. 
Zresztą chyba dopiero wtedy sprawa okazuje się naprawdę interesująca. Nie tylko dlatego 
iż – jak wolno to nieco lapidarnie ująć – człowiek umiera, a nadal traktuje się go jako 
podmiot prawa. Zdaje się bowiem, że i my sami chcielibyśmy mieć wpływ na to, co dziać 
się będzie po naszej śmierci. W jakim zakresie? W najszerszym możliwym? Co decy-
duje o tej możliwości? Jakie są społeczne uwarunkowania, a w związku z nimi prawne 
podstawy ewentualnych „interwencji w przyszłość”? Pytania dotyczą tego, czy pozwolić 
przynajmniej na niektóre próby „ustawiania” żyjących „ręką zza grobu”. Ktoś mógłby 
nawet zauważyć, że nie człowiek tu działa – nie może, bo on już nie istnieje; a jednak 
prawo pozwala, aby jego wola wciąż ingerowała w losy żyjących. „Ręka zza grobu” to 
nie jednorazowa decyzja o porządku następstwa, lecz podtrzymywanie postanowień, 
które wciąż kontrolują postępowanie tych, co pozostali przy życiu i coś ze spadku otrzy-
mali. Czyżby zmarły nadal istniał dla porządku prawnego? Z drugiej wszelako strony: 
czy żyjący nie chcieliby jednak – myśląc przecież i o samych sobie, aby człowiek mógł 
wpływać na świat po swym odejściu: skoro pozostawia dorobek życia? W jakim zakresie 
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udawałoby mu się na coś podobnego z sensem pozwalać? Dyskusja w istocie toczy się 
wokół problemu, który w wykładzie rzymskiego prawa spadkowego zwykliśmy wyrażać 
wpadającym łatwo w ucho łacińskim sformułowaniem semel heres, semper heres1. Zwykle 
tłumaczymy je: kto raz został spadkobiercą, jest nim na zawsze.

Zagadnienie nie jest bynajmniej wydumane. W rozważaniach o metodzie prawa po-
równawczego zwraca się uwagę, iż w tej gałęzi nauk prawnych nie tyle chodzi o badanie, 
gdzie i w jakim zakresie dają się wskazać te same instytucje, ile o poszukiwanie rozwiązań 
tych samych lub bardzo podobnych problemów. W wiodącym i klasycznym podręczni-
ku ilustruje się to przykładem: jak prawo różnych krajów, różnych rodzin czy tradycji 
wychodzi naprzeciw pragnieniu testatora, aby kontrolować swój majątek na długo po 
własnej śmierci2. Prawo na różne sposoby, w różnym czasie i w rozmaitych miejscach 
świata stara się odpowiadać społecznym oczekiwaniom. W szerszym więc, prawnopo-
równawczym kontekście wolno powtórzyć pytania: Czy pozwala się na kontynuację 
podmiotowości prawnej po śmierci człowieka? Jeśli tak, w jakim zakresie? Czy można 
liczyć na coś jeszcze? Pozytywna odpowiedź na pierwsze z pytań nie powinna rodzić ani 
zdziwienia, ani wątpliwości. Czy jednak zawsze tak bywało? Dla poszerzenia kontekstu 
o wymiar historyczny sięgamy do starożytności, w tym zwłaszcza do prawa rzymskiego. 
Czy chwalebna przeszłość da szansę odpowiedzi na drugie z pytań: o zakres, w jakim na to 
pozwolić? Nawet jeśli chce się wypełnić uważnie i do końca postanowienia zmarłego – ze 
względu na szacunek wobec „ostatniej woli”, nie sposób chyba dać placet na wszystko.

2. Rozrządzenia poenae nomine

W prawie rzymskim z pewnością odmowa ważności tak zwanym rozrządzeniom poenae 
nomine pokazuje granicę, a więc na co przystać nie sposób. Łacińskiego sformułowania nie 
należy dosłownie przekładać i mówić o rozrządzeniach dokonywanych w celu ukarania. 
Używano go bowiem, mając na myśli akty ostatniej woli, w których testator próbował 
zmusić spadkobiercę lub zapisobiercę do zachowań, jakich nie sposób było żądać bezpo-
średnio. O takiego typu czynnościach prawnych mortis causa wiadomo głównie dzięki 
wzmiankom w drugim komentarzu Instytucji Gaiusa3. Przez ustanowienia dziedziców 
i współdziedziców, legaty lub fi deikomisy, wyzwolenia czy polecenia poenae nomine spad-
kodawca próbował wywołać skutki, jakich inter vivos nie mógł osiągnąć. W istocie usi-
łował skłonić spadkobierców, zapisobierców czy wyzwoleńców do postępowania wbrew 
ich przekonaniu. Zakaz takich rozrządzeń testamentowych rzymscy juryści podkreś-
lali zwłaszcza przy ustanawianiu legatów4. Widocznie były to najstarsze lub najczęstsze 
rozrządzenia poenae nomine. Mogły na przykład służyć wywarciu na spadkobiercę nacis-

1 Powstało ono w nawiązaniu do fragmentów: D. 28.5.89. Gaius libro singulari de casibus: „...cum au-
tem semel heres exstiterit servus, non potest adiectus effi cere, ut qui semel heres exstitit desinat heres esse”; 
D. 4.4.7.10. Ulpianus libro undecimo ad edictum: ...sine dubio heres manebit, qui semel exstitit.

2 K. Zweigert – H. Kötz, Introduction to Comparative Law, przeł. T. Weir, wyd. 3, Oxford 1998, s. 35.
3 G. 2.235; G. 2.243; G. 2.288.
4 D. 34.6.1. Africanus libro quaestionum; D. 34.6.2. Marcianus libro sexto institutionum; D. 35.1.12. 

Ulpianus libro vicesimo quarto ad Sabinum; Hist.Aug. Pius. 8.5.
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ku, aby sprzedał jakiegoś niewolnika, a więc zmuszeniu do konkretnego rozporządzenia 
swym prawem. Gaius podaje kilka innych przykładów. Pierwszy to próba skłonienia 
spadkobiercy, aby nie wydawał córki za określoną osobę. W razie działania wbrew woli 
testatora dziedzic miał wypłacić spory legat drugiemu kandydatowi do ręki owej córki, 
najwyraźniej tytułem rekompensaty. Inny przykład to tym razem próba zmuszania do 
wydania córki za osobę wskazaną przez testatora; znów „zagrożona” zapisem. Natomiast 
w fi deikomisie uniwersalnym poenae nomine spadkodawca uzależniał wydanie spadku nie 
tylko od poślubienia wskazanej osoby, lecz także od spełnienia jakiegoś innego wymogu, 
niekorzystnego czy to dla dziedzica lub fi deikomisariusza, czy to dla ich zwierzchników 
agnacyjnych, patronów lub właścicieli5. O zdecydowanie negatywnej ocenie rozrządzeń 
poenae nomine już ze strony Sabinusa czytamy w Instytucjach justyniańskich. Wydaje się, 
że nie później niż w początkach II stulecia po Chrystusie nie przyznawano mocy prawnej 
takim ustanowieniom dziedziców, legatom czy fi deikomisom6. O silnym i zdecydowanym 
sprzeciwie jurysprudencji niech choćby świadczy odmówienie im dopuszczalności nawet 
w testamentach żołnierskich7.

3. Wokół zasad i polityki prawa

W tym kontekście także dziś można szerzej zapytać, czy istnieją sposoby wpływania na to, 
co dzieje się po nas, czy tylko marzylibyśmy o takim wpływie. Wolno tu rozpocząć także 
z innej strony. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku zawiera dwa 
podobnie brzmiące przepisy. Art. 21 pkt 1 głosi: „Rzeczpospolita Polska chroni własność 
i prawo dziedziczenia”. Z innego punktu widzenia formułuje to raz jeszcze w art. 64 pkt 
1: „Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia”. 
Podobnie mówi na przykład Ustawa zasadnicza Niemiec w art. 14 I 1: „Własność i prawo 
dziedziczenia są gwarantowane”. Z przytoczonych sformułowań wydaje się wynikać, iż 
dziedziczenie to wręcz przedłużenie własności. Gwarantuje się więc ius disponendi mortis 
causa. Gdyby jednak zastanawiać się nad swobodą dysponowania na wypadek śmier-
ci, logicznie narzucają się pytania: Co wskazane regulacje znaczą? Co znaczyć mogą? 
Czy wszystko sprowadza się wyłącznie do wspomnianej wcześniej zasady semel heres, 
semper heres, a więc wolno zdecydować tylko jednorazowo? A może dzięki zebranemu 
majątkowi – gdy mamy zresztą subiektywnie większą swobodę dysponowania nim: nie 
ma wyjścia, nie możemy go zachować dla siebie – wolno nam osiągać jakieś dalej idące 
cele? Szczególnie interesujące wydają się te dalsze w czasie.

Zakaz dla czynności poenae nomine jest charakterystycznym punktem skrajnym, 
a znaczenie porządku dziedziczenia beztestamentowego każe zazwyczaj pytać, w ja-
kim zakresie społeczeństwo rości sobie prawo do decydowania o losach majątku osoby 

5 F. Longchamps de Bérier, Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego, wyd. 2. popra-
wione i uzupełnione, Wrocław 2007, s. 143–148. 

6 F. Longchamps de Bérier, O elastyczność prawa spadkowego. Fideikomis uniwersalny w klasycznym 
prawie rzymskim, wyd. 2, pierwsze polskie, Warszawa 2006, s. 129.

7 I. 2.20.36.
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zmarłej. Nie chodzi tylko o ustanawianie najwłaściwszego porządku następstwa po de 
cuius w sukcesji ab intestato. Wiele zależy od zakresu, w jakim testatorowi pozwala się 
korzystać z ius disponendi mortis causa. Czasem może powstawać podejrzenie, że prawo 
ustawia człowieka w istocie tylko w pozycji zarządcy własnym majątkiem. Odnosi się 
niejednokrotnie wrażenie, iż społeczeństwo próbuje rościć sobie doń prawo. Wszystko 
to już oczywiście domena szeroko rozumianej polityki prawa, która – gdy nie jest pro-
wadzona w sposób planowy – odzwierciedla głównie społeczne przekonania. Znajduje 
wyraz w sposobie i zakresie, w jakim wartości są przez prawo realizowane. Trudno więc 
tu nie zapytać, które z nich kryją się w szczególności za konkretnymi rozwiązaniami 
prawa spadkowego. Na pierwszy plan zdają się wysuwać zasady konstrukcyjne tej gałęzi 
prawa rzymskiego, czyli nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest 
oraz swoboda dysponowania majątkiem mortis causa.

Pytając o różne aspekty rozdźwięku między osobą i podmiotem prawa, warto też 
zwrócić baczniejszą uwagę na zasadę o charakterze interpretacyjnym: szacunek dla woli 
zmarłego. Nie ma wątpliwości co do jej respektowania właściwie w całej historii rzym-
skiego prawa prywatnego8. Okazywanie szacunku ostatnim postanowieniom de cuius 
zasługuje oczywiście na jednoznacznie pozytywną ocenę z moralnego punktu widzenia. 
Wszelako w życiu społeczeństw ma nie tylko etyczny wymiar. Staranne wypełnienie 
woli zmarłego, a zwłaszcza krzewienie przekonania o konieczności takiego zachowania, 
pozwala potencjalnym spadkodawcom żywić uzasadnioną nadzieję, że również ich wola 
co do losów majątku na wypadek śmierci zostanie spełniona. Dlatego ludzkie społeczności 
tworząc normy, którymi się rządzą, uznają za pożyteczne wprowadzanie prawnych instru-
mentów dla wymuszania posłuszeństwa rozrządzeniom ostatniej woli. Działo się tak już 
w starożytnym Rzymie, gdzie szacunek dla voluntas testantium wymagał poszukiwania 
i wprowadzenia w życie woli zmarłego w jej najwierniejszej i najczystszej postaci (czy 
przynajmniej w przypuszczalnej lub najbardziej prawdopodobnej). Dokładano wszelkich 
starań, aby ukazać to, co de cuius miał na myśli, czego pragnął i co zamierzał osiągnąć. 
Nawet kiedy w swych działaniach wydawał się nie zważać na naturę heredis institutio 
i testamentu jako aktu formalnego9. Okazywano mu szacunek przez interpretację ostatniej 
woli tak, aby uzyskany efekt maksymalnie odpowiadał intencjom spadkodawcy. Zabiegi 
interpretacyjne stanowiły jednak tylko szczególny wymiar posłuszeństwa wobec życzeń 
zmarłego. Ogólny wymiar szacunku dla voluntas testantium wyrażał się w tworzeniu 
nowych uregulowań, ułatwiających swobodne dysponowanie majątkiem na wypadek 
śmierci. Prawnie chroniono rozporządzenia niemieszczące się w dotychczasowym sche-
macie prawa spadkowego, oczywiście o ile dawały się pogodzić z istniejącymi normami 
i nie były sprzeczne z dobrymi obyczajami. Znakomity przykład na to, jak w praktyce 
okazywano posłuszeństwo woli zmarłego, stanowią fi deikomisy. Wydają się szczególnie 
obiecujące dla rozważań o życiu po śmierci i pytań, jak daleko sięgała „ręka zza grobu”: 
na jak długo po swym odejściu i w jakim zakresie zmarły mógł dzięki zapisom powier-
niczym decydować o zachowaniu tych, co przy życiu pozostali10.

8 Por. F. Longchamps de Bérier, Szacunek dla woli zmarłego na przykładzie rzymskich fi deikomisów, [w:] 
Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam, Łódź 2000, s. 209–211.

9 Na te kwestie zwraca się szczególną uwagę w nauce prawa rzymskiego już od A. Suman, „Favor testa-
menti” e „voluntas testantium”. Studio di diritto romano, Roma 1916, s. 3.

10 F. Longchamps de Bérier, Szacunek dla woli zmarłego..., dz. cyt., s. 210–211.
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Powracając do sformułowania semel heres, semper heres, trzeba zapytać, czy wyrażaną 
w tych słowach zasadę wolno wyłącznie postrzegać „płasko”, co znaczyłoby, że decyzje 
testatora miałyby w gruncie rzeczy znaczenie tylko do momentu przyjęcia spadku. Czy 
zasada dawałaby mimo wszystko nadzieję na jakąś „głębię”? W ostatniej kwestii nie 
wystarczy wskazać na możliwość dołączenia w testamencie polecenia, bo co prawda 
zobowiązuje ono, ale jest niezaskarżalne.

Na minimum wskazuje substytucja pupilarna, w której dziedzica podstawia się nie 
w sukcesji uniwersalnej po sobie samym, lecz ustanawia się go innej osobie. Zgoda, że 
zakres „interwencji w przyszłość” istotnie tu ograniczano, gdyż podstawia się wyłącznie 
własnym i do tego niedojrzałym zstępnym. I oczywiście tylko na wypadek, gdyby nie 
dożyli pełnoletniości. Obejmując po nich spadek, substytut zazwyczaj otrzyma jedynie 
spadek po ustanawiającym substytucję. Nic wszelako nie stoi na przeszkodzie, aby dołą-
czyły doń darowizny czy spadki, legaty lub fi deikomisy otrzymane przez niedojrzałego 
od innych – w niektórych przynajmniej przypadkach bywało na to nawet czternaście lat.

4. Fideikomis jako instytucja prawna

Fideikomisy wiele mówią o rzymskich przekonaniach oraz o osiągnięciach Rzymian 
w prawie spadkowym. Dzięki nim spadkodawca mógł w praktyce decydować o losach 
spadku także po aditio hereditatis, co wynikało z dogmatycznej konstrukcji zapisu powier-
niczego. Bez wątpienia tedy Kwiryci stawiali sobie pytanie, jak wpłynąć na zachowania 
innych, gdy ze względu na śmierć nie będzie już można działać. Tak więc zasadnicze 
znaczenie okazuje się mieć samo udzielenie zaskarżalności fi deikomisom przez Oktawiana 
Augusta. Powstała regularna jurysdykcja, która stanowiła pierwszą ze znanych cognitiones 
extraordinariae. Instytucja spotkała się z aprobatą jurysprudencji11. Zresztą szacunek dla 
życzeń zmarłego znajdował swój wyraz nie tylko w działaniach cesarzy i jurysprudencji. 
Spory materiał źródłowy dowodzi, że cieszyła się popularnością, a więc zyskała zainte-
resowanie i wsparcie ze strony szerokich grup obywateli. Pełniejszemu poszanowaniu 
intencji spadkodawców służyła także działalność senatu. W przypadku uniwersalnych 
zapisów powierniczych szczególne trudności rodziło przekazanie fi deikomisariuszowi 
długów i wierzytelności spadkowych. Dzięki senatus consultum Trebellianum i senatus 
consultum Pegasianum udało się stworzyć zarówno normy, jak i formy takiego wydania 
spadku12. Wszystko po to, aby uczynić fi deikomisariusza następcą de cuius co do całości 
praw. Umożliwiano tym samym pełną realizację zamierzeń spadkodawców, którzy zde-
cydowali się na ustanowienie fi deikomisu uniwersalnego13.

Powracając do zasady semel heres, semper heres: zgodnie z prawem cywilnym, kto 
raz, czy to ipso iure, czy przez aditio hereditatis, stał się dziedzicem zmarłego, pozostawał 
nim na zawsze. Fideikomis uniwersalny formalnie tego nie naruszył, choć z samej swej 
natury stanowił faktyczne obejście. Istotne, że właśnie jako takie był uznawany i sankcjo-
nowany przez prawo. Dla spadkodawców obchodzenie zasady semel heres, semper heres 

11 I. 2.23.1.
12 G. 2.251–259.
13 F. Longchamps de Bérier, Szacunek dla woli zmarłego..., s. 216–217.
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stawało się szczególnie wygodne dzięki stworzeniu możliwości odroczenia momentu wy-
dania spadku fi deikomisariuszowi przez dołączanie warunków lub terminów do zapisów 
powierniczych. Warto wspomnieć przynajmniej o dwóch historycznie najważniejszych 
rozwiązaniach, z jakich testatorzy chętnie, często i z powodzeniem korzystali.

5. Termin post mortem suam

Pierwszy z nich to fi deikomis uniwersalny z terminem w postaci klauzuli post mortem 
suam. Wykształcił się nawet jego szczególny rodzaj – fi deicommissum eius quod su-
pererit, zwane potocznie fi deikomisem de residuo. Jego istota znajdowała oczywiście 
wyraz w treści prośby ze strony zmarłego, aby dziedzic lub fi deikomisariusz uniwersalny 
w momencie własnej śmierci wydał wskazanej osobie to, co pozostanie mu ze spadku14. 
Obowiązek obejmował nie tylko to, czego jeszcze nie zużyto, lecz również – o ile spad-
kodawca nie postanowił inaczej – istniejące pożytki, które przyniosła hereditas. Spadko-
dawca zwracał się do swego sukcesora uniwersalnego mortis causa, aby przekazał tylko 
to, co pozostanie ze spadku w momencie śmierci następcy co do całości praw. Wyraźnie 
więc fi deikomis ten miał w pierwszym rzędzie cel alimentacyjny w stosunku do osoby, 
na którą go nałożono. Zdaniem Alfonso Murillo Villara od otrzymania spadku do śmierci 
obciążony fi deikomisem de residuo był rzeczywistym fi ducjariuszem, czyli powiernikiem, 
którego uczciwości poruczono zachowanie i wydanie eius quod supererit15. Figura ta jed-
nak tylko częściowo oddaje specyfi kę pozycji prawnej tej osoby, ponieważ każdy, kogo 
zobowiązano do przekazania spadku, miał go zachować i wydać we wskazanym czasie. 
Fiducjariusz de residuo mógł z powierzonych dóbr korzystać, zużywać je i alienować. 
Fideikomisariuszowi przysługiwało roszczenie jedynie o to, co z nich pozostało. Faktycz-
nie uprawnienia fi ducjariusza inter vivos były nieograniczone, bo za wszelkie nadużycia 
stwierdzone na podstawie o kryterium bona fi des i arbitrium boni viri odpowiedzialność 
materialną ponosili dopiero jego spadkobiercy16.

14 D. 5.3.25.15. Ulpianus libro quinto decimo ad edictum: ...deinde alia posse dici totum quod superest 
restituere eum debere...; D. 5.3.25.16. Ulpianus libro quinto decimo ad edictum: ...quod sibi superfuisset ex 
hereditate reddere...; D. 22.1.3.2. Papinianus libro vicesimo quaestionum: ...ut puta si quis rogetur post mor-
tem suam quidquid ex bonis supererit Titio restituere...; D. 31.70.3. Papinianus libro vicesimo quaestionum: 
...quidquid ex hereditate supererit, post mortem suam restituere...; D. 36.17.3. Ulpianus libro quarto fi dei-
commissorum: ...quod superest ex hereditate, quam ipsam hereditatem restituere sit rogatus; D. 36.1.23.4. 
Ulpianus libro quinto disputationum: si quod superfuisset rogata esset restituere; D. 36.1.56. Papinianus 
libro nono decimo quaestionum: Titius rogatus est, quod ex hereditate superfuisset, Maevio restituere...; 
D. 36.1.60.7. Papinianus libro nono responsorum: Quod ex hereditate superfuisset, cum moreretur, restituere 
rogatus...; D. 36.1.60.8. Papinianus libro nono responsorum: Heres eius, qui bonorum superfl uum post mor-
tem suam restituere fuerat rogatus...; D. 36.1.77.1. Scaevola libro octavo decimo digestorum: ...rogo te, ut 
id, quod ad te ex bonis meis pervenerit, facias pervenire ad fi lium tuum...; D. 36.1.82. Scaevola libro quinto 
digestorum: ...ut post mortem restituerent, quod ex re familiari testatoris superfuerit...; C. 6.42.16. Carus 
Carinus et Numerianus (283 r.): ...id est, ubi heres rogatus fuerat, quidquid ex hereditate pervenerit...

15 A. Murillo Villar, El fi deicomiso de residuo en derecho romano, Valladolid–Salamanca 1989, s. 61–63; 
tenże, Aproximación al origen del fi deicomiso de eo quod supererit, BIDR 91/92 (1989/1990), s. 121–149; 
F. Cuena Boy, El fi deicomiso de residuo en el derecho romano y en la tradition romanística hasta los códigos 
civiles, Santander 2004.

16 F. Longchamps de Bérier, O elastyczność prawa spadkowego..., dz. cyt., s. 165–167.
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6. Warunek si sine liberis decesserit

Drugim, jeszcze ciekawszym rozwiązaniem była droga, jaką otwierało dołączenie warunku 
si sine liberis decesserit17. Fideikomisariusze uniwersalni dochodzili spadku, jeśli tylko 
osoba obciążona zapisem powierniczym zmarła bezpotomnie, to jest nie pozostało przy 
życiu żadne jej dziecko. Głównym powodem stawiania warunku przez de cuius była tym 
razem nie alimentacja fi ducjariusza, lecz decydowanie o losach spadku w razie, gdyby 
nie przypadł on jego dzieciom. Jeśli dodać do tego, że na fi deikomisariuszy bardzo często 
wyznaczano krewnych, widać, że klauzula si sine liberis decesserit z powodzeniem słu-
żyła zachowaniu majątku spadkowego w rękach członków rodziny18. Tą drogą powstaje 
fi deikomis familijny, który jako szczególny typ zapisu powierniczego ukształtował się 
w II wieku po Chrystusie19. Celem przyświecającym spadkodawcom przy ustanawianiu 
fi deicommissum familiae relictum było zatrzymanie poszczególnych dóbr lub całych spad-
ków w ramach familia, nomen familiae czy nomen testatora. Istotę każdego fi deikomisu 
stanowiła wyrażona w rogatio wola zobowiązania osób, którym przypadły jakieś dobra 
spadkowe. W familijnym zapisie powierniczym testator, który prosił o zatrzymanie przez 
osoby połączone więzami rodzinnymi poszczególnych przedmiotów lub całego majątku, 
objawiał wolę uczynienia ich niezbywalnymi poza kręgiem podmiotów kontynuujących 
jego ród. Toteż dzięki zapisowi powierniczemu powodował bezskuteczność rozrządzeń 
dokonywanych przez dziedziców, legatariuszy i fi deikomisariuszy, przez co unikał roz-
proszenia patrimonium. Fideikomis familijny mógł być zwykłym, w szczególności dla 
przekazywania nieruchomości, albo uniwersalnym zapisem powierniczym20.

Jak o tym niegdyś pisałem21, spadkodawca z dużą swobodą regulował sukcesję uni-
wersalną po sobie, nakładając familijny zapis powierniczy pure albo z warunkiem lub 
z terminem – zwłaszcza ze wspomnianymi post mortem oraz si sine liberis decesserit. 
Mógł wskazać jednego fi deikomisariusza, ale też ustanowić cały ich szereg. Wolno mu 
było wyznaczyć poszczególne osoby, lecz miał i prawo pozostawić ich wybór – zawsze 
spośród krewnych – dziedzicom lub kolejnym fi deikomisariuszom22. Widać więc, że 

17 D. 30.123 pr. Marcellus libro singulari responsorum; D. 36.1.3.4. Ulpianus libro tertio fi deicommisso-
rum; D. 36.1.18.4,5,8. Ulpianus libro secundo fi deicommissorum; D. 36.1.23.4. Ulpianus libro quinto dispu-
tationum; D. 36.1.26.2. Iulianus libro trigensimo nono digestorum; D. 36.1.33. Celsus libro vicesimo digesto-
rum; D. 36.1.34. Marcianus libro octavo institutionum; D. 36.1.59.1. Papinianus libro octavo responsorum; 
D. 36.1.64 pr. Scaevola libro quarto responsorum; D. 36.1.79 pr.-1. Scaevola libro vicensimo digestorum; 
D. 36.1.83. Paulus imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum ex libris VI libro primo seu decre-
torum libro II; Paul. Sent. 4.1.13; C. 6.42.5. Antoninus (224 r.); C. 6.46.1. Severus et Antoninus (197 r.); 
C. 6.50.10. Gordianus (241 r.).

18 O warunku si sine liberis decesserit we współczesnym prawie systemów mieszanych, por. A. Barr, 
The conditio si institutus sine liberis decesserit in Scots and South African Law, [w:] Exploring the Law 
of Succession. Studies National, Historical and Comparative, red. K. Reid, M. de Waal, R. Zimmermann, 
Edinburgh 2007, s. 177–192.

19 Najwcześniejsza wzmianka o fi deikomisie familijnym zachowała się w 39 księdze digestorum Juliana 
– D. 36.1.26.2.

20 Por. A. Torrent, Fideicommissum familiae relictum, Oviedo 1975, s. 16, 25–26, 61–105.
21 F. Longchamps de Bérier, O elastyczność prawa spadkowego..., dz. cyt., s. 174–177.
22 D. 36.1.18.6. Ulpianus libro secundo fi deicommissorum; D. 34.5.7.1. Gaius libro primo fi deicom-

missorum; D. 36.1.59.2. Papinianus libro octavo responsorum; D. 31.67 pr. Papinianus libro nono decimo 
quaestionum; por. też D. 30.75 pr. Ulpianus libro quinto disputationum; D. 31.24. Ulpianus libro secundo 
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wola zmarłego wiązała osoby korzystające z dóbr spadkowych na długo po jego śmierci. 
Prawo nie pozwalało, aby trwało to ad infi nitum. W pierwszym rzędzie do otrzymania 
spadku na podstawie fi deicommissum familiae relictum uprawnione były osoby wskazane 
imiennie przez zmarłego. Po nich – zazwyczaj po ich śmierci – dobra spadkowe mogli 
przejąć żyjący jeszcze wówczas krewni, którzy urodzili się przed śmiercią spadkodawcy, 
lub ich dzieci. Toteż fi deikomis familijny wiązał jedynie te osoby ex nomine defuncti, 
które żyły w momencie jego śmierci, oraz ich zstępnych w pierwszym stopniu23. Justy-
nian natomiast rozciągnął prawo do fi deicommissum familiae relictum na zstępnych aż do 
czwartego stopnia pokrewieństwa24. Trudno o bardziej sugestywny przykład „interwencji 
w przyszłość”: de cuius decydował o losach swego majątku nawet na sto lat! Oprócz 
wpływu w tak ogromnym przedziale czasowym spadkodawca cieszył się możliwością 
nieskrępowanego ustalania kolejności fi deikomisariuszy. Uderza zwłaszcza jego prawo 
do pozostawienia fi deikomisariuszowi wyboru kolejnego następcy co do całości praw. 
Gdy dodać, że zmarły mógł przez fi deikomis wzajemnie podstawiać sobie osoby25, wydaje 
się, iż miał praktycznie dowolność w rozrządzaniu swoim majątkiem na wypadek śmier-
ci. Przez fi deikomisy familijne wyznaczał porządek uniwersalnego oraz syngularnego 
następstwa. I nawet nie musiał znać swych następców, co zresztą od pewnego momentu 
stawało się niemożliwe. Określał natomiast zasady, wedle których przekazywano majątek 
czy jego poszczególne składniki.

Prawne zakreślenie kręgu uprawnionych do fi deikomisu familijnego niosło ze sobą 
dwie konsekwencje. Pierwszą stanowiło ustanowienie siłą rzeczy porządku, w którym 
kolejne osoby występowały o dobra z zapisu powierniczego. Druga konsekwencja miała 
charakter strukturalny. Pozwalając, aby majątek spadkowy przejmowali wszyscy żyjący 
krewni lub ich dzieci, odwracano uwagę od pożądanej przez zmarłego możliwości zaspo-
kajania przez konkretne osoby własnych potrzeb dzięki spadkowi. Uwypuklił się natomiast 
w fi deicommissum familiae relictum zakaz alienowania dóbr, które miały pozostawać 
u członków rodziny26. Można by rzec, że to nie tylko interwencja zmarłego w przyszłość, 
lecz także utrzymywanie majątku spadkowego w owej „ręce zza grobu”.

7. Substytucja fi deikomisarna

Z efektem osiąganym w rzymskim prawie spadkowym dzięki fi deikomisom, w których 
przez dołączenie warunku lub terminu odsuwano w czasie moment restytucji, daje się 
spośród instytucji prawa cywilnego porównywać tylko skutek wspomnianej już substytucji 

fi deicommissorum; D. 31.67.7. Papinianus libro nono decimo quaestionum; D. 32.11.7–8. Ulpianus libro 
secundo fi deicommissorum.

23 D. 31.32.6. Modestinus libro nono regularum.
24 Nov. 159.2 (555 r.). L. Desanti, Nov. Iust. 159 e il limite alla perpetuità del fedecommesso di famiglia, 

SDHI 68 (2002), s. 459–485.
25 D. 30.123 pr. Marcellus libro singulari responsorum; D. 36.1.3.4. Ulpianus libro tertio fi deicommisso-

rum; D. 36.1.59.1. Papinianus libro octavo responsorum; D. 36.1.79 pr. Scaevola libro vicesimo digestorum; 
D. 36.1.80.4. Scaevola libro vicesimo primo digestorum.

26 F. Longchamps de Bérier, O elastyczność prawa spadkowego..., dz. cyt., s. 177.
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pupilarnej. Prawo pozwalało na „interwencję w przyszłość” – wyznaczenie spadkodawcy 
niedojrzałemu zstępnemu. Wobec heredes extranei, których ustanowiło się dziedzicami, 
podstawienie pupilarne było nieważne. Gaius proponował stosowanie co do nich fi deiko-
misu uniwersalnego. W nauce przyjęło się nawet mówić o tak zwanej substytucji fi deiko-
misarnej, która znajdowała zastosowanie już to do spadków, już to do legatów. Trzeba jed-
nakże pamiętać, iż używanie tego określenia dla prawa klasycznego jest nieuzasadnione27. 
Co innego później – z powodzeniem dzięki fi deikomisom wolno mówić o podstawieniu 
powierniczym. I wspomniany wcześniej fi deikomis familijny byłby szczególnym przypad-
kiem takiego podstawienia. Substytucją nazywano zaś zwłaszcza fi deikomisy, w których 
pozostawiono dziedzicowi pewną swobodę wyboru fi deikomisariusza28.

Skutki osiągane dzięki fi deikomisowi różniły się znacznie od efektów substitutio vulga-
ris lub pupillaris. Przy podstawieniu pospolitym substitutus wchodził w miejsce institutus, 
który nie mógł bądź nie chciał przyjąć spadku. Substytut stawał się bezpośrednio dziedzi-
cem testatora. Natomiast w podstawieniu pupilarnym był on dopiero spadkobiercą pupila 
i tylko wówczas, gdy ten ostatni zmarł przed osiągnięciem dojrzałości. Każda z substytucji 
dawała przeto sukcesję co do całości praw po kimś innym. Natomiast przez zobowiązanie 
dziedzica do wydania spadku wskazanej osobie de cuius powodował, że stawała się ona 
sukcesorem uniwersalnym testatora tak, jak w substitutio vulgaris; ale dopiero po pewnym 
czasie, jak odbywało się to w substitutio pupillaris. Z tą wszakże różnicą, że opóźnienie 
w przekazaniu spadku można było określić na rozmaite sposoby, a nie tylko warunkiem: 
jeśli niedojrzały zstępny umrze przed osiągnięciem pubertas. Spadek przypadał najpierw 
dziedzicowi, a następnie – często dopiero po jego śmierci – fi deikomisariuszowi. Zresztą 
zapis powierniczy można było nakładać na kolejnych fi deikomisariuszy, przez co osią-
gano szereg następców zmarłego co do całości praw. Ponadto podstawienia stosowano 
tylko w dziedziczeniu testamentowym, podczas gdy w fi deikomisach od drugiej połowy 
II wieku można było zobowiązywać również spadkobierców ab intestato. Podstawienie 
powiernicze dawało więc nowe, ogromne możliwości, wręcz nieporównywalne z efek-
tami obu rodzajów substytucji. Otwierało przed spadkodawcami szerokie perspektywy 
swobodnego dysponowania majątkiem na wypadek śmierci i pozwalało na „interwencje 
w przyszłość”, w zakresie którego nie dawała dotąd żadna inna instytucja prawna29.

8. Zakończenie

Na koniec trudno uciec od pytania o wychodzenie przez prawo naprzeciw oczekiwaniom 
czy pragnieniom, aby mieć wpływ na to, co po nas. Czy to dodatkowa wartość, którą 
powinno realizować prawo spadkowe? Wydaje się, że rozwiązania rzymskie każą udzielić 
pozytywnej odpowiedzi. Użyteczność wcale nie wydaje się tu oczywista. Nadto czy nie 
rodzi zbyt wielu nowych problemów krępowanie żyjących wolą zmarłego, który pod 

27 Por. L. Desanti, Restitutionis post mortem onus. I fedecommessi da restituirsi dopo la morte 
dell’onerato, Milano 2003, s. 365–367.

28 M. Bartošek, Senatusconsultum Trebellianum, Praha 1945, s. 202.
29 F. Longchamps de Bérier, O elastyczność prawa spadkowego..., dz. cyt., s. 178–180.
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wpływem zmieniających się okoliczności nie ma przecież szans zmienić zdania? Gdy 
jednak zasady semel heres, semper heres nie chce się traktować zupełnie „płasko”, trzeba 
rozważyć konsekwencje utrzymywania decyzji testatora po nabyciu spadku przez dziedzi-
ca. W perspektywie rysują się dwa tropy: albo pozostawić pełną swobodę, ustalając tylko 
uprawniony sposób korekty tego, co postanowił de cuius, albo wskazać – jako wyjątkowe 
i ściśle określone – typy dopuszczalnych „interwencji w przyszłość”. Wszystko to de lege 
ferenda zawsze wymagać będzie dyskusji o konkretnych rozwiązaniach.

SUMMARY

Remarks on restrictions to the testamentary freedom 

in the Roman private law

Testators appoint heirs who step into their shoes and succeed them. Heirs are expected to carry out the 
deceased’s wishes. Testators could do largely as they pleased in their wills. They decide on the transfer 
of property upon the death, and often hope to infl uence the world after it. Disposing goods collected for 
years, they feel entitled to go beyond the moment in which the inheritance is accepted. Examples are 
numerous: dispositions poenae nomine, the post mortem suam clause and the si sine liberis decesserit 
clause, the validity of trusts and the substitutio fi deicommissaria. The main concern is to what extent al-
lowing to invoke the will many years after the testator’s death, and how to modify testamentary decisions 
upon a change of circumstances. It certainly belongs to the politics of law: same in antiquity and today.
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