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Słowo wstępne
Książka, którą opatrujemy słowem wstępnym, jest rzadkim w polskim
piśmiennictwie prawniczym przedsięwzięciem badawczym. Obejmuje
bowiem wiele zagadnień prawnych związanych ze śmiercią człowieka,
choć się do nich nie ogranicza, przede wszystkim zaś zorientowana jest
szeroko dotycząc nie tylko, a nawet nie przede wszystkim majątkowych
konsekwencji śmierci.
Nie ulega jednak wątpliwości, że te ostatnie są dominujące zważywszy
ich znaczenie społeczne, ekonomiczne, także psychiczne. Ci, którzy umierają, najczęściej pozostawiają dobra majątkowe, które ubogacają żywych,
z reguły najbliższych. Mimo oczywistości tej konstatacji, to fascynujący
fenomen o rozlicznych aspektach, z których prawny, poddany skomplikowanej regulacji, wbrew pozorom nie jest najbardziej intrygujący.
Oczywiste jest, że dla prawników ów prawny wymiar jest najdonioślejszy. Dowodem tego jest i to, że dziedziczenie zaowocowało powstaniem
w znacznym stopniu odrębnej dziedziny prawa prywatnego, w Polsce stanowiącej jedną z tylko czterech ksiąg kodeksu cywilnego.
Jest też prawo spadkowe ciekawym, z chyba rzadko dostrzeganego
punktu widzenia, obszarem regulacji. Dotycząc w zasadzie tylko zagadnień majątkowych jest przecież głęboko ukorzenione w prawie osobowym,
przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Zawiera jednak
i szczątkowe regulacje prawnoosobiste, będące pozostałością zwyczajów
rozrządzeń testamentowych sprzed najmniej kilkuset lat, gdy testatorzy
zanim mortis causa zadysponowali swym majątkiem zawsze rozliczali
się z Bogiem, nierzadko prosili o wybaczenie tych, których skrzywdzili,
często zabiegali o różne przejawy troski spadkobierców o swe grzeszne
dusze.
Trudno powiedzieć, czy prawo spadkowe może w przyszłości ulec
metamorfozie podobnej do tej, która stała się udziałem prawa rodzinnego?
Ono bowiem, w XIX wieku, poza sferą osobowego prawa małżeńskiego,
przesiąknięte było przede wszystkim treściami majątkowymi. Ale przez
XX wiek coraz bardziej ubogacało się o wątki osobowe, które dzisiaj,
w drugiej dekadzie XXI wieku, w prawie rodzinnym i opiekuńczym prawie
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dominują. Bez względu na to, jak będzie się w przyszłości kształtować
koncepcja prawa spadkowego, który chyba jednak pozostanie majątkowym, a nie stanie się majątkowo-osobistym, przedkładana do lektury
czytelnikom książka ukazuje takie możliwości, przynajmniej perspektywy, powrotu w jakimś stopniu i do wspomnianych pozamajątkowych
źródeł.
Chyba we wszystkich epokach i kulturach żywione było i jest przekonanie o potrzebie kultu zmarłych. Jest on przejawem zrozumiałych
potrzeb żywych, ale i przeświadczenia wielu, że ci, którzy w widoczny
sposób odchodzą, nie odchodzą całkiem. To znamienne, że owo
przeświadczenie egzystujące w świecie idei towarzyszyło rzeczywistej,
choć wielekroć nieuświadomionej więzi, jaka w zasadzie nie ustaje,
mimo nieuchronnego zjawiska śmierci, między przeszłym, teraźniejszym i przyszłym światem materialnej egzystencji, także w sferze kontynuacji genetycznej, oraz tej więzi, która dla jednych znajduje oparcie nade wszystko w religijnej wierze, dla innych tylko w kulturowej
nadbudowie.
Również we współczesnym prawie oraz w judykaturze i jurysprudencji sądowej wyraźnie obecna jest idea respektu dla przejawów woli,
szeroko rozumianych przekonań i – najogólniej – wartości związanych
z postacią tego, kto zmarł. Wierni temu przekonaniu są chyba wszyscy,
zarówno zwolennicy poglądu o wygasaniu dóbr osobistych w chwili śmierci ich dotychczasowego podmiotu, będący w przytłaczającej
większości, jak i ci nieliczni, którzy przekonani są, że dobra osobiste
nie gasną w chwili śmierci, zaś prawa osobiste doń służą także wówczas
ich pośmiertnej ochronie, mimo, iż nie są już prawami podmiotowymi
zmarłych, lecz takimi czy podobnymi prawami „po zmarłych”.
Znaczące, że akceptacja dla prawnej ochrony wartości związanych
z osobą zmarłego wyrastała przede wszystkim z tego, co rodziło życie,
była więc w istocie wymuszoną reakcją prawników na to, czego oczekiwali bliscy tego, kto umarł. Świadczyło to i świadczy dalej, że są to
zjawiska oraz problemy mające przede wszystkim praktyczny, użyteczny wymiar, choć idee, które tu dominują, płyną z potrzeb psychicznych,
duchowych, religijnych, społecznych, kulturowych.
Potrzeba ochrony tych wartości nie ogranicza się do obszarów związanych z tradycyjną problematyką cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych, w tym stosownych kwestii w prawie firmowym. Poza doniosłymi
regulacjami w prawie autorskim, obejmuje prawo cywilne procesowe,
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prawo własności przemysłowej i prawo pracy. Sięga jednak dalej,
w istocie jest prawie wszechogarniająca, dotyczy bowiem także prawa
publicznego, w szczególności szeroko rozumianego prawa administracyjnego, karnego, także tego, które zapewnia ochronę danych osobowych oraz określającego reguły pobierania i przeszczepiania komórek,
tkanek i narządów, a także tych praw, które zwykło się nader konwencjonalnie określać jako medyczne i wyznaniowe. Nawet tego wycinka
prawa czasu przełomu, które zostanie być może nazwane lustracyjnym.
Wynika stąd, że przedstawione w tej książce artykuły obejmują zapewne
znaczącą, ale tylko część szerszej problematyki, która czeka na zainteresowanie i trud przyszłych badaczy.
Z przedstawionych uwag chyba wynika, że także proces odchodzenia, mimo oczywistych barier (raczej nie granic), należy uważać jednak
za w istocie niemający kresu. Uzasadnionej, w rzeczywistości osobniczej dominującej funkcji śmierci, nie może więc towarzyszyć deprecjacja oczywistych kontynuacji nie tylko genetycznych, ale i społecznych,
kulturowych, psychicznych, duchowych, a więc tych, które z punktu widzenia personalistycznego wcale nie mogą być uznane za mało znaczące.
Tak oto na truizm zakrawa przecież poważne, bo dotyczące kwestii
poważnych stwierdzenie, że odchodzenie jest procesem. W ogóle, nie
tylko w sferze dóbr osobistych, kulturowych. I tak, jak pojawienie się
konkretnego człowieka ukorzenione jest w przeszłości, tak i odchodzenie, będące już ante mortem zapowiedzią przyszłości, obecne w teraźniejszości, wyrasta przecież z przeszłości i przeszłością jest w znacznym
stopniu zdeterminowane. Stanowiąc także prawniczą aplikację, nie tylko
heglowskiej u korzeni, konstatacji o wszechzwiązku rzeczy i zjawisk:
przeszłych, teraźniejszych, przyszłych. Oraz nadziei, które żywił Horacy
pisząc w wersie szóstym ody trzydziestej pieśni trzeciej, że „non omnis
moriar”.
* * *
Artykuły publikowane w tej książce są owocem międzynarodowej
konferencji naukowej, która odbyła się 22 listopada 2014 r. na Wydziale
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jej współorganizatorami był Instytut Prawa Cywilnego WPAiE UWr,
Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji
Elektronicznej, Koło Naukowe Prawa Komputerowego oraz Studenckie
Koło Naukowe Audiatur. Sponsorami konferencji była Krajowa Rada
Notarialna, Izba Komornicza we Wrocławiu, Okręgowa Izba Radców
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Prawnych we Wrocławiu, Czart Sp. z o.o. oraz Polska Izba Pogrzebowa.
W konferencji wzięli udział profesorowie i inni badacze z wielu ośrodków naukowych i instytucji w Polsce, a także profesorowie, docenci
i młodzi uczeni z Czech, Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu, Mołdawii,
Niemiec, Tadżykistanu i Ukrainy.
Edycja tej książki była możliwa dzięki wsparciu finansowemu pani
prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Grażyny Szyburskiej-Walczak.
Nieocenioną pomoc w przygotowaniu jej do druku okazała pani
Barbara Bernfeld z Wiednia i pan Michał Matusiewicz z Wrocławia.
Jacek Gołaczyński
Jacek Mazurkiewicz
Jarosław Turłukowski
Daniel Karkut
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