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O PRAWIE SPADKOWYM W KRAJACH ISLAMSKICH

NarastajaÎca migracja ludnosÂci z krajoÂw islamskich do Europy
wywoøuje m.in. zderzanie sieÎ dwoÂch porzaÎdkoÂw prawnych1. Jest to
szczegoÂlnie widoczne w materii prawa maøzÇenÂskiego, w tym ustroju
majaÎtkowego maøzÇonkoÂw, dziedziczenia i alimentacji, bo ta w kulturze islamu jest najsilniej poddana prawu religijnemu2.
Pragniemy wskazacÂ podstawowe zÂroÂdøa i najwazÇniejsze rozwiaÎzania w prawie spadkowym krajoÂw islamskich. NajczeÎsÂciej zawarte
jest ono w kodeksach statusu osobowego, poczynajaÎc od søynnego
kodeksu MedzÇelle (1869-1876), nasyconych reguøami prawa sÂwieckiego i religijnego roÂzÇnych szkoÂø3.
1

Zob. np. Der Islam in Europa, hrsg. V. Heubertger, Frankfurt am Main 1999;
Cien preguntas sobre el Islam. Una entrevista a Samir Khalil Samir realizada por
Giorgio Paolucci y Camille Eid, Madrid 2003, s. 185-191; A. Skowron-Nalborczyk,
Islam w Europie, w: Od krucjat ku spotkaniu z muzuømanami w duchu sÂw. Franciszka
z AsyzÇu, Warszawa±Rzym 2005, s. 171-190; A. RodrõÂguez Benot, TraÂfico externo,
derecho de familia y multiculturalidad en el ordenamieto espanÄol, ¹Cuadernos de derecho judicialº, 8(2002), s. 15-88; C. Esplugues Mota, InmigracioÂn y derecho de
extranjerõÂa, ¹Cuadernos de derecho judicialº 8(2002), s. 89-142; W. Bar, Pochodzenie
dziecka i wøadza rodzicielska w prawie rodzinnym panÂstw islamskich, ¹Studia z Prawa
Wyznaniowegoº 7(2004), s. 221-232.
2
Zob. W. Bar, WolnosÂcÂ religijna w DaÅr al-IslaÅm. Zagadnienia prawa wyznaniowego, Lublin 2003, s. 153-174; S. Ferrari, El EspõÂritu de los derechos religiosos. JudaõÂsmo, cristianismo e islam, Barcelona 2004, s. 41-45.
3
Zob. W. Bar, WolnosÂcÂ religijna, s. 30-35; R. David, C. Jauffret Spinosi, I grandi
sistemi giuridici contemporanei, Padova 1994, p. 370-371; J. J. Nasir, The Islamic law of
personal status, London 1990, p. 218-229.
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1. KORANICZNE PODSTAWY REGULACJI

Prawo stanowione w krajach islamskich4 przepojone jest duchem
prawa religijnego szczegoÂlnie w kwestiach dotyczaÎcych statusu osobowego5, totezÇ jego pierwotnym zÂroÂdøem jest Koran6.
W interesujaÎcej nas materii najwazÇniejsze saÎ teksty Koranu zawarte w surach drugiej i czwartej, np.: nakazujaÎce sporzaÎdzenie testamentu na rzecz ¹rodzicoÂw i bliskich krewnych, wedøug uznanego
zwyczajuº (II, 180); pouczajaÎce o zaciaÎgnieÎciu winy, grzechu przez
tych, ktoÂrzy zmieniajaÎ woleÎ zmarøego (II, 181), chyba zÇe dokonali
tego, obawiajaÎc sieÎ, izÇ ¹testator popeøniø jakiesÂ uchybienie lub
grzechº, by ustanowicÂ ¹mieÎdzy dziedzicami pokoÂjº (II, 182); polecajaÎce zÇonom pozostawicÂ ¹zapis: utrzymanie na rok bez zmuszania ich
do odejsÂciaº (II, 240), a oddalonym/rozwiedzionym ¹zaopatrzenie
zgodnie z przyjeÎtym zwyczajemº (II, 241); przy zachowaniu zasady,
zÇe zawsze ¹meÎzÇczyzÂni stojaÎ nad kobietami ze wzgleÎdu na to, zÇe BoÂg
daø wyzÇszosÂcÂ jednym nad drugimi i ze wzgleÎdu na to, zÇe oni rozdajaÎ ze
swojego majaÎtkuº (IV, 34).
Sam Allah okresÂla spadkobiercoÂw: ¹Dla kazÇdego ustanowilisÂmy
dziedzicoÂw tego, co pozostawili rodzice i bliscy krewni oraz ci, z ktoÂrymi zwiaÎzaøy was przysieÎgi ± dawajcie im wieÎc ich udziaøº (IV, 33).
To on poleca, by dawacÂ sierotom ich mienie, nie przejadacÂ go (IV, 2),
bo ¹ci, ktoÂrzy zjadajaÎ dobra sierot, popeøniajaÎc niesprawiedliwosÂcÂ,
zjadajaÎ to, co w ich trzewiach beÎdzie ogniem; i beÎdaÎ wystawieni na
ogienÂ pøonaÎcyº (IV, 10). Allah poucza, zÇe ¹kiedy saÎ przy podziale
obecni: dalsi krewni, sieroty i biedacy, to dajcie im nieco zaopatrze4

Na temat rozumienia panÂstwa islamskiego zob.: W. Bar, WolnosÂcÂ religijna, s. 4150; T. Stahnke, R. C. Blitt, The Religion-State Relationship and the Right to Freedom of
Religion or Belief: A Comparative Textual Analysis of the Constitutins of Predominantly Muslim Countries, [Washington] 2005.
5
Zob. S. Ferrari, El EspõÂritu de los derechos religiosos, s. 200-234.
6
O zÂroÂdøach prawa w islamie: podstawowych (Koran, sunna) oraz interpretacyjnych (idzÇma ± konsens; kijas ± analogia) zob.: W. Bar, WolnosÂcÂ religijna, s. 25-35;
P. Mandirola Brieux, IntroduccioÂn al derecho islaÂmico, Madrid±Barcelona 1998, s. 5783. Historia prawa szarijatu zob. N. J. Coulson, A history of islamic law, Edinburgh
1964 (tøum. hiszp.: Historia del derecho islaÂmico, Barcelona 2000).
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nia i przemawiajcie do nich uprzejmieº (IV, 8), ale nienaruszalna
czeÎsÂcÂ majaÎtku nalezÇna jest dzieciom: ¹synowi przypada udziaø podobny do udziaøu dwoÂch coÂrek. A jesÂli beÎdzie coÂrek wieÎcej nizÇ dwie,
to pozostanie im dwie trzecie z tego majaÎtku; a jesÂli beÎdzie tylko
jedna, to dla niej beÎdzie poøowa. JesÂli zmarøy ma syna, to kazÇdemu
z dwojga rodzicoÂw zmarøego przypadnie jedna szoÂsta z pozostaøego
majaÎtku. A jesÂli nie ma syna i dziedziczaÎ po nim rodzice, to jego
matce przypadnie jedna trzecia; a jesÂli on ma braci, to jego matce
przypadnie jedna szoÂsta ± po oddaniu legatu, jaki zaleciø w testamencie, lub døuguº (IV, 11).
Gdy umiera kobieta-zÇona, meÎzÇczyznom-meÎzÇom ¹przypada poøowa tego, co pozostawiøy wasze zÇony, jesÂli nie majaÎ dziecka. JesÂli majaÎ
dziecko, to wam przypada czwarta czeÎsÂcÂ z tego, co one pozostawiøy,
po potraÎceniu legatu, ktoÂry zapisaøy w testamencie, lub døuguº (IV,
12). W przypadku natomiast sÂmierci meÎzÇczyzny wdowie ¹przypadnie
czwarta czeÎsÂcÂ z tego, co wy zostawicie, jesÂli nie macie dziecka. A jesÂli
macie dziecko, to im przypadnie oÂsma czeÎsÂcÂ z tego, co pozostawiacie
± po potraÎceniu legatu, jaki zapisalisÂcie w testamencie, lub døuguº.
Gdy meÎzÇczyzna i kobieta majaÎ ¹dziedzicoÂw w linii bocznej i on ma
brata lub siostreÎ, kazÇdemu z nich dwojga przypadnie szoÂsta czeÎsÂcÂ.
A jesÂli jest ich wieÎcej, to oni saÎ wspoÂøudziaøowcami w jednej trzeciej
czeÎsÂci dziedzictwa, po potraÎceniu legatu zapisanego przez zmarøego
w testamencie lub døugu ± bez niczyjej krzywdyº (IV, 12). BoÂg tezÇ
¹daje wam pouczenie o dziedziczeniu w linii bocznej: JesÂli meÎzÇczyzna
zginie, nie majaÎc dziecka, a ma on siostreÎ, to jej przypada poøowa
z tego, co on pozostawiø; a meÎzÇczyzna dziedziczy po siostrze, jesÂli ona
nie ma dziecka. A jesÂli ma dwie siostry, to im przypada dwie trzecie
z tego, co zostawiø. A jesÂli ma braci i siostry, to meÎzÇczyzÂnie przypada
udziaø dwoÂch kobietº (IV, 176).
PoszczegoÂlne wiersze konÂczaÎ sieÎ napomnieniami: ¹To jest obowiaÎzek ustanowiony przez Bogaº (IV, 11), ¹To jest przykazanie Boga!º (IV, 12), ¹Takie saÎ granice Bogaº (IV, 13), ¹WyjasÂnia wam BoÂg,
abysÂcie nie bøaÎdziliº (IV, 176), ¹A kto sieÎ zbuntuje przeciw Bogu
i przeciw Jego PosøanÂcowi i przekroczy Jego granice, to BoÂg wprowadzi go do ognia, gdzie beÎdzie przebywaø na wieki. I taka kara
beÎdzie dla niego ponizÇajaÎca!º (IV, 14).
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2. ODBICIE OBJAWIENIA W PODSTAWOWYCH REGUèACH
PRAWA STANOWIONEGO

CechaÎ charakterystycznaÎ prawa spadkowego w kulturze islamu
jest kazuistyka, na co wskazujaÎ przytoczone wyzÇej wiersze7. Na jeÎzyk
przypadkoÂw rozpisaøo je zÇycie, a te saÎ rozstrzygane wedøug reguø
poszczegoÂlnych szkoÂø prawa islamskiego8. SudanÂski Kodeks Statutu
Osobowego muzuømanoÂw z 1991 r., jak brzmi jego oficjalna nazwa9,
ma bycÂ stosowany i interpretowany zgodnie ze szkoøaÎ hanafickaÎ
i zÂroÂdøami historycznymi, na ktoÂrych sieÎ opiera10. Tak samo jest
w przypadku kodeksu syryjskiego11. Kodeks Kuwejtu bazuje na
szkole malickiej, aczkolwiek w redakcji przepisoÂw wykorzystano
tezÇ dosÂwiadczenia pozostaøych szkoÂø sunnickich12. Nie ma wyrazÂnych
odniesienÂ do szkoÂø w regulacji tunezyjskiej i omanÂskiej13.
W przeciwienÂstwie do prawa rzymskiego czy kanonicznego decydujaÎca jest nie wola testatora, lecz struktura rodzinna. Prawo, co
7

Wykorzystano tøumaczenie Koranu J. Bielawskiego wydane przez PanÂstwowy
Instytut Wydawniczy w Warszawie w 1986 r. Stosunkowo maøo jest hadisoÂw na prezentowany temat ± zob. Imam Malik, Al Muwatta. El Camino faÂcil, CoÂrdoba 1999,
s. 416-418.
8
Zob. np. W. Bar, WolnosÂcÂ religijna, s. 25-30, w przypisach literatura.
9
Art. 1. Ustawa 42/1991. Wykorzystano tekst opublikowany w ¹MEAH, SecÂ rabe-Islamº 49(2000), s. 179-224. Dla uproszczenia zapisu wobec wszystkich
cioÂn A
ustaw/kodeksoÂw ± raz podanych w opisie ± uzÇywamy oznaczenia panÂstwa wedøug
najkroÂtszej formy jego nazwy.
10
Art. 5.
11
Ã arõÅda al-Rasmiyyaº
Art. 305. Ustawa nr 59 z 17 wrzesÂnia 1953 (opubl. w ¹al-Y
1953, nr 3), nr 63 z 8 pazÂdziernika 1953 r., znowelizowana ustawaÎ z 31 grudnia 1975
Ã arõÅda al-Rasmiyyaº 1976, nr 3), tekst za: ¹MEAH, SeccioÂn A
Â rabe(opubl. w ¹al-Y
Islamº 45(1996), s. 233-280.
12
Zob. art. 343-346. Ustawa nr 51 z 7 lipca 1984 r.; tekst za: ¹MEAH, SeccioÂn
Â rabe-Islamº 47(1998), s. 335-381.
A
13
W dyspozycjach konÂcowych OmanÂskiego Kodeksu Statusu Osobowego zapisano: ¹To, czego nie ma w teksÂcie tego Kodeksu, beÎdzie rozstrzygane wedøug zasad
prawa islamskiego najblizÇszych temu Kodeksowiº (art. 281d). Promulgowany
dekretem nr 42 z1991 r. i nr 32 z 4 czerwca 1997 r., tekst za: ¹MEAH, SeccioÂn
Â rabe-Islamº 50(2001), s. 269-299; Tunezja, tekst za: ¹MEAH, SeccioÂn A
Â rabe-Islamº
A
44(1995), s. 157-199.
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prawda, pozwala na wyrazÇenie woli przez spadkodawceÎ co do doÂbr
i praw, ale nie mozÇe ona dotyczycÂ wieÎcej nizÇ jednej trzeciej wartosÂci
spadku14. JesÂliby nastaÎpiøo procentowe przekroczenie, to skutkuje
ono redukcjaÎ z mocy prawa i dokonany zostanie proporcjonalny podziaø mieÎdzy dysponowanych15.
Testament nie mozÇe poza tym wydziedziczacÂ albo znosicÂ spadkobiercoÂw na rzecz tego, ktoÂrego ustawa nie przewiduje, zmieniacÂ dziedziczenie w sposoÂb naruszajaÎcy prawa spadkobiercoÂw ustawowych
przez rozporzaÎdzanie wieÎcej nizÇ jednaÎ trzeciaÎ spadku albo przez modyfikacjeÎ prawnego porzaÎdku spadkobrania16.
NiektoÂrzy z komentatoroÂw uwazÇajaÎ nawet, zÇe trudno moÂwicÂ
o dziedziczeniu testamentowym w porzaÎdku prawnym panÂstwa,
w ktoÂrym dominuje prawo szarijatu17.
Kodeksy cywilne panÂstw islamskich, jesÂli okresÂlajaÎ przedmiot
spadku, to najczeÎsÂciej uzÇywajaÎ sformuøowanÂ: ¹dobra i prawa, ktoÂre
pozostawiø zmarøyº18, ¹dobra, pozÇytki i wierzytelnosÂci finansoweº19.
Prawo Omanu podaje tezÇ pojeÎcie spadku: ¹nieodwoøalne przeniesienie doÂbr i uprawnienÂ z powodu sÂmierci ich wøasÂciciela na tego, ktoÂry
ma do nich prawoº20.
InnaÎ cechaÎ tego systemu jest to, izÇ spadkobierca przejmuje tylko
dobra, a nie døugi spadkodawcy. Otwarcie spadku daje poczaÎtek
okresowi likwidacji, ktoÂry przebiega w pewnych etapach. Najpierw
spadkobierca lub spadkodawcy okresÂlajaÎ aktywa brutto spadku ±
doÂbr i praw. Ustawa upowazÇnia ich, aby zÇaÎdacÂ wierzytelnosÂci oraz
odzyskiwacÂ dobra nalezÇaÎce do spadkodawcy, a znajdujaÎce sieÎ w reÎkach osoÂb trzecich. Spadkobierca lub spadkobiercy saÎ tylko wyko14

Zob. np.: Sudan, art. 287; Syria, art. 238; Oman, art. 227; Kuwejt, art. 224.
Zob. np.: Oman, art. 229-231; Sudan, art. 318-319; Syria, art. 239-241; Tunezja
Ã arõÅda al-Rasmiyyaº 1956, nr 66),
(dekret z 13 sierpnia 1956 r., opublikowany w ¹al-Y
art. 183.
16
Na temat powodoÂw niewazÇnosÂci testamentu zob. np.: Syria, art. 220-224; Sudan, art. 317; Oman, art. 228.
17
L. Milliot, F. P. Blanc, Introduction a l'etude du Droit Musulman, Paris 19872,
s. 483.
18
Oman, art. 232.
19
Sudan, art. 344.
20
Art. 234.
15
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nawcami, ktoÂrzy teraz winni spøacicÂ døugi z majaÎtku spadkowego. To
druga czynnosÂcÂ po pokryciu kosztoÂw pogrzebu tego, po ktoÂrym dziedziczaÎ21, a nawet kosztoÂw pochoÂwku innych, ktoÂrzy zmarli przed
podziaøem spadku, a do utrzymania ktoÂrych tenzÇe byø zobowiaÎzany22.
Kodeks Tunezji na pierwszym miejscu nakazuje zdjeÎcie obciaÎzÇenÂ
odroczonych z doÂbr okresÂlonych, np. w kontrakcie maøzÇenÂskim
(mahr ± wiano)23. Przed ustaleniem wartosÂci spadku do podziaøu
nalezÇy tezÇ wypeønicÂ woleÎ zmarøego wyrazÇonaÎ w wazÇnych i wykonalnych zapisach24. Spadkobiercy nie mogaÎ sprzeniewierzycÂ sieÎ tym
obowiaÎzkom i zrzec sieÎ swojego prawa do dziedziczenia25, jednak
nie odpowiadajaÎ osobisÂcie za døugi zaciaÎgnieÎte przez zmarøego. Wierzyciele mogaÎ wystaÎpicÂ z roszczeniami wzgleÎdem masy spadkowej,
ale nie przeciwko spadkobiercom. JesÂli nie byøoby wystarczajaÎcych
doÂbr, to zaspokojenie nastaÎpi proporcjonalnie do sumy.
SzczegoÂøowo rozpisane zasady dziedziczenia majaÎ søuzÇycÂ jednosÂci
rodziny i zachowaniu jej struktury patriarchalnej26.
Â èOWE W WYBRANYCH KODEKSACH
3. ROZWIAÎZANIA SZCZEGO
3.1. OTWARCIE SPADKU I ZDOLNOSÂCÂ DZIEDZICZENIA

Otwarcie spadku nasteÎpuje wraz ze sÂmierciaÎ fizycznaÎ lub seÎdziowskaÎ deklaracjaÎ o uznaniu za zmarøego, wydanaÎ wskutek døugotrwaøej nieobecnosÂci albo apostazji27. Zmiana religii przez muzuømanina (apostazja) oznacza sÂmiercÂ cywilnaÎ ze wszystkimi tego skut21

Zob. np.: Oman, art. 233.2); Tunezja, art. 87 c); Syria, art. 262.1 b); Sudan, art.
345 b); Irak, art. 87.2; Kuwejt, art. 291.1).2; Irak, art. 87.1).
22
Zob. Kuwejt, art. 291.1).1.
23
Art. 87 a).
24
Tunezja, art. 87 c); Kuwejt, art. 291.1).4); Syria, art. 262.1).c i d; Sudan, art. 345
c); Oman, art. 233.3; Irak, art. 87.3).
25
Zob. np. Sudan, art. 348.
26
Zob. A. Motilla, P. Lorenzo, Derecho de Familia IslaÂmico. Los problemas de
adaptacioÂn al Derecho espanÄol, [Madrid] 2002, s. 105 nn.
27
Syria, art. 260.1); Kuwejt, art. 288; Tunezja, art. 85.
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kami, np. maøzÇenÂstwo wczesÂniej wazÇnie zawarte zostaje rozwiaÎzane28. Porzucenie islamu ma dramatyczne skutki: otwarcie spadku
nasteÎpuje w momencie stwierdzonej apostazji, a wieÎc spadkobiercy
nabywajaÎ prawo do doÂbr apostaty, ktoÂre po wypeønieniu døugoÂw
stajaÎ sieÎ ich wøasnosÂciaÎ. Takie rozwiaÎzanie ma dziaøacÂ odstraszajaÎco
na chcaÎcych wyjsÂcÂ z islamu, bo to osøabia ummeÎ29. W prawie Kuwejtu
zapisano: ¹Kapitaø apostaty, pochodzaÎcy sprzed apostazji i po niej,
przypada jego spadkobiercom muzuømanom, gdy tenzÇe umrze, a jesÂli
nie ma spadkobiercoÂw muzuømanoÂw, majaÎtek przechodzi do Skarbu
PanÂstwa. JesÂli apostata nabeÎdzie obywatelstwo innego kraju nieislamskiego, beÎdzie uwazÇany za zmarøego, a jego majaÎtek przechodzi
na spadkobiercoÂw muzuømanoÂw. Gdy apostata powroÂci na øono islamu po tym, jak uzyskaø obce obywatelstwo w kraju nieislamskim,
odzyska ten swoÂj majaÎtek, ktoÂry pozostaje we wøadaniu spadkobiercoÂw lub Skarbu PanÂstwaº30.
OproÂcz osoby ¹przekazujaÎcejº prawo do spadku i istnienia masy
spadkowej elementami konstytutywnymi dziedziczenia saÎ spadkobiercy ¹faktycznie lub hipotetycznie istniejaÎcy w chwili sÂmierci osoby, od ktoÂrej pochodzi prawo do spadkuº31.
ZdolnosÂcÂ do dziedziczenia zalezÇy od speønienia warunkoÂw, ktoÂre
zasadniczo ujmuje sieÎ w trzy grupy: a) bycie wsÂroÂd zÇywych w chwili
otwarcia spadku; b) istnienie tytuøu do spadku ze wzgleÎdu na maøzÇenÂstwo lub pokrewienÂstwo; c) brak przeszkoÂd prawnych do dziedziczenia.
Ad a). ZÇywi, ktoÂrzy wykazÇaÎ swoÂj tytuø do dziedziczenia, majaÎ
prawo nie tylko do spadkobrania, ale saÎ zobowiaÎzani do udziaøu
28

Zob. W. Bar, WolnosÂcÂ religijna, s. 128-132.
¹Egzekucja jest dokonywana na tym, kto ogøasza swe odejsÂcie od religii islamu,
wznieca podziaøy lub otwarcie szkodzi Allahowi i Prorokowi (s) oraz wiernym. Egzekucje wykonuje sieÎ po to, by chronicÂ zÇywotnosÂcÂ religii, a spoøeczenÂstwo przed demoralizacjaÎ (fasad). Egzekucja nie jest zamachem na wolnosÂcÂ, bowiem czyn apostaty jest
naruszeniem praw innych. Gdy chodzi o interes panÂstwa i spoøeczenÂstwa, stawia sieÎ go
przed interesem osobistym, jednostkowym. Ten problem w rzeczywistosÂci przypomina
to, co wspoÂøczesne regulacje prawne nazywajaÎ zdradaÎ interesu publicznego (al-chijana
al-uzma)º.www.islam.pl.
30
Kuwejt, art. 294 b)-d).
31
Kuwejt, art. 289 a); Syria, art. 260.2); Sudan, art. 349 b).
29
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w wykonaniu zadanÂ z tytuøu otwarcia spadku. Gdyby istniaøa waÎtpliwosÂcÂ, zÇe uprawniony zÇyje (wskutek døuzÇszej nieobecnosÂci), wystarczy
osÂwiadczenie zdolnego do jego zøozÇenia o zÇyciu spadkobiercy; przyjmuje sieÎ tezÇ domniemania: ¹Dla nieobecnego i zaginionego beÎdzie
sieÎ ustalacÂ nalezÇnaÎ mu czeÎsÂcÂ spadku, zakøadajaÎc, zÇe zÇyjeº32. JesÂli
okazÇe sieÎ, zÇe zÇyje, przejmie jaÎ, a jesÂli saÎdownie zostanie uznany za
zmarøego, to jego czeÎsÂcÂ przejdzie na spadkobierceÎ, ktoÂry miaø do niej
prawo w chwili sÂmierci wøasÂciciela doÂbr33. Gdyby po takiej deklaracji
okazaøo sieÎ, zÇe uznany za zmarøego zÇyje, przejmie to, co pozostaje
z jego czeÎsÂci w reÎkach innych spadkobiercoÂw, ale nie ma prawa do
zÇaÎdania tego, co juzÇ zuzÇyli34.
W przypadku dziecka poczeÎtego, ale nienarodzonego (nasciturus), to zachowuje ono prawo do spadkobrania albo z tytuøu zapisu
testamentowego, albo z mocy ustawy. W przypadku testamentu
testator mozÇe uznacÂ jego istnienie; zapis beÎdzie wazÇny tylko wtedy,
kiedy dziecko urodzi sieÎ zÇywe i nie poÂzÂniej nizÇ rok od daty rozporzaÎdzenia; podobnie jest w przypadku urodzenia z kobiety beÎdaÎcej
w stanie idda (z tytuøu wdowienÂstwa lub oddalenia)35. JesÂli zmarøy
w testamencie nie uznaø wyrazÂnie nienarodzonego, ani kobieta w ciaÎzÇy nie byøa w stanie idda, wymaga sieÎ, by dziecko przyszøo na sÂwiat
nie poÂzÂniej nizÇ 9 miesieÎcy od chwili sporzaÎdzenia testamentu czy
sÂmierci36.
Gdy wdowy wyjdaÎ ponownie za maÎzÇ, dzieci z nich zrodzone zachowujaÎ prawo do spadku, o ile urodzaÎ sieÎ wczesÂniej nizÇ szesÂcÂ miesieÎcy od sÂmierci poprzedniego meÎzÇa.
ObowiaÎzkiem dojrzaøych spadkobiercoÂw jest wydzielenie z masy
majaÎtkowej zmarøego czeÎsÂci przekraczajaÎcej udziaø dziecka, bez

32

Oman, art. 272; Sudan, art. 401.1); Tunezja, art. 151.
Syria, art. 302.1); Kuwejt, art. 332 a); Sudan, art. 401.1); Tunezja, art. 151;
Oman, art. 195-196.
34
Kuwejt, art. 332 b) i 333; Oman, art. 197.1); Sudan, art. 401.2) i 402.
35
Zob. Tunezja art. 34-36; Kuwejt, art. 155-165; Oman, art. 119-124; Syria, art.
85-127; Sudan, art. 207-213.
36
Syria, art. 236. Podobnie: Kuwejt, art. 330 i Tunezja, art. 150, z tym zÇe terminy
okresÂlono w dniach: 365 i 270.
33
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wzgleÎdu na to, czy beÎdzie ono pøci meÎskiej, czy zÇenÂskiej37; rozliczenie
nastaÎpi w poÂzÂniejszym okresie38. Kodeks syryjski rozstrzyga takzÇe, zÇe
gdy cieÎzÇarna wyda na sÂwiat w tym samym czasie albo w odsteÎpie nie
wieÎkszym nizÇ 6 miesieÎcy dwoje lub wieÎcej zÇywych dzieci, zapis dzieli
sieÎ na roÂwne czeÎsÂci, chyba zÇe w testamencie postanowiono inaczej;
jesÂli jedno z nich urodzi sieÎ martwe, jego udziaø przechodzi na
zÇyjaÎce39.
Ad b). Istnienie wieÎzoÂw uprawniajaÎcych do dziedziczenia wynika
z tytuøu pokrewienÂstwa ze spadkodawcaÎ albo tezÇ zawarcia wazÇnego
maøzÇenÂstwa40. Gdyby maøzÇenÂstwo byøo uniewazÇnione albo rozwiaÎzane wskutek oddalenia kobiety przez meÎzÇczyzneÎ, albo przez rozwoÂd,
ustajaÎ mozÇliwosÂci dziedziczenia po obu stronach (meÎzÇczyzny i kobiety). W sytuacji braku krewnych lub powinowatych wskutek maøzÇenÂstwa nalezÇy dokonacÂ rewindykacji na rzecz uznanego przez filiacjeÎ,
jak tezÇ ± w dopuszczalnej wysokosÂci ± to, co zostaøo zapisane w testamencie41; gdy cosÂ zostaje, spadkobiercaÎ jest umma, wspoÂlnota muzuømanÂska (faktycznie Skarb PanÂstwa)42.
Dzieci z cudzoøoÂstwa i rozpusty saÎ wyøaÎcznie spadkobiercami
matki i jej krewnych, po nich zasÂ dziedziczy matka i jej krewni43.
Ad c). Warunkiem udziaøu w masie spadkowej jest ± przy speønieniu powyzÇszych wymogoÂw ± brak ustawowej niezdolnosÂci do dziedziczenia44. Prawo wyklucza z dziedziczenia apostatoÂw, chocÂby takzÇe
na ich rzecz uczyniono zapisy w testamencie45. W prawie Kuwejtu
zapisano, zÇe ¹Apostata nie dziedziczy niczegoº46. Generalnie istnieje
37

Kuwejt, art. 329; Oman, art. 274; Sudan, art. 403; Syria, art. 299; Tunezja,
art. 147.
38
Syria, art. 301; Kuwejt, art. 331; Oman, art. 275; Sudan, art. 404; Tunezja,
art. 148.
39
Syria, art. 237.
40
Sudan, art. 348; Oman, art. 236; Syria, art. 263; Kuwejt, art. 295; zob. J. J. Nasir,
The Islamic law, s. 228-229.
41
Kuwejt, art. 292 b); Sudan, art. 354 f) i g).
42
Kuwejt, art. 291 c); Tunezja, art. 87; Sudan, art. 354 g).
43
Kuwejt, art. 335; Tunezja, art. 152; Syria, art. 303; Oman, art. 277.
44
Zob. J. J. Nasir, The Islamic law, s. 230-232.
45
Sudan, art. 317 i).
46
Art. 294 a).
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zakaz dziedziczenia po muzuømanach przez osoby innych religii, co
rozciaÎga sieÎ na zÇydoÂw i chrzesÂcijan. Szarijat zakazuje takzÇe muzuømanom dziedziczenia po tychzÇe47: ¹Nie ma dziedziczenia mieÎdzy
tymi, ktoÂrzy majaÎ roÂzÇne religieº48, ¹Nie ma dziedziczenia mieÎdzy
muzuømaninem i niemuzuømaninemº49. Kodeks Syrii uznaje za wazÇny testament na korzysÂcÂ osoÂb roÂzÇnych religii i wspoÂlnot50.
Wykluczony jest spadkobierca, ktoÂry ¹zabiø umysÂlnie spadkodawceÎ, zaroÂwno gdy uczyniø to osobisÂcie, jak tezÇ jesÂli byø wspoÂøwinowajcaÎ albo faøszywym sÂwiadkiem, ktoÂrego zeznania doprowadziøy
do skazania na kareÎ sÂmierci, ktoÂraÎ wykonano, i o ile nic go nie usprawiedliwia, byø dojrzaøy w chwili przesteÎpstwa i zdolny odpowiadacÂ
karnie [...]º51. W prawie Sudanu zakaz ten dotyczy roÂwniezÇ zleceniodawcy52, a w prawie Syrii jest zapisane, zÇe zaciaÎgnieÎcie tej przeszkody dotyczy osoÂb, ktoÂre popeøniøy takie przesteÎpstwo, majaÎc przynajmniej 15 lat53.
TakzÇe sÂmiercÂ wyklucza udziaø w spadku: ¹JesÂli dwie osoby lub
wieÎcej, ktoÂre byøy spadkobiercami miedzy sobaÎ, umraÎ, tak izÇ nie wie
sieÎ, ktoÂra zmarøa wczesÂniej, zÇadna z nich nie beÎdzie miaøa prawa do
masy spadkowej drugiejº54, bez wzgleÎdu na to, czy sÂmiercÂ nastaÎpiøa
w tym samym zdarzeniu, czy w roÂzÇnych55.
3.2. PORZAÎDEK DZIEDZICZENIA I WIELKOSÂCÂ UDZIAèU

Kodeksy cywilne krajoÂw islamskich, bazujaÎc na Koranie i regulacjach muzuømanÂskich szkoÂø prawnych, podajaÎ, zÇe spadkobiercy dziedziczaÎ na trzy sposoby: prawny (konieczny; zachowek), agnacyjny
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Sudan, art. 351; J. J. Nasir, The Islamic law, s. 232.
Oman, art. 239.
Kuwejt, art. 293 a); Syria, art. 264 b).
Art 215.1).
Kuwejt, art. 292; Oman, art. 238; Tunezja, art. 88.
Sudan, art. 350.
Syria, art. 223 a); J. J. Nasir, The Islamic law, s. 231.
Oman, art. 240; Sudan, art. 352.
Kuwejt, art. 290; Syria, art. 261; Tunezja, art. 86.

O PRAWIE SPADKOWYM W KRAJACH ISLAMSKICH

191

(pochodzenia w linii meÎskiej) i prawa macicy (pochodzenia ze strony
matki)56.
Prawo to bardzo precyzyjnie okresÂla porzaÎdek dziedziczenia, jak
tezÇ udziaø w nim ± zalezÇnie od stopnia pokrewienÂstwa oraz liczby
innych spadkobiercoÂw.
Uprawnionych do spadkobrania dzieli sieÎ na dwie kategorie:
Pierwszych ± duÅ furuÅd ± mozÇemy nazwacÂ spadkobiercami ustawowymi, ktoÂrzy majaÎ prawo do okresÂlonej czeÎsÂci ± zalezÇnie od tego, czy
wspoÂøuczestniczaÎ z innymi spadkobiercami, czy tezÇ nie. Zachowkami
saÎ 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 i 1/6 tego, co jest dzielone57. Drudzy ± duÅ ta 'sõÅb
± majaÎ prawo do spadku, pod warunkiem zÇe po ustawowym podziale
mieÎdzy pierwszymi pozostaje cosÂ jeszcze58. Ich uprawnienie jest zatem podporzaÎdkowane uprawnieniu pierwszych. Trzeba miecÂ jednak
na uwadze to, izÇ przynalezÇnosÂcÂ do grupy pierwszej nie wyøaÎcza z drugiej; w niektoÂrych wieÎc przypadkach nasteÎpowacÂ beÎdzie kumulacja
uprawnienÂ59.
Ustawodawcy przyjmowali roÂzÇne kryteria przy porzaÎdkowaniu
materii w ramach grup: pøecÂ, przypadajaÎca czeÎsÂcÂ masy majaÎtkowej
baÎdzÂ miejsce w hierarchii60.
W przeciwienÂstwie do wykorzystywanych kodeksoÂw Sudanu, Kuwejtu i Syrii ustawa Tunezji, podobnie jak kodeks omanÂski61, szereguje spadkobiercoÂw wedøug wielkosÂci czeÎsÂci masy majaÎtkowej, do
ktoÂrej w okresÂlonym porzaÎdku pretendujaÎ.
MajaÎcych prawo do poøowy majaÎtku jest pieÎcioro w nasteÎpujaÎcej
kolejnosÂci: a) maÎzÇ, pod warunkiem zÇe zÇona nie pozostawiøa zsteÎpnych; b) coÂrka, jesÂli jest jedynaczkaÎ, a spadkodawca nie pozostawiø
innych zsteÎpnych; c) wnuczka, o ile jest jedynaÎ, tzn. jesÂli spadkodawca nie pozostawiø zÇyjaÎcych: dzieci ± pøci meÎskiej i zÇenÂskiej, innych
56
Zob. np. Syria, art. 263.2); Sudan, art. 353; por. Kuwejt, art. 295. O szyickim
prawie spadkowym zob. J. J. Nasir, The Islamic law, s. 245-263.
57
Tunezja, art. 92; Oman, art. 242 b); Sudan, art. 355.2); zob. tabeleÎ w: J. J. Nasir,
The Islamic law, s. 238-239.
58
Tunezja, art. 89.
59
Zob. Sudan, art. 295 b)-d).
60
Zob. Tunezja, art. 90-98; Sudan, art. 355-377; Kuwejt, art. 296-303.
61
Art. 243-249.
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wnukoÂw ani rodzonego brata; d) rodzona siostra, pod warunkiem zÇe
nie zÇyjaÎ: ojciec, dzieci, wnuki, brat rodzony zmarøego, ktoÂry pozostawiø spadek; e) siostra stryjeczna, jesÂli jest jedynaÎ, tzn. zmarøy nie
zostawiø zÇadnej osoby z wyzÇej wymienionych ani brata stryjecznego,
ani innej siostry stryjecznej62.
Ustawowymi spadkobiercami majaÎcymi prawo do 1/4 masy saÎ:
a) maÎzÇ, jesÂli jego zÇona zostawiøa zsteÎpnych; b) zÇona, jesÂli jej maÎzÇ nie
pozostawiø zsteÎpnych63. Do 1/8 spadku pretenduje zÇona-wdowa, ktoÂrej maÎzÇ pozostawiø zsteÎpnych64. Ustawowymi dziedzicami, ktoÂrzy
majaÎ prawo do 2/3, saÎ kolejno: a) coÂrki, przynajmniej dwie, jesÂli saÎ
jedynymi dziecÂmi zmarøego; b)wnuczki, jesÂli po zmarøym nie pozostaøy zÇyjaÎce dzieci ani wnuki; c) rodzone siostry, pod warunkiem zÇe saÎ
jedynymi, a wieÎc nie zÇyjaÎ osoby z wczesÂniej podanych grup65.
Do 1/3 dzielonego majaÎtku pretendujaÎ trzy kategorie osoÂb:
a) matka zmarøego, pod warunkiem zÇe ten nie pozostawiø zsteÎpnych
ani dwoÂch lub wieÎcej braci; b) bracia cioteczni, pod warunkiem zÇe saÎ
jedynymi, tj. po zmarøym nie zostali: ojciec, dziadek ze strony ojca,
dzieci lub wnuki bez wzgleÎdu na pøecÂ; c) dziadek, jesÂli jest wspoÂødziedziczaÎcym z bracÂmi zmarøego, a 1/3 jest ustawowo bardziej korzystna
dla niego66.
Uprawnionymi do 1/6 saÎ osoby uszeregowane w sioÂdmej kategorii: a) ojciec, jesÂli zmarøy pozostawiø dzieci i wnuki bez wzgleÎdu na ich
pøecÂ; b) matka, gdy pozostaøy dzieci i wnuki albo dwoÂch i wieÎcej braci;
c) wnuczka, pod warunkiem zÇe beÎdzie wspoÂødziedziczycÂ tylko z jednaÎ
coÂrkaÎ zmarøego i ten nie pozostawiø wnuka czy wnuczki; d) siostra,
jesÂli zmarøy nie pozostawiø ojca, dzieci ani brata stryjecznego; e) brat
ze strony matki, pod warunkiem zÇe jest jedynym i nie ma nikogo
uprawnionego z wyzÇszych kategorii; f) babka, zaroÂwno ze strony
62

Tunezja, art. 93; zob. Oman, art. 243; Sudan, art. 356 a), 359 a), 365 a), 367 a),
369 a); Syria, art. 268.1), 269.1) i 2), 270.1); Kuwejt, art. 299 a) i b), 300 a) i b), 201 a).
63
Tunezja, art. 94; Oman, art. 244; Kuwejt, art. 299; Syria, art. 268.
64
Tunezja, art. 95; Oman, art. 245; Kuwejt, art. 299 b); Syria, art. 268 b).
65
Tunezja, art. 96; Oman, art. 246; Kuwejt, art. 300 a) i b) i 301 a); Syria,
art. 269.1).
66
Tunezja, art. 97; Oman, art. 247; Kuwejt, art. 302 b); Syria, art. 267, 271.2).
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ojca, jak i matki, pod warunkiem zÇe jest jedynaÎ; g) dziadek ze strony
ojca, gdy zmarøy pozostawiø dzieci i wnuki, ale nie ojca67.
Poza tym, azÇ w 14 artykuøach zawarte saÎ przypadki, ktoÂre wzruszajaÎ czeÎsÂcÂ nalezÇnaÎ spadkobiercom ustawowym w zwiaÎzku z istnieniem innych68.
DziedziczaÎcy asab stajaÎ sieÎ faktycznymi spadkobiercami, pod warunkiem zÇe pozostanie czeÎsÂcÂ majaÎtku po zaspokojeniu nalezÇnosÂci
spadkobiercoÂw fard. Spadkobiercy agnatyczni dzielaÎ sieÎ na trzy klasy: a) agnatyczny sam z siebie (`asaba bi-l-nafs); b) przez innego
(`asaba bi-l-gayr); c) z innym (`asaba ma'a l-gayr)69.
Agnatyczni z pierwszej klasy dzielaÎ sieÎ na kategorie i wedøug
stopni: a) synowie; b) rodzice; c) dziadkowie i bracia; d) bratankowie;
e) stryjowie i ich synowie, wedøug porzaÎdku mieÎdzy nimi przez pokrewienÂstwo; f) Skarb PanÂstwa70. Ten, ktoÂrego kategoria jest blizÇsza
zmarøego, wyprzedza pozostaøych71; podobnie kto jest blizÇszy pokrewienÂstwem w ramach tej samej kategorii i stopni72. JesÂli istniejaÎ roÂzÇni
spadkobiercy tej samej kategorii, ale roÂzÇnego stopnia, decyduje pokrewienÂstwo silniejsze73.
Do drugiej klasy (`asaba bi-l-gayr) nalezÇaÎ kobiety, ktoÂre wspoÂødziedziczaÎ z meÎzÇczyznaÎ. Dzieli sieÎ je na cztery grupy: a) coÂrka;
b) wnuczka; c) siostra rodzona; d) siostra po mieczu. TakzÇe w tym
przypadku stosuje sieÎ reguøeÎ podstawowaÎ o podwoÂjnym udziale
meÎzÇczyzny74.
Do trzeciej klasy (`asaba ma'a l-gayr) nalezÇy natomiast kobieta,
ktoÂra stanie sieÎ spadkobierczyniaÎ wspoÂlnie z innaÎ kobietaÎ. SaÎ dwie
kategorie: a) siostra rodzona, gdy wspoÂødziedziczy przynajmniej z jed67

Tunezja, art. 98; Oman, art. 248; Kuwejt, art. 297, 298 a), 300 c), 301 c), 302 a)
i c); Syria, art. 266-267, 269.3), 271.2), 272.
68
Zob. Tunezja, art. 99-112.
69
Tunezja, art. 113; Oman, art. 250 b); Kuwejt, art. 304 b); Sudan, art. 378.2;
Syria, art. 274.2).
70
Tunezja, art. 115; Oman, art. 251; Syria, art. 275.
71
Tunezja, art. 116; Syria, art. 276; Kuwejt, art. 306 a).
72
Tunezja, art. 118; Syria, art. 276; Kuwejt, art. 306 b).
73
Tunezja, art. 117-118; Oman, art. 252-253; Syria, art. 276; Kuwejt, art. 305.
74
Tunezja, art. 119; Oman, art. 254; Syria, art. 277; Kuwejt, art. 307.
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naÎ coÂrka albo wnuczkaÎ; b) siostra po mieczu, gdy wspoÂødziedziczy
przynajmniej z jednaÎ coÂrkaÎ lub wnuczkaÎ75.
Generalnie rzecz ujmujaÎc, reguøy posteÎpowania saÎ nasteÎpujaÎce:
± asab jednej klasy wyklucza pozostaøych,
± ten sam stopienÂ w klasie daje uprawnienie do roÂwnego udziaøu
w tym, co zostaøo; jednak krewni o podwoÂjnym weÎzÂle pokrewienÂstwa wykluczajaÎ tych o jednym bez wzgleÎdu na ich pøecÂ,
± roÂwnosÂcÂ stopnia i zwiaÎzku w kazÇdej klasie nie mozÇe naruszycÂ prawa meÎzÇczyzn do dziedziczenia w podwoÂjnej wysokosÂci tego, co
przypada kobietom76.
Utrata prawa zdolnych do spadkobrania przez wyøaÎczenie nie
Ç
moze dotyczycÂ: ojca, matki, syna, coÂrki, meÎzÇa, zÇony; przez redukcje
natomiast: maøzÇonkoÂw, rodzicoÂw, dziadka, wnuczki, rodzonej siostry
i siostry po mieczu77.
Dopiero gdy nie istnieje zÇaden ze spadkobiercoÂw ustawowych ani
agnatycznych, spadek po zmarøym przechodzi na spadkobiercoÂw ze
strony matki, ktoÂrzy nie nalezÇaÎ do wczesÂniejszych grup. DzielaÎ sieÎ oni
na cztery kategorie: a) zsteÎpni zmarøego: dzieci coÂrki, dzieci wnuczki
i ich zsteÎpni; b) wsteÎpni zmarøego: dziadkowie z linii matki i ich
wsteÎpni; c) zsteÎpni rodzicoÂw zmarøego: dzieci sioÂstr generalnie, dzieci
sioÂstr ciotecznych, coÂrki i bracia rodzeni lub po mieczu oraz zsteÎpni
tych dzieci; d) zsteÎpni jednego z dziadkoÂw lub babcÂ zmarøego oraz
wsteÎpni obydwojga, wedøug rangi wsÂroÂd zsteÎpnych i wsteÎpnych78.
W tej grupie spadkobiercoÂw ± wedøug kodeksu omanÂskiego ± ¹meÎzÇczyzna beÎdzie roÂwny kobiecieº79.
NiektoÂre z kodyfikacji rozstrzygajaÎ tezÇ udziaø w spadku hermafrodyty (obojnaka), osoby, o ktoÂrej cechach trudno rozstrzygnaÎcÂ.
W prawie Omanu np. gwarantuje sieÎ mu/jej prawo do poøowy
z dwoÂch czeÎsÂci obliczonych ze wzgleÎdu na meÎskosÂcÂ i kobiecosÂcÂ80.
75
76
77
78

400.

79
80

Tunezja, art. 121; Oman, art. 255; Syria, art. 278; Kuwejt, art. 308.
Zob. A. Motilla, P. Lorenzo, Derecho de Familia IslaÂmica, s. 109-110.
Zob. Tunezja, art. 122-143.
Zob.: Syria, art. 290; Oman, art. 262-270; Kuwejt, art. 321-327; Sudan, art. 391Art. 271.
Oman, art. 278; por. Kuwejt, art. 334.
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3.3. STOSOWANIE REGUè ± PRZYKèADY

WspoÂøczesÂnie podkresÂla sieÎ wkøad sÂwiata arabskiego w rozwoÂj
nauk matematycznych81. InspiracjaÎ do tego moÂgø bycÂ tezÇ dosycÂ skomplikowany system obliczania udziaøoÂw w spadku. PonizÇej zamieszczamy kilka przykøadoÂw:
a) Samotna, bezdzietna kobieta zmarøa. Nie zÇyjaÎ jej rodzice, ale saÎ
zdolni do spradkobrania: siostra po mieczu, ktoÂra ma coÂrkeÎ, siostra cioteczna (ze strony matki) z synem oraz coÂrka stryja (ze
strony ojca). Wedøug podstawowych reguø masa majaÎtkowa do
podziaøu przypadnie w nasteÎpujaÎcych proporcjach: 1/2 otrzyma
siostra po mieczu, 1/6 jej coÂrka, 1/6 syn siostry ciotecznej i 1/6 coÂrka stryja.
b) Pozostaje do podziaøu majaÎtek po meÎzÇczyzÂnie, ktoÂry miaø tylko
jednaÎ zÇoneÎ w chwili sÂmierci. Jego rodzice juzÇ nie zÇyjaÎ. Pozostawiø
trzech synoÂw oraz coÂrkeÎ. Podziaø w takiej sytuacji wyglaÎda nasteÎpujaÎco: wdowa ± 1/8, po 1/4 dla kazÇdego z synoÂw i 1/8 dla coÂrki.
Wdowa jednak zmarøa przed przekazaniem jej nalezÇnej czeÎsÂci.
WoÂwczas jej czeÎsÂcÂ podlega podziaøowi wedøug zasady, zÇe meÎzÇczyzÂni dziedziczaÎ dwukrotnosÂcÂ tego, co jest udziaøem kobiet:
otrzymajaÎ wieÎc po 2/7, a coÂrka 1/7 caøosÂci. W efekcie trzej synowie
otrzymajaÎ po 16/56 masy spadkowej, coÂrka zasÂ ± 8/56.
c) Inny meÎzÇczyzna, umierajaÎc, pozostawiø wdoweÎ, matkeÎ i brata.
Matka otrzyma 1/3 z masy spadkowej do podziaøu, zÇona-wdowa
1/4, a reszta przypadnie bratu, czyli beÎdzie on najwieÎkszym beneficjentem ± 5/12, przed matkaÎ ± 4/12 i zÇonaÎ-wdowaÎ ± 3/12.
d) Sytuacja komplikuje sieÎ w przypadku wieÎkszej liczby zÇon-wdoÂw,
np. czterech. Ponadto pozostaøy 3 coÂrki oraz 2 siostry po mieczu.
Wdowom przypadnaÎ 3/24 spadku, coÂrkom ± 16/24, a siostrom ±
5/24; czyli dla kazÇdej wdowy ± 9/288, dla coÂrki ± 64/288 oraz dla
sioÂstr po mieczu ± po 30/288.

81
Zob. J. Romero LoÂpez, ¿Porque el desarrollo del AÂlgebra fue unido a la aplicacioÂn de las normas coraÂnicas sobre las herencias?: //usuarios.lycos.es/kasbah01.
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*

Niniejsze opracowanie nie pretenduje do caøosÂciowego ujeÎcia
tematu. Problematyka ta tylko w zakresie przedstawionym juzÇ jawi
sieÎ jako bardzo zøozÇona, odmienna od uregulowanÂ spadkowych w naszym porzaÎdku prawnym. ZnaczaÎce ograniczenia co do dysponowania majaÎtkiem w formie testamentu, nieroÂwnosÂcÂ pozycji kobiety
wzgleÎdem meÎzÇczyzny przy spadkobraniu, wyøaÎczenia z uwagi na roÂzÇnosÂcÂ religii, braki w ochronie dobra wszystkich dzieci zmarøego,
szczaÎtkowe formy alimentacji itp., to podstawowe problemy, z ktoÂrymi zderzajaÎ sieÎ seÎdziowie w Europie Zachodniej, zacznaÎ zasÂ w wieÎkszym stopniu politycy wskutek pojawiajaÎcych sieÎ zÇaÎdanÂ migrantoÂw,
aby wyøaÎczycÂ ich spod krajowych kodeksoÂw rodzinnych, a nawet
karnych, i pozwolicÂ im na stosowanie reguø prawa szarijatu.

