Problematika dědění v právu soukromém a veřejném.
Dědické právo je jednou z nejdůležitějších oblastí majetkových práv, což dokazuje
skutečnost, že úprava dědění v podobě dědických titulů (dědění ze zákona a dědění se závěti),
se objevuje již v římském právu.
Smrt člověka jako člena rodiny, potažmo zůstavitele, zůstává ve většině případů pro
pozůstalé smutnou a bolestnou událostí, a to přesto, že patří k neodvratným přírodním
zákonitostem. Vzhledem k tomu, že každý člověk se jednou vydá na svou poslední cestu, je,
byla a bude stále aktuální dědická problematika, bez ohledu na to, zda zůstavitel zanechal
nebo nezanechal majetek.
Právní úprava dědění prošla dlouhým vývojem, vždy však společnost této
problematice věnovala odpovídající pozornost.
V období, kdy neexistovalo psané právo, nahrazovaly jeho funkci obyčeje, později
první kodifikace a další nové a nové právní předpisy, které se stále měnily a zdokonalovaly.
Tento stav pokračuje také v současné době. Vývoj dědického práva v podobě nových
právních úprav se nezastavil a překračuje hranice České republiky.
V předložené práci je tento stav zachycen v historickém vývoji dědického práva, a to
nejen v období středověku a v období od vydání rakouského Obecného zákoníku občanského,
ale také v jednotlivých vývojových etapách současných.
Součástí posuzované právní úpravy dědění je nejen oblast hmotněprávní a procesní,
ale také úprava dědické daně, vztah dědictví a trestního práva. V neposlední řadě má svůj
význam seznámení s právní úpravou dědění na území Slovenské republiky.
Vstupem České republiky do Evropské unie se uvedená problematika dědictví dostává
také do evropského kontextu. Vlivem uvedené změny, dochází logicky ke vzniku nových
situací a vztahů, které vyžadují odpovídající právní úpravu. Tato úprava má podobu různých
evropských úmluv, nařízení a směrnic, jsou průběžně uzavírány mezinárodní smlouvy,
reagující na potřebu sjednocení postupů soudů orgánů při řešení konkrétních případů
s mezinárodním prvkem.
Přes značné úsilí o zdokonalování současného stavu dědického práva, které přináší své
ovoce, toto úsilí zdaleka nekončí. Hledání nových a lepších způsobů řešení v oblasti dědické
problematiky, dokazuje nejen připravovaná nová úprava občanského zákoníku, ale také
činnost evropských legislativních orgánů, která reaguje na vývoj v Evropě a ve světě vůbec.

