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Tre�æ testamentu notarialnego

I. Wprowadzenie

Testament notarialny jest zwyk³¹ form¹ testamentu, równorzêdn¹wobec
pozosta³ych testamentów zwyk³ych, zatem maj¹ do niego zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego dotycz¹ce ogólnych zasad sporz¹dzania te-
stamentu.
Artyku³ 950 k.c. przewiduje mo¿liwo�æ rozrz¹dzenia maj¹tkiem na

wypadek �mierci przez testament notarialny. Z tego przepisu wynika, ¿e
testament mo¿e byæ sporz¹dzony w formie aktu notarialnego, jednak¿e
nic bli¿szego na temat aktu notarialnego nie zosta³o tam powiedziane,
dlatego te¿ stosuje siê przepisy prawa o notariacie1, a szczególnie art. 79-
95, okre�laj¹ce formê i tryb sporz¹dzania aktu notarialnego.
Celem podstawowym zachowania formy testamentu notarialnego jest

zapewnienie pe³nej zgodno�ci miêdzy form¹ testamentu a tre�ci¹ z³o¿o-
nego o�wiadczenia, które stanie siê prawnie skuteczne z chwil¹ �mierci
testatora2. W³a�nie ta forma testamentu daje spadkodawcy wysokie
prawdopodobieñstwo bezpieczeñstwa, polegaj¹ce na zgodno�ci tre�ci
dokumentu z rzeczywist¹ wol¹. Ponadto udzia³ prawnika o szczególnych
kwalifikacjach przy sporz¹dzaniu tej czynno�ci chroni testatora przed

1 Ustawa z dnia 14.02.1991 r. � Prawo o notariacie, Dz.U. Nr 22, poz. 91 z pó�n. zm.
2 Zob. R. S z t y k, Testament notarialny, [w:] II Kongres Notariuszy RP. Referaty i

opracowania, Poznañ-Kluczbork 1999, s. 355.
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dokonaniem rozrz¹dzeñ czy to w sposób sprzeczny z ustaw¹, czy te¿
nieprecyzyjnie okre�lonych.
Forma ta szczególnie wskazana jest dla osób, które obawiaj¹ siê

zawistnych lub wrogo usposobionych spadkobierców z krêgu dziedziców
ustawowych. Udzia³ notariusza mo¿e wykluczyæ lub utrudniæ podniesie-
niewpostêpowaniu spadkowymwielu zarzutówmaj¹cych na celu obalenie
testamentu, jak np. dzia³anie pod wp³ywem gro�by czy sfa³szowanie go.
Po dokonaniu czynno�ci orygina³ testamentu pozostaje w kancelarii

notarialnej, co chroni go przed mo¿liwo�ci¹ zniszczenia, ukrycia lub
sfa³szowania. Testator otrzymuje wypis aktu notarialnego na podstawie
art. 109 pr. o not. Wypis ma moc prawn¹ orygina³u, jest dos³ownym jego
powtórzeniem. Na koñcu zaznacza siê, komu i kiedy go wydano. Wypis
ten zostaje podpisany przez notariusza i opatrzony pieczêci¹3.
Sporz¹dzenie testamentu w formie aktu notarialnego powoduje, ¿e ma

on tak¹ sam¹ moc dowodow¹ jak inne dokumenty urzêdowe4. Wiary-
godno�æ testamentu notarialnego oznacza, ¿e moc¹ takiego dokumentu
objêta jest tre�æ o�wiadczenia spadkodawcy.Wprawdzie notariusz nie jest
kompetentny do oceny stanu zdrowia testatora w takim stopniu, w jakim
mo¿e to oceniæ lekarz, ale musi mieæ pe³ne przekonanie o �wiadomo�ci
testatora. Przekonanie notariusza o poczytalno�ci testatora nie jest dla s¹du
wi¹¿¹ce przy rozstrzyganiu kwestii wa¿no�ci testamentu5. Stanowisko
takie jest te¿ potwierdzone orzeczeniem S¹du Najwy¿szego z dnia
23.07.1982: �Przekonanie przes³uchanego w charakterze �wiadka nota-
riusza co do stanu poczytalno�ci spadkodawczyni w chwili sporz¹dzenia
testamentu nie jest dla s¹du wi¹¿¹ce�6.
Testamentem mo¿na te¿ ustanowiæ fundacjê.

II. Rozrz¹dzenia testamentowe

Testament jest instytucj¹, poprzez któr¹ spadkodawca mo¿e uregu-
lowaæ swoje stosunki maj¹tkowe, a w oznaczonym zakresie równie¿
niemaj¹tkowe, na wypadek swojej �mierci.

3 Zob. art. 110 prawa o notariacie.
4 Por. art. 244 k.p.c.
5 Zob. E. S k o w r o ñ s k a, Komentarz do kodeksu cywilnego, Ksiêga IV, Spadki,

Warszawa 1995, s. 89.
6 Orzeczenie SN z dnia 23.07.1982 r. III CRN 159/82, OSNCP 1983, nr 4, s. 57.
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Dzia³aniu takiemu s³u¿y:
1) powo³anie spadkobiercy (art. 959-967 k.c.),
2) zapis (art. 968-981 k.c.),
3) powo³anie wykonawcy testamentu (art. 982-985 k.c.),
4) testament negatywny i wydziedziczenie bêd¹ce �rodkami translacji

maj¹tku spadkodawcy na okre�lone osoby7.
Testator mo¿e tak¿e poprzez testament z grona swych ustawowych

dziedziców wy³¹czyæ krewnych (wszystkich lub niektórych z nich) lub
ma³¿onka, nie ustanawiaj¹c innej osoby spadkobierc¹.Testamentemmo¿na
ponadto pozbawiæ zachowku rodziców, ma³¿onka czy zstêpnych, zgodnie
z przes³ankami przewidzianymi w art. 1008-1010 k.c.

Ad 1) Powo³anie spadkobiercy
Spo�ród mo¿liwych rozrz¹dzeñ testamentowych najczê�ciej spotyka-

nym jest postanowienie, w którym spadkodawca powo³uje spadkobiercê
lub spadkobierców do ca³o�ci lub u³amkowej czê�ci spadku. Powo³anie
spadkobiercy testamentowego wy³¹cza dziedziczenie ustawowe co do
ca³o�ci spadku lub jego czê�ci. Postanowienie takie bêdzie niewa¿ne, je¿eli
sam testament lub rozrz¹dzenie, zktórego topowo³aniewynika, s¹niewa¿ne.
Uzyskaæ status spadkobiercy mo¿e ka¿da osoba fizyczna oraz prawna,

maj¹ca zdolno�æ dziedziczenia. Spadkobierc¹ ca³o�ci lub czê�ci spadku
mo¿e byæ równie¿ fundacja ustanowiona przez spadkodawcê w testa-
mencie. Jest to wyj¹tek od zasady, ¿e osoba prawna musi istnieæ w chwili
otwarcia spadku, bowiem ustawa o fundacjach8 przewiduje mo¿liwo�æ
ustanowienia w testamencie fundacji, która na jego mocy bêdzie dzie-
dziczyæ. Zgodnie z art. 927 § 3, fundacja ustanowiona przez spadkodaw-
cêw testamenciemo¿e byæ spadkobierc¹, je�li zostaniewpisana do rejestru
w ci¹gu dwóch lat od og³oszenia testamentu. Zarazem ten sposób po-
wo³ania fundacji nie wymaga dla swej wa¿no�ci formy aktu notarialnego.
Fundacja taka nabywa zdolno�æ prawn¹ w chwili otwarcia spadku, ale
art. 927 § 3 pozwala na przyjêcie fikcji prawnej, ¿e � o ile uzyska ona
osobowo�æ prawn¹ w dwuletnim okresie czasu � uznaje siê j¹ za istniej¹c¹
ju¿ w chwili otwarcia spadku. Od chwili zarejestrowania fundacji mo¿e

7 Zob. M. N i e d o � p i a ³, Wzory testamentów z komentarzem, Bielsko-Bia³a 1994,
s. 49.

8 Ustawa z dnia 6.04.1984 r., Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z pó�n. zm.
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ona przypadaj¹cy jej spadek przyj¹æ lub odrzuciæ, a w razie braku o�wiad-
czenia w tym przedmiocie przyjmuje siê, ¿e nabywa spadek z dobrodziej-
stwem inwentarza, zgodnie z art. 1015 § 29.
Podobnie osoba, która zawar³a umowê o zrzeczeniu siê dziedziczenia

(umowne zrzeczenie siê dziedziczenia dotyczy tylko dziedziczenia usta-
wowego), mo¿e zostaæ ustanowiona spadkobierc¹, nie ma bowiem
mo¿liwo�ci zrzeczenia siê spadku, który przypada w drodze dziedziczenia
testamentowego10.
Kodeks cywilny okre�la kilka sytuacji, w których nie mo¿na byæ

spadkobierc¹. Dzieje siê tak, gdy:
a) powo³ana osoba fizyczna zmar³a przed spadkodawc¹ lub powo³ana

osoba prawna nie istnieje w chwili otwarcia spadku b¹d� fundacja po-
wo³ana w testamencie nie zosta³a wpisana do rejestru,
b) dziecko poczête przed chwil¹ otwarcia spadku urodzi³o siê martwe,
c) osoba powo³ana do dziedziczenia zosta³a uznana za niegodn¹ lub

zosta³a wydziedziczona,
d) osoba, na któr¹ rozci¹gaj¹ siê skutki zrzeczenia siê dziedziczenia

dokonane przez wstêpnego, by³aby powo³ana na podstawie ustawy.
Ponadto spadkobierc¹ nie zostanie osoba, która odrzuci spadek11.
Testator musi oznaczyæ osobê spadkobiercy w taki sposób, aby ³atwo

by³o j¹ zidentyfikowaæ, mo¿e np. podaæ imiê i nazwisko tej osoby. Spad-
kodawcy nie wolno przekazaæ uprawnienia do oznaczenia spadkobiercy
osobie trzeciej.Niemo¿e on równie¿ pozostawiæ osobie trzeciej lub s¹dowi
do rozstrzygniêcia, która z kilku wymienionych w testamencie osób ma
byæ spadkobierc¹. Brak okre�lenia spadkobiercy lub okre�lenie go w spo-
sób niewystarczaj¹cy poci¹ga za sob¹ bezskuteczno�æ testamentu.
Testator powinien ponadto okre�liæ u³amkow¹ czê�æ udzia³u przypa-

daj¹cego dla ka¿dego z powo³anych spadkobierców przynajmniej w taki
sposób, by na podstawie wyk³adni mo¿na by³o to ustaliæ. Je¿eli z tre�ci
testamentu nie wynika wielko�æ udzia³ów przeznaczonych dla poszcze-
gólnych spadkobierców, wówczas nale¿y przyj¹æ, ¿e dziedzicz¹ w czê-

9 Zob. H. C i o c h, Fundacje w ujêciu prawa polskiego, Lublin 2000, s. 70; E. N i e -
z b e c k a, Prawo spadkowe, Lublin 1998, s. 34.

10 Zob. Orzeczenie SN z dnia 15.05.1972 r. III CZP 26/72, OSNCP 1972, nr 12, poz.
197.

11 Zob. F. B ³ a h u t a, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Warszawa 1972, s. 1889.
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�ciach równych, zgodnie z art. 960 k.c. Mo¿e siê te¿ zdarzyæ sytuacja,
gdy testator powo³uje na swego spadkobiercê jedn¹ lub wiêcej osób, ale
przeznacza dla nich zaledwie czê�æ u³amkow¹ spadku. W takiej sytuacji
co do reszty spadku nastêpuje dziedziczenie ustawowe.
Niekiedy rodzi siê w¹tpliwo�æ, czy spadkodawca chcia³ powo³aæ

testamentem zapisobiercê, czy spadkobiercê, gdy¿ sformu³owa³ swoje
rozrz¹dzenie w taki sposób, ¿e wymieni³ poszczególne przedmioty ma-
j¹tkowe przeznaczone dla danej osoby. W sytuacji gdy wymienione
przedmioty wyczerpuj¹ prawie ca³y spadek, znajduje zastosowanie regu³a
z art. 961 kc i osobê tak¹ traktuje siê jako spadkobiercê. Osoba taka bêdzie
uznawana za powo³an¹ do ca³ego spadku, je�li w jego sk³ad nie wchodz¹
inne, poza wymienionymi przez spadkodawcê, przedmioty maj¹tkowe,
maj¹ce znaczn¹ warto�æ12. Jednak¿e artyku³ ten bêdzie mia³ zastosowanie
tylko wtedy, gdy istniej¹ w¹tpliwo�ci co do intencji spadkodawcy. Je�li
zatem z tre�ci testamentu niew¹tpliwie wynika, ¿e testator przeznaczy³
dla danej osoby �ci�le okre�lone przedmioty maj¹tkowe i tylko te przed-
mioty,wówczas rzeczywist¹wol¹ spadkodawcy by³o ustanowienie zapisu.
Powy¿szych w¹tpliwo�ci mo¿na by unikn¹æ, gdyby tre�æ testamentów
by³a formu³owana jasno, a skutki dokonywanych rozrz¹dzeñ jednoznacz-
ne13. Je¿eli spadkodawca przeznaczy dla kilku osób przedmioty maj¹t-
kowe wyczerpuj¹ce prawie ca³y spadek, wtedy osoby te bêd¹ uznane
za spadkobierców powo³anych do ca³ego spadku w odpowiednich u³am-
kach.
Wielko�æ poszczególnych udzia³ów przypadaj¹cych spadkobiercom

wylicza siê na podstawie warto�ci konkretnych przedmiotów przezna-
czonych dla okre�lonych osób w porównaniu z warto�ci¹ ca³ego spadku
w chwili jego otwarcia. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e spadkodawca rozrz¹dzi³
w testamencie przedmiotem do niego nie nale¿¹cym. Wówczas trzeba
uszanowaæ wolê testatora i przy ustaleniu wielko�ci poszczególnych
udzia³ów uwzglêdniæ warto�æ rzeczy nie nale¿¹cych do spadkodawcy14.
Swoboda testowania zostaje ograniczona przez postanowienie art. 962,

który nakazuje spadkodawcy powo³anie spadkobiercy lub zrezygnowanie

12 Zob. E. S k o w r o ñ s k a, Komentarz..., s. 115.
13 Zob. E. N i e z b e c k a, Ustanowienie spadkobiercy i zapisobiercy w testamencie,

Rejent 1992, nr 6, s. 37.
14 Zob. E. S k o w r o ñ s k a, Komentarz..., s. 117.
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z danej osoby. Artyku³ ten nie dopuszcza do zamieszczenia terminu i wa-
runku w rozrz¹dzeniu maj¹cym na celu powo³anie spadkobiercy, a je¿eli
takie siê tam znalaz³y, nakazuje traktowaæ je, jak nie napisane. Uregulo-
wanie takie nie bêdzie jednak obowi¹zywa³o, gdy z okoliczno�ci lub tre�ci
testamentu wynika, ¿e bez takiego warunku lub terminu spadkobierca nie
zosta³by w ogóle powo³any. Zastrze¿enie terminu lub warunku nie bêdzie
mia³o te¿ znaczenia, je�li ziszczenie lub nieziszczenie siê warunku albo
nadej�cie terminu nast¹pi przed otwarciem spadku, gdy¿ w takiej sytuacji
powody, dla których zawarto ów zakaz, przesta³y istnieæ, a spadkobierca
w chwili otwarcia spadku jest powo³any bezwarunkowo i bezterminowo.
W polskim prawie cywilnym znana jest instytucja podstawienia,

polegaj¹ca na tym, ¿e spadkodawca mo¿e wskazaæ jak¹� osobê jako
dochodz¹c¹ do dziedziczenia na wypadek, gdyby powo³any spadkobierca
nie chcia³ lub nie móg³ dziedziczyæ. Uregulowanie takie daje mo¿liwo�æ
dok³adniejszego okre�lenia porz¹dkudziedziczenia.Osoba, której przypad³
udzia³ w spadku na mocy podstawienia, zobowi¹zana jest do wykonania
wszelkich poleceñ i zapisów oraz innych rozrz¹dzeñ spadkodawcy, które
obci¹¿a³y spadkobiercê powo³anego w testamencie15. Prawo polskie za-
kazuje dokonywania podstawienia powierniczego (fideikomisarnego),
w którym spadkodawca zobowi¹zuje spadkobiercê do zachowania naby-
tego spadku i przekazania go osobie wskazanej przez testatora. Ewen-
tualne pos³u¿enie siê takim podstawieniem powoduje, ¿e je¿eli z tre�ci
testamentu lub z okoliczno�ci wynika, ¿e bez podstawienia powierniczego
spadkobierca nie zosta³by w ogóle powo³any, wówczas powo³anie takie
jest niewa¿ne.
Podstawieniom testamentowym mo¿e towarzyszyæ zasada przyrostu.

Gdy jeden z powo³anych lub niektórzy spo�ród nich nie chc¹ lub nie mog¹
dziedziczyæ, wówczas przyjmuje siê stosunkowe powiêkszenie udzia³ów
pozosta³ych spadkobierców. Je¿eli testator rozrz¹dzi³ tylko czê�ci¹ swo-
jego maj¹tku, przyrost funkcjonuje tylko w obrêbie tego u³amka spadku,
który by³ przedmiotem rozrz¹dzenia spadkodawcy, nie dotyczy za� czê-
�ci, która przypada spadkobiercom ustawowym. Spadkodawca mo¿e te¿
wy³¹czyæ przyrost wprost lub przez zamieszczenie odpowiedniego po-

15 Zob. S. B r z e s z c z y ñ s k a, Spadki, Warszawa 2000, s. 58.
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stanowienia (najpierw bowiem nastêpuje podstawienie, potem przyrost,
a w razie potrzeby dziedziczenie ustawowe)16.
Bezskuteczne powo³anie spadkobiercy nie powoduje niewa¿no�ci

pozosta³ych dyspozycji testatora, a obowi¹zki wynikaj¹ce z testamentu
przechodz¹ wtedy na spadkobierców ustawowych. Je¿eli jest ich kilku,
obci¹¿aj¹ ich stosownie do wielko�ci udzia³ów w spadku.
Nale¿y tak¿e wspomnieæ o sytuacji, kiedy na spadkobiercê powo³ana

zostaje osoba ma³oletnia. Zgodnie z art.101 k.r.o., rodzice obowi¹zani s¹
sprawowaæ z nale¿yt¹ staranno�ci¹ zarz¹d maj¹tkiem dziecka pozosta-
j¹cym pod ich w³adz¹ rodzicielsk¹. Na pojêcie zarz¹du sk³adaj¹ siê tu
czynno�ci faktyczne, czynno�ci prawne oraz czynno�ci polegaj¹ce na
reprezentowaniu dziecka w sprawach dotycz¹cych jego maj¹tku. Nie-
mniej jednak dla podjêcia czynno�ci przekraczaj¹cej zakres zwyk³ego
zarz¹du wymagane jest uzyskanie zezwolenia s¹du. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e
spadkodawcaw testamencie zastrze¿e, ¿e przedmioty przypadaj¹ce dziecku
nie bêd¹ objête zarz¹dem sprawowanym przez rodziców17. Spadkodawca
mo¿e wówczas wyznaczyæ w testamencie zarz¹dcê, który bêdzie sprawo-
wa³ zarz¹d uzyskanymi przedmiotami. Nie ma przeciwwskazañ, aby usta-
nowienie zarz¹dcy nast¹pi³o w testamencie pó�niejszym w stosunku do
tego, w którym przewidziane jest przysporzenie dla dziecka. Je�li jednak
testator takiego zarz¹du nie wyznaczy, a wykluczy zarz¹d opiekunów
ustawowych, wtedy zarz¹d ten bêdzie sprawowa³ kurator ustanowiony
przez s¹d opiekuñczy.
Ciekawa wydaje siê tak¿e sytuacja przewidziana w artykule 33 pkt

2 k.r.o., stanowi¹cym, ¿e przedmioty maj¹tkowe nabyte przez dziedzi-
czenie stanowi¹ odrêbny maj¹tek ka¿dego z ma³¿onków, chyba ¿e spad-
kodawca postanowi³ inaczej. Zatem przedmioty takie staj¹ siê czê�ci¹
maj¹tku odrêbnego danego ma³¿onka-spadkobiercy i aby mog³y wej�æ
do maj¹tku wspólnego ma³¿onków spadkodawca w testamencie musi
zastrzec to przez stosowne postanowienie.
W �wietle obowi¹zuj¹cych przepisów mog¹ pojawiæ siê ró¿ne mo¿-

liwo�ci: po pierwsze, gdy dla ka¿dego z ma³¿onków przeznaczony jest
udzia³ w spadku, to ka¿demu przypada jego udzia³ jako jego maj¹tek

16 Zob. M. N i e d o � p a ³, Wzory..., s. 39.
17 Artyku³ 102 k.r.o.
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odrêbny, po drugie, gdy oboje s¹ powo³ani do spadku, ale spadkodawca
zastrzega, ¿e udzia³y przeznaczone dla ka¿dego z nich wejd¹ do maj¹tku
wspólnego, po trzecie, kiedy tylko jeden z ma³¿onków jest powo³any do
spadku, ale zastrze¿one zosta³o, ¿e uzyskany spadek wejdzie do maj¹tku
wspólnego, po czwarte gdy spadkodawca powo³uje do spadku jednego
z ma³¿onków, ale nie czyni ¿adnych zastrze¿eñ, zatem uzyskany spadek
stanowi³ bêdzie jego maj¹tek odrêbny18. Spadkodawca w testamencie
mo¿e równie¿ zastrzec, ¿e przedmiot dziedziczenia nie wejdzie do maj¹tku
wspólnego spadkobiercy i jego ma³¿onka, nawet na skutek rozszerzenia
zakresu wspólno�ci ustawowej19.

Ad 2) Zapis i polecenie
Zapisobiercaw odró¿nieniu od spadkobiercy niewstêpujew ogó³ praw

i obowi¹zków testatora czy te¿ w ich u³amkow¹ czê�æ, ale tylko w po-
szczególne prawa bêd¹ce przedmiotem zapisu.
W zale¿no�ci od tego, czy mamy do czynienia z zapisem windyka-

cyjnym (nie przewidzianym w polskim prawie cywilnym), czy z zapisem
zwyk³ym, zapisobierca wstêpuje w poszczególne prawa z pe³nym skut-
kiem (bezpo�rednio � wprost) lub uzyskuje tylko roszczenie o realizacjê
zapisu20.
Zapisem wed³ug polskiego prawa cywilnego jest zatem rozrz¹dzenie

testamentowe, które polega na na³o¿eniu na spadkobiercê lub zapisobiercê
(zapis dalszy) obowi¹zku spe³nienia okre�lonego �wiadczeniamaj¹tkowe-
go na rzecz innej osoby. Zapisobierca nie staje siê przez to spadkobierc¹,
a jedynie uzyskuje pewn¹ korzy�æ, zazwyczaj z maj¹tku spadkowego.
Za skutek prawny ustanowienia zapisu uznaæ nale¿y powstanie stosunku
zobowi¹zaniowego pomiêdzy spadkobierc¹ lub obci¹¿onym zapisem
dalszym zapisobierc¹ jako d³u¿nikiem a zapisobierc¹ jako wierzycielem
w chwili otwarcia spadku. Sam zapis staje siê wymagalny w chwili
oznaczonej przez spadkodawcê, a je¿eli brak jest takiego uregulowania,
wówczas zapisobierca mo¿e ¿¹daæ wykonania zapisu niezw³ocznie po
og³oszeniu testamentu. W ka¿dym przypadku zobowi¹zanie powstaje

18 Zob. J. G a j d a, Kodeks rodzinny i opiekuñczy Komentarz, Warszawa 2000, s. 145
i nast.

19 Zob. art. 49 § 3 k.r.o.
20 Wiêcej na temat zapisu windykacyjnego M. N i e d o � p i a ³, Zasadnicze rozrz¹dze-

nia testamentowe, Warszawa 1997, z. 2.
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niezale¿nieodwoli stronzchwil¹otwarcia spadku,dlatego te¿ jegoprzedmiot
musi byæ ju¿ w tej chwili oznaczony (tj. w chwili �mierci spadkodawcy)21.
Zapisem mog¹ zostaæ obci¹¿one tylko okre�lone osoby: spadkobierca

ustawowy, testamentowy i uprawniony z tytu³u zapisu. Zapisobierca musi
zostaæ oznaczony przez spadkodawcê w taki sposób, aby go mo¿na by³o
zidentyfikowaæ. Okre�lenie takie nie mo¿e byæ dokonane przez osobê
trzeci¹. Jedynym wymogiem, jaki musi spe³niæ zapisobierca, jest to, aby
mia³ zdolno�æ dziedziczenia22.
Przedmiotem zapisu mog¹ byæ jedynie �wiadczenia maj¹tkowe, takie

jak wyp³ata sumy pieniê¿nej, zobowi¹zanie do przeniesienia w³asno�ci
rzeczy nale¿¹cej lub nienale¿¹cej do spadku, ustanowienie przez spadko-
biercê prawa na rzecz zapisobiercy, zrzeczenie siê wierzytelno�ci skie-
rowanej przeciw zapisobiercy czy zobowi¹zanie do �wiadczenia pewnych
us³ug na jego rzecz.
Je¿eli do dziedziczenia dochodzi tylko jeden spadkobierca, to jest on

zobowi¹zany do wykonania wszystkich obowi¹zków na³o¿onych przez
testatora. Ma te¿ wykonaæ wszystkie zapisy. Je¿eli jednak powo³anych
do dziedziczenia jest kilku spadkobierców, wtedy spadkodawca powinien
okre�liæ, jak ma byæ roz³o¿ony ciê¿ar zapisów. Taka wola spadkodawcy
rozstrzyga, który ze spadkobierców jest obci¹¿ony zapisem i w jakim
stopniu. Je¿eli wola spadkodawcy nie zosta³a wyra�nie sprecyzowana,
wówczas spadkobiercy s¹ obci¹¿eni zapisami w stosunku do wielko�ci
przypadaj¹cych im udzia³ów spadkowych, a zapisobiercy odpowiadaj¹ za
dalsze zapisy, zale¿nie od warto�ci przypadaj¹cych im z zapisów korzy�ci.
Mo¿liwy jest równie¿ zapis uczyniony na rzecz jednego spadkobiercy

lub kilku wspó³spadkobierców. Wtedy to zapis taki otrzymuje spadko-
bierca ponad swój udzia³ w spadku i nosi on nazwê zapisu naddzia³owego
� prelegatu23.
Obowi¹zekwykonania zapisuwlicza siêdod³ugówspadkowych. Jednak

odpowiedzialno�æ spadkobiercy jest ograniczona tylko do warto�ci stanu
czynnego spadku. Je�li za� chodzi o odpowiedzialno�æ zapisobiercy w

21 Por. P. L e w i ñ s k i, Problematyka prawna zapisu z art. 1067 § 1 k.c., Rejent 1997,
nr 11, s. 71.

22 Zob. E. S k o w r o ñ s k a, Komentarz..., s. 122-123.
23 Zob. M. N i e d o � p i a ³, Wzory..., s. 43.
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przypadku dalszego zapisu, to ogranicza siê ona do warto�ci przypada-
j¹cego mu zapisu.
Za zapis nie wykonany lub wykonany nienale¿ycie odpowiedzialno�æ

odszkodowawcz¹ na zasadach ogólnych ponosi obci¹¿ony tym zapisem,
aw razie jego �mierci obowi¹zek taki przechodzi na jego spadkobierców24.
Zapisobierca nie ma obowi¹zku sk³adania o�wiadczenia o przyjêciu

zapisu. Mo¿e natomiast zapis odrzuciæ, co powinien o�wiadczyæ obci¹-
¿onemu. W przypadku zarówno odrzucenia zapisu, jak te¿ niezdolno�ci
do bycia zapisobierc¹, obci¹¿ony zostaje zwolniony z ci¹¿¹cego na nim
�wiadczenia. Dzieje siê tak zarówno w przypadku spadkobiercy, jak te¿
zapisobiercy obci¹¿onego dalszym zapisem. Je�li jednak testator obci¹¿y³
zapisobiercê dalszym zapisem, wówczas w przypadku odrzucenia zapisu
przez zapisobiercê spadkobierca obowi¹zany jest (przy braku odmiennej
woli spadkodawcy) wykonaæ ów dalszy zapis25.
O ile przy powo³aniu spadkobiercy nie ma mo¿liwo�ci dokonania

rozrz¹dzenia z zastrze¿eniem warunku lub terminu, o tyle w przypadku
zapisu jest to mo¿liwe.
Przedmiotem zapisu mog¹ byæ rzeczy oznaczone co do to¿samo�ci,

jak te¿ oznaczone co do gatunku. Zale¿nie od rodzaju zapisu ró¿nie bêdzie
kszta³towaæ siê odpowiedzialno�æ zobowi¹zanego z tytu³u zapisu wobec
zapisobiercy. Je¿eli przedmiotem zapisu jest rzecz oznaczona co do
to¿samo�ci, wówczas do roszczeñ zapisobiercy o wynagrodzenie za
korzystanie z rzeczy, o zwrot po¿ytków lub o zap³atê ich warto�ci oraz
roszczeñ o zwrot nak³adów na rzecz obci¹¿onego zapisem stosuje siê
przepisy o roszczeniach miêdzy w³a�cicielem a samoistnym posiadaczem
rzeczy. Je¿eli za� przedmiotem zapisu s¹ rzeczy oznaczone co do gatunku,
osoba obci¹¿ona powinna �wiadczyæ rzeczy �redniej jako�ci, z uwzglêd-
nieniem potrzeb zapisobiercy26.
Gdy spadkodawca rozporz¹dzi³ rzecz¹ oznaczon¹ co do to¿samo�ci

nie nale¿¹c¹ do spadku, taki zapis nale¿y uznaæ za wa¿ny, ale bezsku-
teczny, chyba ¿e spadkodawca w testamencie wyda³ inne wyra�ne

24 Zob. E. S k o w r o ñ s k a, Komentarz..., s. 125.
25 Zob. E. S k o w r o ñ s k a, Komentarz..., s. 128.
26 Zob. S. B r z e s z c z y ñ s k a, Spadki, s. 82.
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dyspozycje, np. aby tê rzecz nabyæ i przenie�æ jej w³asno�æ na zapiso-
biercê.
Zgodnie z art. 981 k.c., roszczenie z tytu³u zapisu przedawnia siê

z up³ywem 5 lat od dnia jego wymagalno�ci. W¹tpliwo�ci powstaj¹, gdy
zapisobierca nie ¿¹da³ wykonania zapisu. Wtedy bieg terminu rozpoczyna
siê od dnia, w którym roszczenie sta³oby siê wymagalne, gdy uprawniony
podj¹³ czynno�æ w najwcze�niejszym mo¿liwym terminie � w nastêpny
dzieñ po og³oszeniu testamentu27.
Testator mo¿e obci¹¿yæ spadkobiercê lub zapisobiercê obowi¹zkiem

oznaczonego dzia³ania lub zaniechania bez czynienia kogokolwiekwierzy-
cielem, tj. wydaæ polecenie. Tre�æ polecenia musi zostaæ osobi�cie przez
spadkodawcê okre�lona. Nie musi on natomiast wyra�nie okre�laæ pod-
miotu, który odniesie ewentualn¹ korzy�æ z jego wype³nienia, dlatego te¿
mo¿liwe jest polecenie maj¹ce na celu interes spo³eczny.
Polecenie mo¿e mieæ charakter zarówno maj¹tkowy, jak i niemaj¹t-

kowy28. Musi byæ mo¿liwe do wykonania w chwili otwarcia spadku, nie
mo¿e byæ sprzeczne z ustaw¹ ani zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, gdy¿
w przeciwnym razie bêdzie niewa¿ne. W polskim prawie przyjmuje siê,
¿e wykonanie polecenia jest d³ugiem spadkowym, st¹d spadkobierca
odpowiada za nie tylko do warto�ci stanu czynnego spadku, a zapiso-
bierca obci¹¿ony poleceniem do wysoko�ci warto�ci zapisu. Ponadto
zapisobierca obci¹¿ony poleceniem mo¿e wstrzymaæ siê z wype³nieniem
polecenia do czasu wykonania ustanowionego na jego rzecz zapisu.
Spadkobierca, który zosta³ zwolniony zwykonania zapisu, powinien, je¿eli
nic innego nie wynika z tre�ci testamentu, wykonaæ polecenie. Mo¿e
natomiast zaniechaæ tego, gdy wype³nienie polecenia uzale¿nione jest od
osobistych przymiotów zapisobiercy.
Wykonania polecenia ¿¹daæ mo¿e ka¿dy ze spadkobierców, jak i wy-

konawca testamentu, chyba ¿e polecenie ma na celu wy³¹cznie korzy�æ
obci¹¿onego poleceniem. W³a�ciwy organ pañstwowy bêdzie móg³ ¿¹daæ
jego wykonania, je¿eli polecenie ma na wzglêdzie interes spo³eczny.
Zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e podmioty te nie realizuj¹ przys³uguj¹cej
wierzytelno�ci, a jedynie czuwaj¹ nad wype³nieniem obowi¹zku. Trzeba

27 Zob. E. S k o w r o ñ s k a, Komentarz..., s. 133.
28 Zob. M. N i e d o � p i a ³, Wzory..., s. 45; S. B r z e s z c z y ñ s k a, Spadki, s. 63.
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te¿ przyj¹æ29, ¿e podmiot uprawniony do ¿¹dania wykonania polecenia nie
mo¿e z takim ¿¹daniem wyst¹piæ, gdy korzy�æ ma odnie�æ on sam.

Ad 3) Powo³anie wykonawcy testamentu
Testator mo¿e powo³aæ wykonawcê testamentu do zarz¹dzania ma-

j¹tkiem spadkowym, sp³aty d³ugów, g³ównie wykonania zapisów i po-
leceñ, a tak¿e wykonania innych okre�lonych przez spadkodawcê obo-
wi¹zków. Ustanowienie w testamencie wykonawcy testamentu wy³¹cza
uprawnienie spadkobierców do zarz¹dzania maj¹tkiem spadkowym.
Powo³anie takie wystêpuje najczê�ciej w sytuacji, gdy spadkobierca jest
osob¹ niezdoln¹ do sprawowania pieczy nad maj¹tkiem spadkowym, np.
ze wzglêdu na wiek lub stan zdrowia30.
Wykonawc¹ testamentu nie mo¿e byæ osoba nie maj¹ca pe³nej zdol-

no�ci do czynno�ci prawnych. Poza tym mo¿e to byæ dowolna osoba
nale¿¹ca do spadkobierców, zapisobierców lub spoza tego krêgu. Nie jest
wykluczona mo¿liwo�æ powo³ania równocze�nie kilku wykonawców
testamentu31, nie jest jednak uregulowany ustawowo zakres ich obowi¹z-
ków ( zak³adaj¹c, ¿e brak jest konkretnych dyspozycji testatora). Pozo-
staje wiêc niedookre�lon¹ kwestia, czy wykonawcy powinni dzia³aæ
wspólnie, czy na przyk³ad �drugi� wykonawca testamentumia³by spe³niaæ
funkcjê niejako �zastêpczego wykonawcy� na wypadek, gdyby osoba
pierwotnie powo³ana do pe³nienia tej funkcji nie chcia³a lub nie mog³a
wykonywaæ powierzonych jej czynno�ci32. Osobie powo³anej do pe³nienia
tej funkcji wolno jej nie przyj¹æ z wa¿nych powodów. Powinna ona z³o¿yæ
o�wiadczenie, ¿e takiej funkcji nie przyjmuje. Wykonawcy testamentu,
który przyj¹³ na siebie ten obowi¹zek, s¹d spadku, zgodnie z art. 665
k.p.c., wydaje odpowiednie za�wiadczenie.
Zakres praw i obowi¹zków wykonawcy testamentu zale¿y od woli

testatora. Powinien on przede wszystkim zarz¹dzaæ spadkiem, a po
sp³aceniu d³ugów i wype³nieniu pozosta³ych obowi¹zków wydaæ maj¹tek
spadkobiercom. Przez ca³y czas sprawowania swej funkcji wykonawca

29 Zob. K. P i e t r z y k o w s k i, Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, 1998, s. 1904.
30 Zob. S. B r z e s z c z y ñ s k a, Spadki, s. 65.
31 Zob. M. N i e d o � p i a ³, Wzory..., s. 47.
32 Zob. J. D z i w a ñ s k i, Testament notarialny z powo³aniem wykonawcy testamentu,

Nowy Przegl¹d Notarialny 2000, nr 5-6, s. 60-70.
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testamentu wystêpuje we w³asnym imieniu, dzia³aj¹c na rzecz innych
podmiotów. Posiada on wówczas czynn¹ i biern¹ legitymacjê we wszyst-
kich sprawach wynikaj¹cych z zarz¹du spadkiem � w sprawach o prawa
nale¿¹ce do spadku i sprawach zwi¹zanych z d³ugami spadkowymi33.
Wykonawcy testamentuprzys³uguje roszczenie owynagrodzenie, chyba

¿e z tre�ci testamentu wynika, i¿ powinien on wykonywaæ swoje obo-
wi¹zki bezp³atnie. Spadkobierca mo¿e domagaæ siê od wykonawcy z³o-
¿enia sprawozdania z zarz¹du spadkiem iwydaniawszystkiego, co uzyska³
dla spadkobiercy w tym czasie oraz naprawienia ewentualnych szkód.
Funkcja wykonawcy testamentu mo¿e wygasn¹æ na skutek �mierci
powo³anej do tego osoby lub utraty przez ni¹ pe³nej zdolno�ci do czyn-
no�ci prawnych. Ponadto osoba zainteresowana mo¿e zg³osiæ siê do s¹du
spadku z wnioskiem o zwolnienie wykonawcy testamentu z jego obo-
wi¹zków.

Ad 4) Testament negatywny i wydziedziczenie
Nieka¿dy testamentmusi zawieraæ powo³anie spadkobiercy.Takbêdzie

w przypadku testamentu negatywnego, w którym spadkodawca wy³¹cza
od dziedziczenia ustawowego ma³¿onka lub krewnych (wszystkich lub
niektórych), nie ustanawiaj¹c jednocze�nie innej osoby spadkobierc¹.
Testament taki nie wymaga dla swej wa¿no�ci podania przyczyn tych
wy³¹czeñ. Pozawykluczeniemoddziedziczenia testament negatywnymo¿e
zawieraæ tak¿e takie rozrz¹dzenia, jak np. zapis.
Osobê wy³¹czon¹ od dziedziczenia testamentowego traktuje siê, jakby

nie ¿y³a w chwili otwarcia spadku34. Skutkiem testamentu negatywnego
jest wiêc utrata z woli spadkodawcy zdolno�ci do dziedziczenia. Taka
sytuacja nie wyklucza jednak uzyskania przez dan¹ osobê korzy�ci ze
spadku w innej formie. Mo¿na bowiem, je¿eli wy³¹czona osoba nale¿y
do krêgu osób maj¹cych prawo do zachowku, zrealizowaæ roszczenie
o zachowek. Jednocze�nie testament negatywny mo¿e stwarzaæ tytu³
powo³ania do spadku dla innych osób, np. zstêpnych wy³¹czonego (chyba
¿e oni równie¿ zostali objêci postanowieniami testamentu negatywnego).
Innym sposobem zachowania siê testatora mo¿e byæ pozbawienie

ma³¿onka, zstêpnych i rodziców zachowku. Przyczyny uzasadniaj¹ce

33 Zob. E. S k o w r o ñ s k a, Komentarz..., s. 140.
34 Zob. M. N i e d o � p i a ³, Wzory..., s. 55-56.
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wydziedziczenie s¹ wymienione w art. 1008 k.c. W tre�ci testamentu
rozrz¹dzaj¹cy musi wyra�nie wskazaæ przyczynê takiego wydziedzicze-
nia. Do podstaw wydziedziczenia zalicza siê uporczywe postêpowanie
wbrew woli spadkodawcy w sposób sprzeczny z zasadami wspó³¿ycia
spo³ecznego, dotyczy to wiêc nie tylko prowadzenia nagannego trybu
¿ycia, ale równie¿ czynienie tego wbrew woli testatora. Musz¹ byæ zatem
³¹cznie spe³nione nastêpuj¹ce przes³anki: sprzeczno�æ zachowania z za-
sadami wspó³¿ycia spo³ecznego, uporczywo�æ takiego zachowania ro-
zumiana jako wielokrotno�æ czy d³ugotrwa³o�æ, jak równie¿ dezaprobata
spadkodawcy. Tak¿e dopuszczenie siê wzglêdem spadkodawcy lub jednej
z najbli¿szych mu osób przestêpstwa przeciwko ¿yciu, zdrowiu lub
wolno�ci albo ra¿¹cej obrazy czci kwalifikuje tak¹ osobê do wydziedzi-
czenia. Nie zosta³o jednak wprost zdefiniowane pojêcie osoby najbli¿szej.
W literaturze spotkaæ mo¿na jego ró¿ne rozumienie35. Przyczyn¹ pozba-
wienia zachowku mo¿e byæ ponadto uporczywe niedope³nianie obowi¹z-
ków rodzinnych wzglêdem spadkodawcy. Obowi¹zki rodzinne w tym
przypadku nale¿y rozumieæ do�æ szeroko, tzn. nie tylko jako obowi¹zek
alimentacyjny, ale równie¿ jako pomoc i opiekê w przypadku choroby
lub innych trudno�ci ¿yciowych. W sprawie obowi¹zków ma³¿eñskich
mo¿na nawet odwo³aæ siê do art. 23 k.r.o.36
W ka¿dym z podanych przypadków zachowanie siê uprawnionego

musi byæ �wiadome. Nie bêd¹ zatem podstaw¹ wydziedziczenia takie
zachowania, które z powodu wieku lub stanu psychicznego nie pozwalaj¹
osobie na podejmowanie decyzji i kierowanie swym postêpowaniem.
Aby wydziedziczenie okaza³o siê skuteczne, musi byæ dokonane

w wa¿nym testamencie (niewa¿no�æ testamentu poci¹ga za sob¹ bowiem
niewa¿no�æ wydziedziczenia) i z podaniem przyczyny � jednej z wymie-
nionych w art. 1008 k.c. Zgodnie z art. 1009 k.c., przyczyna ta nie musi
byæ wyra�nie sprecyzowana, wystarczy, ¿e wynika z tre�ci testamentu.
Niewa¿nym bêdzie wydziedziczenie dokonane na podstawie innej przy-
czyny ni¿ ta, która faktycznie istnia³a i któr¹ mo¿na udowodniæ, nawet
je�limia³ymiejsce inneprzyczynyuzasadniaj¹cewydziedziczenie,doktórych

35 Zob. K. P i e t r z y k o w s k i, Kodeks..., s. 863-864.
36 Zob. K. P i e t r z y k o w s k i, Kodeks..., s. 862.
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spadkodawca siê nie odwo³a³. Mo¿liwy jest te¿ zbieg podstaw wydzie-
dziczenia37.
Spadkodawca nie mo¿e wydziedziczyæ osoby uprawnionej, je¿eli jej

przebaczy³ � art. 1010 § 1 k.c. Przebaczenie jest uzewnêtrznieniem woli,
poprzez które spadkodawca odwo³uje wydziedziczenie. Kwesti¹ sporn¹
w doktrynie jest �utrata mocy wydziedziczenia� i zakres tego zdarzenia38.
Rozwa¿a siê, czy przebaczenie powydziedziczeniu jest bezskuteczne, je�li
nie zosta³ przy tym odwo³any (zmieniony) testament.
Bezsporne jest to, ¿e w chwili przebaczania spadkodawca powinien

dzia³aæ z dostatecznym rozeznaniem. Wtedy te¿ nawet brak zdolno�ci do
czynno�ci prawnych spadkodawcy nie powoduje utraty mocy tego prze-
baczenia. Skutki wydziedziczenia nie rozci¹gaj¹ siê na zstêpnych wydzie-
dziczonego, maj¹ wiêc oni prawo do zachowku, gdy¿ uprawnienie zstêp-
nychwydziedziczonegodow³asnego zachowkupowstaje, je�li ichwstêpny
zosta³ skutecznie wydziedziczony.
Problematyczna mo¿e siê te¿ okazaæ sytuacja osoby bezpodstawnie

wydziedziczonej. ZdaniemM.Niedo�pia³a39, osoba taka zachowuje prawo
do zachowku, ale jest wy³¹czona od ustawowego dziedziczenia. Istnieje
tak¿e stanowisko, ¿e bezpodstawnewydziedziczenie jest niewa¿ne, a osoba
taka zachowuje zarówno prawo do dziedziczenia z ustawy, jak te¿ prawo
do zachowku40.

III. Uwagi koñcowe

Opisany powy¿ej stan prawny istnieje w obowi¹zuj¹cym kodeksie
cywilnym, ale de lege ferenda rozwa¿a siê mo¿liwo�æ poszerzenie ka-
talogu rozrz¹dzeñ testamentowych. W szczególno�ci mog³oby to doty-
czyæ sporz¹dzania testamentów dzia³owych lub te¿ sporz¹dzana testa-
mentów wspólnych i wzajemnych przez ma³¿onków.W przypadku takich
testamentów ma³¿onkowie powo³ywaliby siê wzajemnie na spadkobier-

37 Zob. M. N i e d o � p i a ³, Wzory..., s. 59.
38 Zob. K. P i e t r z y k o w s k i, Kodeks..., s. 866; E. N i e z b e c k a, Skutki prawne

testamentu negatywnego i wydziedziczenia, Rejent 1992, nr 7-8, s. 23-24.
39 Zob. M. N i e d o � p i a ³, Wzory...�, s. 59.
40 Zob. E. N i e z b e c k a, Skutki..., s. 23 oraz M. N i e d o � p i a ³, Wzory..., s. 59.
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ców, a dopiero druga, pozostaj¹ca przy ¿yciu osoba dokonywa³aby osta-
tecznego rozrz¹dzenia maj¹tkiem.
W literaturze41 mo¿na spotkaæ siê z opiniami dotycz¹cymi wprowa-

dzenia nowych zasad postêpowania przy sporz¹dzaniu testamentu nota-
rialnego. Uwzglêdnia siê uroczyste otwarcie i og³oszenie testamentu przez
notariusza czy te¿ konieczno�æ zmodyfikowania przepisów ustawy pra-
wo o notariacie w kwestii dotycz¹cej skuteczno�ci prawnej sporz¹dzo-
nego testamentu przed zagranicznym s¹dem spadku.
Propozycje zmian dotycz¹ce tre�ci rozrz¹dzeñ testamentowych oraz

poszerzaj¹ce zakres mo¿liwych sposobów zadysponowania maj¹tkiem na
wypadek �mierci nie bêd¹ jednak mia³y wp³ywu na formê testamentu de
lege lata (byæ mo¿e z wy³¹czeniem formy eurotestamentu). W dalszym
ci¹gu pozostaje wiêc aktualny problem spisywania o�wiadczeñ ostatniej
woli w taki sposób, aby wywar³ on po¿¹dane skutki.

41 Zob. R. S z t y k, Testament..., s. 371-372.


