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Testamentnotarialny. Wybranezagadnienia

Wprowadzenie

Spadkodawcy najczê�ciej sporz¹dzaj¹ testament zwyk³y w formie aktu
notarialnego. Notariusz, spisuj¹c na ¿¹danie testatora testament, musimieæ
na uwadze konieczno�æ przestrzegania przepisów zawartych w art. 79-
95 pr. o not.1 oraz zasad dotycz¹cych sporz¹dzenia testamentu, okre�lo-
nychwkodeksie cywilnym.Nale¿y równie¿ uwzglêdniæ dyspozycjê art. 35
p.p.m.2, w my�l której o wa¿no�ci testamentu i innych czynno�ci praw-
nych nawypadek �mierci rozstrzyga prawoojczyste spadkodawcy z chwili
dokonania tych czynno�ci. Wystarczy wówczas zachowanie formy prze-
widzianej przez prawo pañstwa, w którym czynno�æ zostaje dokonana.
Z zasadami tymi koresponduje art. 1 konwencji dotycz¹cej kolizji praw
w przedmiocie formy rozporz¹dzeñ testamentowych3, stwierdzaj¹cy, ¿e

1 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r., Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.
2 Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. � Prawo prywatne miêdzynarodowe, Dz.U. Nr 46,

poz. 290 ze zm. Wedle art. 34 p.p.m. w sprawach spadkowych w³a�ciwe jest prawo ojczyste
spadkodawcywchwili �mierci;bli¿ejM. P a z d a n,Prawoprywatnemiêdzynarodowe, wyd. 9
uaktual.,Warszawa 2005, s. 219 i nast.; S.W ó j c i k,Oniektórych uregulowaniachw prawie
spadkowym.Uwagi de lege ferenda, [w:]Rozprawyprawnicze.Ksiêgapami¹tkowaProfesora
Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogieg³o, W. Popio³ek, M. Szpunar, Kraków 2005, s. 1485-
1500; I. L e w a n d o w s k a, Testament spisany za granic¹, Rzeczpospolita z dnia 2 marca
2005 r., nr 51.

3 Konwencja dotycz¹c¹ kolizji praw w przedmiocie formy rozporz¹dzeñ testamen-
towych zosta³a sporz¹dzona w Hadze dnia 5 pa�dziernika 1961 r., Dz.U. z 1969 r. Nr 34,
poz. 284; o�wiadczenie rz¹dowe o przyst¹pieniu zosta³o z³o¿one dnia 19 listopada 1969 r.,
Dz.U. Nr 34, poz. 285.
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rozporz¹dzenie testamentowe jest wa¿ne pod wzglêdem formy, je¿eli jest
ona zgodna z prawem wewnêtrznym miejsca, w którym spadkodawca
dokona³ rozporz¹dzenia, albo obowi¹zuj¹cym w pañstwie, którego by³
obywatelem w chwili sporz¹dzenia testamentu lub �mierci, albo miejsca,
które zamieszkiwa³ b¹d� mia³ mia³ zwyk³ego pobytu. W stosunku do
nieruchomo�ci obowi¹zuje zasada miejsca ich po³o¿enia. Przepis ten ma
tak¿e zastosowanie do rozporz¹dzeñ odwo³uj¹cych wcze�niejsze rozpo-
rz¹dzenia testamentowe. Konwencjê stosuje siê równie¿ do formy roz-
porz¹dzeñ testamentowych, dokonanychw tym samymdokumencie przez
dwie lub wiêcej osób.
Testament taki nazywany jest w doktrynie testamentem notarialnym,

któremu s³usznie przypisuje siê szczególne walory, gwarantuj¹ce zgod-
no�æ jego tre�ci z rzeczywist¹ wol¹ spadkodawcy, spisuje go bowiem
profesjonalista o wysokich kwalifikacjach zawodowych, dysponuj¹cy od-
powiedni¹ wiedz¹ i do�wiadczeniem4. Jest uwa¿any tak¿e za najbezpiecz-
niejsz¹ formê testamentu. Orygina³ odpowiednio zabezpieczony przecho-
wuje siêw kancelarii notariuszawzglêdniew archiwumksi¹gwieczystych
miejscowego s¹du rejonowego. Sporz¹dzony w przepisanej formie sta-
nowi dokument urzêdowy i dowód tego, co zosta³o w nim urzêdowo
za�wiadczone (art. 244 § 1 k.p.c.). Zaprzeczenie mo¿e nast¹piæ tylko
w razie spe³nienia przes³anek przewidzianych w art. 252 k.p.c. Testament
spisany w formie aktu notarialnego mo¿e byæ tak¿e uniewa¿niony z przy-
czyn wskazanych w art. 945 § 1 k.c., traktuj¹cym o wadach o�wiad-
czenia woli5. Niewa¿no�æ wyst¹pi tak¿e w razie naruszenia przez nota-
riusza zasad przewidzianych w art. 957 § 2 k.c.5 Testament taki jest
równorzêdny z innymi testamentami zwyk³ymi. Okoliczno�æ ta ma istotne

4 Bli¿ej R. S z t y k, Testament notarialny, [w:] Ksiêga Pami¹tkowa. II Kongres No-
tariuszyRzeczypospolitej Polskiej. Referaty iOpracowania, Poznañ-Kluczbork 1999, s. 345-
372; tak¿e E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Testament w prawie polskim, Warszawa 2004,
s. 81-88. Autorka uznaje testament notarialny na równi z �wójtowskim� jako urzêdowy,
poniewa¿ uczestnicz¹wnimosobywyposa¿onewpewien zakresw³adzy lub osoby zaufania
publicznego; E. D r o z d, Darowizna na wypadek �mierci, Rejent 1992, nr 1, s. 74-92.

5 Bli¿ej M. P a z d a n, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Ksiêga czwarta: Spadki, t. II,
red. J. Pietrzykowski,Warszawa 1998, s. 768 i nast. Teza niepublikowanego postanowienia
S¹du Najwy¿szego z dnia 25 czerwca 1985 r. III CRN 181/85 stwierdza, ¿e sam fakt, i¿
testament zosta³ sporz¹dzony w formie aktu notarialnego nie stwarza przeszkód w udo-
wodnieniu jego niewa¿no�ci z przyczyn wynikaj¹cych z dyspozycji art. 945 § 1 k.c.
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znaczenie dla poni¿szych rozwa¿añ w �wietle prawa prywatnego miê-
dzynarodowego.Wyró¿nia siê onw�ród innych aktów notarialnych tre�ci¹
i skuteczno�ci¹ post mortem. Wypis aktu notarialnego ma moc prawn¹
orygina³u testamentu (art. 109 pr. o not.) i stanowi jedyny wyj¹tek od
zasady, ¿e tylko orygina³ jest testamentem w rozumieniu art. 941 k.c.6
Odwo³anie testamentu nie nastêpuje w razie zniszczenia lub pozbawienia
wypisu cech traktuj¹cych o wa¿no�ci. Nie ma potrzeby jego odtworzenia
w razie zaginiêcia. Testator mo¿e, zgodnie z brzmieniem art. 110 § 1 pr.
o not., otrzymywaæ wypisy w dowolnej ilo�ci. Podobnie jak orygina³
korzystaj¹ z domniemañ prawnych z art. 244 § 1 k.p.c., które mog¹ byæ
wzruszone w trybie przepisu art. 252 k.p.c.
W celu osi¹gniêcia skuteczno�ci testamentu ka¿da osoba, u której siê

znajduje, obowi¹zana jest z³o¿yæ go w s¹dzie spadku z chwil¹ powziêcia
wiadomo�ci o �mierci spadkodawcy. Bezzasadne uchylanie siê od wy-
konania tegoobowi¹zkupowodujepowstanieodpowiedzialno�ci zawynik³¹
st¹d szkodê. Niezale¿nie od tego, s¹d spadku mo¿e na³o¿yæ na uchyla-
j¹cego siê grzywnê. Obowi¹zek taki ci¹¿y równie¿ na notariuszu, który
winien przes³aæ temu s¹dowi wypis aktu notarialnego zawieraj¹cego
testament, tak¿e testament odwo³any (art. 646 § 1 k.p.c. w zw. z art.
111 § 2 pr. o not.)7. Przepis ten jest u³omny. Nie przewiduje trybu
postêpowania w sytuacji, gdy notariusz, zgodnie z art. 90 § 1 pr. o not.,
przekazuje po up³ywie 10 lat od sporz¹dzenia dokumenty, obejmuj¹ce
dokonane czynno�ci notarialne, na przechowanie do archiwum ksi¹g
wieczystych w³a�ciwego s¹du rejonowego. Nale¿y przyj¹æ, ¿e nadal na
notariuszu ci¹¿y obowi¹zek przekazania wypisu tego aktu notarialnego
s¹dowi spadku. Inaczej nale¿y postêpowaæ w razie zaprzestania prowa-
dzenia kancelarii notarialnej i przekazania do archiwumksi¹gwieczystych

6 Zgodnie z tez¹ postanowienia S¹duNajwy¿szego z dnia 30 czerwca 1972 r. I CR 403/
72, OSNCP 1973, nr 3, poz. 49, wypis testamentu sporz¹dzonego w formie aktu nota-
rialnego jest równoznaczny z orygina³em. W orzecznictwie zosta³ ukszta³towany jednolity
pogl¹d o dopuszczalno�ci odtworzenia formy i tre�ci testamentu w³asnorêcznego. Otwo-
rzony testament ma moc prawn¹ orygina³u. Postanowienie SN z dnia 20 lipca 2005 r. II
CK 2/05, niepublikowane.

7 Bli¿ej uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 25 czerwca 2003 r. III CZP 14/03, OSNC
2004, nr 7-8, poz. 106. W obszernym uzasadnieniu dokonano syntezy przepisów trak-
tuj¹cych o tym obowi¹zku. Nale¿yw pe³ni podzieliæ wyra¿ony tam pogl¹d, poniewa¿ s³u¿y
zabezpieczeniu praw spadkobiercy i gwarantuje wykonanie ostatniej woli spadkodawcy.
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s¹du rejonowego na przechowanie akty, ksiêgi notarialne i dokumenty.
W tymwypadku wypis aktu notarialnego wydaje s¹d rejonowy. Podpisuje
go sêdzia i opatruje pieczêci¹ urzêdow¹8. Powy¿sze uchybienie w obo-
wi¹zuj¹cych przepisach jest konsekwencj¹ nieuregulowania sposobu pro-
wadzenia archiwów dokumentów notarialnych i braku rejestracji testa-
mentów. Rejestracjê testamentów sporz¹dzonych przez spadkodawcê
w obecno�ci dwóch �wiadków wobec wójta (burmistrza, prezydenta mia-
sta) starosty, marsza³ka województwa, sekretarza powiatu lub gminy albo
kierownika urzêdu stanu cywilnego prowadz¹ jednostki samorz¹du tery-
torialnego na zasadach okre�lonych w statutach (art. 951 k.c.). Nale¿y
wspomnieæ, ¿e osoby g³uche lub nieme nie mog¹ sporz¹dziæ testamentu
w tej formie. Mog¹ natomiast sporz¹dziæ go w formie aktu notarialnego,
jednak¿enotariuszpowinien zamie�ciæwzmiankêodope³nieniuprzezniego
obowi¹zku przekonania siê, ¿e tre�æ dokonanej czynno�ci jest dok³adnie
znana i zrozumia³a dla testatora (art. 87 § 1 pkt 2 w zw. z art. 92 § 3
pr. o not.). Niespe³nienie tego wymogu powoduje niewa¿no�æ testamentu,
zgodnie z uchwa³¹ z dnia 19 lipca 2001 r. III CZP 36/019. W innej sytuacji
powo³any art. 87 § 2 pr. o not. nie wymaga umieszczenia w testamencie
notarialnymwzmiankiosposobie stwierdzenianiemo¿no�ci z³o¿eniapodpisu
przez testatora10.
W zwi¹zku z tym szczególnego znaczenia nabiera sprawa przyst¹pie-

nia Polski do Konwencji wprowadzaj¹cej system rejestracji testamentów,
podpisanejwBazyleiwdniu 16maja 1972 r.11Wprowadzi³a ona rejestracjê

8 Sposób postêpowania zosta³ okre�lony w § 10 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedli-
wo�ci z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksi¹g notarialnych oraz przeka-
zywania na przechowanie dokumentów s¹dom rejonowym, Dz.U. Nr 33, poz. 147 ze zm.
Nadal wystêpuj¹ rozbie¿no�ci miêdzy tre�ci¹ art. 90 § 1 pr. o not. a § 7 ust. cyt. rozpo-
rz¹dzenia w zakresie ustalenia terminu i rodzaju dokumentów objêtych przekazaniem do
archiwum ksi¹g wieczystych s¹du rejonowego.

9 Postanowienie z dnia 9 marca 2005 r. II CK 478/04, Biuletyn SN 2005, nr 4; patrz
E. S k u p i e ñ, Opiniowanie w sprawach o uniewa¿nienie testamentu lub umowy daro-
wizny, Prawo i Medycyna 2005, nr 19; W. P ó ³ t a w s k a, Ekspertyza s¹dowo-psychia-
tryczna w postêpowaniu spadkowym testamentowym, Warszawa 1974, s. 38 i nast.

10 Uchwa³a SN z dnia 19 lipca 2001 r. III CZP 36/01, OSNC 2002, nr 1, poz. 7 z glos¹
aprobuj¹c¹ A. Oleszki, Rejent 2001, nr 12, s. 118.

11 Patrz S. J a n k i e w i c z,Konwencja bazylejska a rozwi¹zania w wybranych krajach
Rady Europy, Nowy Przegl¹d Notarialny 2000, nr 6, s. 38-45. Polska nie jest uczestni-
kiem Konwencji. Autorka dokona³a oceny realizacji przepisów przez niektóre jej strony.
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wszystkich testamentów przez strony Konwencji w celu umo¿liwienia
zachowania ich tre�ci i znalezienia przez spadkobierców. Rejestracja ma
byæ prowadzona przez powo³ane organy krajowe. Dane w rejestrach s¹
zachowane w tajemnicy a¿ do chwili �mierci spadkodawcy. Do Konwen-
cji przyst¹pi³o niewiele pañstw europejskich, a zaledwie kilka bêd¹cych
cz³onkami Rady Europy. Godnym podkre�lenia jest fakt, ¿e Konwencja
honoruje prawa pañstw cz³onkowskich w sprawie formy testamentów
i trybu ich rejestracji.
Charakterystycznym i wartym podkre�lenia jest sposób realizacji

spadków w Holandii, bêd¹cej cz³onkiem Konwencji, na podstawie dzie-
dziczenia testamentowego i ustawowego. W my�l postanowieñ prawa
krajowego, stwierdzenie nabycia spadku nastêpuje w wyniku po�wiad-
czenia prawa do dziedziczenia (verklaring van erfrecht), sporz¹dzanego
przez notariusza. Dokument ten okre�la kr¹g spadkobierców i podstawê
ich powo³ania w wyniku ustawy czy te¿ testamentu. Jest podstaw¹ do
pobrania zdeponowanych w banku pieniêdzy oraz nabycia innych sk³ad-
ników maj¹tkowych, wchodz¹cych w sk³ad spadku, znajduj¹cych siê
w posiadaniu osób trzecich. Sukcesja praw i obowi¹zków przechodzi
bezpo�rednio i niezw³ocznie na spadkobierców. Przyjêcie spadku nastê-
puje z ustawy albo w wyniku o�wiadczenia spadkobiercy, z³o¿onego
w formie pisemnej przed notariuszem. Mo¿e nast¹piæ w sposób nieogra-
niczony lub z dobrodziejstwem inwentarza. Istniejemo¿liwo�æ odrzucenia
spadku, sporz¹dzonego przed notariuszem w formie aktu notarialnego.
Notariusz sk³ada go do rejestru s¹dowego. Przyjêcie spadku lub jego
odrzucenie mo¿e nast¹piæ w terminie 4 miesiêcy.
W razie zaistnienia sporu miêdzy spadkobiercami, wszczête zostaje

postêpowanie s¹dowe o dzia³ spadku. Przy sporz¹dzaniu testamentu
korzysta siê w du¿ym zakresie z instytucji jego wykonawców oraz
administratorów.
Zdolno�æ testowaniaposiadaka¿daosobamaj¹cape³n¹ zdolno�æprawn¹

oraz ma³oletni, który osi¹gn¹³ 16 rok ¿ycia. W zasadzie obowi¹zuje forma

W Hiszpanii powo³ano Centralny Rejestr Archiwalny mieszcz¹cy siê w Dyrekcji General-
nej Rejestru Notariatu, we Francji Centraln¹ Kartotekê Rozporz¹dzeñ Ostatniej Woli,
prowadzon¹ wy³¹cznie przez notariuszy. We W³oszech utworzono Centralny Rejestr Te-
stamentów podleg³y Ministrowi Sprawiedliwo�ci, prowadzony równie¿ przez notariuszy.
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testamentów sporz¹dzona przy udziale notariusza oraz dwóch �wiadków.
Przewiduje siê mo¿liwo�æ sporz¹dzenia nastêpuj¹cych testamentów:
1) testamentu otwartego w wyniku z³o¿enia o�wiadczenia woli przez

spadkodawcê i podpisania go, przy udziale notariusza i dwóch �wiadków,
2) testamentu holograficznego zdeponowanego u notariusza (otwarty

lub w kopercie zamkniêtej), którego przyjêcie w depozyt potwierdza
notariusz w obecno�ci dwóch �wiadków,
3) testamentu zamkniêtego (niejawnego) jako dokumentu przekaza-

nego na przechowanie notariuszowi, który potwierdza jego przyjêcie do
depozytu na opisanych zasadach.
Notariusz notyfikuje te zdarzenia i przesy³a testamenty do Centralnego

Rejestru Testamentów, bêd¹cego departamentem Ministerstwa Sprawie-
dliwo�ci w Hadze. Testator mo¿e sporz¹dziæ nadto kodycyl, w którym
ustanawia wykonawcê dla zorganizowania pogrzebu i wykonania zapisu
rzeczy ruchomych. Istnienie Centralnego Rejestru Testamentów determi-
nuje sposób postêpowania spadkowego. Z chwil¹ otwarcia spadku nale¿y
w pierwszej kolejno�ci wyst¹piæ z pisemnym wnioskiem do tego Rejestru
o udzielenie informacji, czy znajduje siê w nimwpis dotycz¹cy testamentu
spadkodawcy.Downioskunale¿ydo³¹czyæakt zgonu.Dopieropouzyskaniu
odpowiedzi mo¿na podj¹æ opisane wy¿ej czynno�ci. Warto podkre�liæ,
¿e stosownie do art. 992 k.c. obywatel holenderski nie mo¿e sporz¹dziæ
testamentu za granic¹, chyba ¿e jego forma bêdzie zgodna z przepisami
ojczystymi. Oznacza to, ¿e testament sporz¹dzony za granic¹ powinien
byæ dorêczony notariuszowi tego pañstwa, który w sposób domniemany
posiada status notariusza holenderskiego.
Rada Europejska przyjê³a wieloletni Program Haski �Wzmacnianie

wolno�ci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwo�ci w Unii Europejskiej� 2005/
C 53/01, którego celem jest wzmacnianie wspólnego potencja³u Unii i jej
pañstw cz³onkowskich, s³u¿¹cego zagwarantowaniu podstawowych
zabezpieczeñ proceduralnych i dostêpu do wymiaru sprawiedliwo�ci.
Zadania do jego realizacji mia³y byæ zawarte w Zielonej Ksiêdze, regu-
luj¹cej zniesienie konfliktowych przepisów w sprawach spadkowych,
z uwzglêdnieniem zagadnieñ w³a�ciwo�ci, wzajemnego uznawania i wy-
konywania orzeczeñ. Ponadto mia³a uregulowaæ kwestiê europejskiego
�wiadectwa spadkowego i zdobycie precyzyjnej wiedzy o istnieniu testa-
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mentów rezydentów i ich rejestracji12. Komisja Wspólnot Europejskich
wyda³a Zielon¹ Ksiêgê � Prawo spadkowe i testamenty13, czym otworzy³a
szeroko zakrojon¹ konsultacjê dotycz¹c¹ zasad dziedziczenia ab intestato
lub testamentowego w kontek�cie prawa prywatnego miêdzynarodowe-
go. Prawo spadkowe jest bowiem wy³¹czone z norm wspólnotowych
prawa prywatnego miêdzynarodowego. Dotychczasowe zamierzenia
Komisji do Spraw Unii Europejskiej (CAUE) Miêdzynarodowej Unii
Notariatu£aciñskiego, przedstawionew studium�Testamentw pañstwach
cz³onkowskich Unii Europejskiej� w celu ujednolicenia norm prawnych
wzakresie formalnejwa¿no�ci testamentów i zdolno�ci testowania poprzez
stworzenie równoleg³ego, obok krajowego, modelu eurotestamentu14, bez
istotnej zmianyustawodawstwakrajowego, okaza³y siê chybione.Wkrajach
cz³onkowskich, w których obowi¹zuje common law, nie jest znana forma
testamentu notarialnego. Stosowany jest natomiast testament w formie
maszynopisu, nieznany w ustawodawstwach innych pañstw cz³onkow-
skich. Istniej¹ przy tym ró¿norodne systemy prawa spadkowego, a ich
harmonizacja wymaga fundamentalnej reformy prawa cywilnego.
Zielona Ksiêga poddaje pod rozwagê zakres stosowania norm koli-

zyjnych, które wyzwoli³yby inicjatywy legislacyjne odno�nie do mocy
obowi¹zuj¹cej testamentów, uprawnienia spadkobiercy, zachowku, likwi-
dacji i dzia³u spadku oraz wspólno�ci maj¹tku spadkowego. Podkre�la siê,
¿e w pañstwach cz³onkowskich sprawy spadkowe s¹ rozpatrywane rów-
nie¿ poza s¹dami, z udzia³emw³adz publicznych lub niektórych zawodów
prawnych. Istnieje wiêc potrzeba ustalenia zakresu zasad miêdzynarodo-
wej jurysdykcji tych podmiotów. Chodzi tak¿e o przedstawienie wnio-
sków dotycz¹cych umów w sprawie przysz³ego spadku, zachowku,
�trustów spadkowych�. Istotne novum polega na propozycji stworzenia

12 Bli¿ej J. P a z d a n, Ku jednolitemu miêdzynarodowemu prawu spadkowemu, Rejent
2005, nr 3, s. 9-21.

13 Zielona Ksiêga � Prawo spadkowe i testamenty z dnia 1 marca 2005 r. COM (2005),
SEC (2005). Zielona Ksiêga przewiduje nadto propozycje wprowadzenia nowych zasad
obowi¹zuj¹cych przy przeniesieniuw³asno�ci nieruchomo�ci. S¹ one przeciwstawne. Jedne
zak³adaj¹ mo¿liwo�æ dokonywania zmian w rejestrach na podstawie dokumentów wyda-
nych w innych pañstwach, drugie za� stosowanie zastrze¿enia o wy³¹cznej jurysdykcji
w³adz miejsca po³o¿enia nieruchomo�ci nale¿¹cych do spadku.

14 Patrz R. S z t y k, Eurotestament � nowa forma testamentu, Rejent 2000, nr 9,
s. 206-209.
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�europejskiego �wiadectwa spadkowego�, rejestracji testamentów we
wszystkich pañstwach cz³onkowskich oraz scentralizowanego systemu
rejestracji. Zauwa¿a siê, ¿e w pañstwach cz³onkowskich istniej¹ zró¿ni-
cowane rozwi¹zania w przypadku zdolno�ci do sporz¹dzenia testamen-
tów, form testamentów, wa¿no�ci merytorycznej testamentów, testamen-
tów wspólnych, umów w sprawie przysz³ego spadku lub odwo³alno�ci.
Problemem godnym rozwagi jest uznawanie i wykonywanie aktów
sporz¹dzonych przez notariuszy i inne w³adze dotycz¹ce obejmowania
i likwidacji spadków. Proponuje siê wprowadzenie gwarantowanej sku-
teczno�ci testamentów zagranicznych oraz orzeczeñ wydanych w jed-
nym z pañstw cz³onkowskich w sprawie dziedziczenia i dokonywania
na ich podstawie zmian w ksiêgach wieczystych (analogia do art. 21
ust. 3 rozp. WE Nr 2201/2003) oraz spowodowanie, by akty notarialne
sporz¹dzone w danym pañstwie w sprawie dziedziczenia stanowi³y
podstawê wpisów w ksiêgach wieczystych bez konieczno�ci przepro-
wadzenia dodatkowego postêpowania s¹dowego w innych pañstwach
cz³onkowskich (por. art. 46 cyt. rozp.).
Przedstawione zmiany obejmuj¹ znaczny obszar prawa spadkowego

i zmierzaj¹wkierunku rozszerzenia zakresu czynno�ci notarialnych. Wpro-
wadzenie ich w ¿ycie usprawni obs³ugê prawn¹ w obrocie krajowym
i zagranicznym. Wiêkszo�æ ma charakter de lege ferenda, co wymaga pod-
jêcia prac studyjnych i badañ uzasadniaj¹cych zmiany modelowe prawa
spadkowego i stworzenia nowoczesnego statusu zawodowego notariusza15.
Równie¿KonferencjaNotariatówUnii Europejskiej (CNUE) powo³a³a

grupê robocz¹, która zajmuje siê przep³ywem testamentów i prawem
spadkowym w ramach uczestnictwa w tworzeniu wspólnego europej-
skiego obszaru prawa16.

15 Dotychczasowe propozycje zmian prawa spadkowego i zwiêkszenia kompetencji
notariusza ogranicza³y siê do problematyki testamentu dzia³owego; bli¿ej J. B i e r n a t, Pro-
blematyka tzw. testamentu dzia³owego w polskim prawie spadkowym. Uwagi de lege lata
i de lege ferenda, www.krn.org.pl/ftp_testament_dzialowy.html (6.10.2005 r.); tak¿eK. £ a -
s k i, Postêpowanie spadkowe. Proponowane kierunki zmian, Nowy Przegl¹d Notarialny
2001, nr 7-8, s. 82-83.; równie¿ K. Ry c h t e r, Czy powstanie rejestr testamentów, roz-
mowa ze Z. Klejmentem, Gazeta Prawna z dnia 25 lipca 2005 r., nr 143; T. P i e t r y ga,
Kiedy powstanie rejestr testamentów, Gazeta Prawna z dnia 6 czerwca 2005 r., nr 108.

16 Konferencja Notariatów Unii Europejskiej dzia³a na podstawie belgijskiej ustawy
z dnia 27 czerwca 1921 r. z pó�niejszymi zmianami. W jej sk³ad wchodzi 19 notariatów.
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Promowany jest tak¿e europejski rejestr testamentów17, polegaj¹cy na
zapewnieniu ujawnienia po �mierci testatora dokumentów z zakresu prawa
spadkowego. W szczególno�ci chodzi o testament, kodycyl, umowy
o spadek lub inne rozporz¹dzenia mortis causa. Przedmiotem wpisu do
rejestruby³oby tylkonazwiskoosobysporz¹dzaj¹cejdanydokumentostatniej
woli oraz miejsce jego z³o¿enia. Przechowywanie dokumentów � rozpo-
rz¹dzeñ ostatniej woli nastêpowa³oby przez samego testatora b¹d� przez
osobê trzeci¹. Podkre�la siê, ¿e przechowywanie przez podmioty spisu-
j¹ce, czyli notariusza, s¹d lub inne instytucje stwarza gwarancje zabez-
pieczenia ich przed utrat¹ i zapewnia ujawnienie ostatniej woli spadko-
dawcy z chwil¹ otwarcia spadku.
Transformacja do polskiego systemu prawa cywilnego rejestru testa-

mentów, a tak¿e ewentualnie pe³nomocnictw jest zasadne18, jednak¿e
wymaga podstawowych zmian prawa spadkowego i prawa o notariacie
w razie równoleg³ego wprowadzenia nowych instytucji i przekazania ich
do zakresu kompetencji notariusza. W wyniku tego zosta³by zlikwidowa-
ny program �zatajenia� testamentów w postêpowaniu spadkowym przed
s¹dem19. Brak jednoznacznych, spójnych i nowoczesnych regulacji praw-
nych w tej materii powoduje, ¿e czynno�ci w sprawach spadkowych sen-
su largo s¹ oferowane potencjalnym klientom przez kancelarie prawne.
Proponuje siê im sporz¹dzanie projektów testamentów, projektów umów
o zrzeczeniu siê dziedziczenia, przechowanie testamentu w depozycie do
czasu otwarcia spadku, a tak¿e �wykonawstwo testamentu�. S¹ to czyn-
no�ci tradycyjnie przypisane notariuszowi i powinny byæ mu zlecone do
wykonania z mocy ustawy.

Celem Konferencji jest promocja notariatu w Europie oraz aktywny udzia³ w procesach
decyzyjnych instytucji europejskich w dziedzinach zwi¹zanych z ¿yciem prawnym oby-
wateli. Siedzib¹ Konferencji jest Bruksela.

17 Propozycje przewiduj¹ tak¿e sposób prowadzenia rejestru i zwi¹zanych z tymkosztów
na no�niku informatycznym, wed³ug wzoru elektronicznego z archiwum dokumentów
austriackiego notariatu.

18 P.W r z e � n i e w s k i,Czy by³ testament lub pe³nomocnictwo, Rzeczpospolita z dnia
30 czerwca 2005 r., nr 151.

19 Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 21 marca 2001 r. III CZP 4/01, OSNC 2001,
nr 10, poz. 144 z glos¹ aprobuj¹c¹A. Szpunara, Rejent 2002, nr 1, s. 92-98; postanowienia
z dnia 2 grudnia 1997 r. II CKN 492/97 i z dnia 26 stycznia 2001 r. II CKN 784/00,
www.adwokatura.pl/aktualnosci_orzecznictwoIC_111201.htm (6.10.2005 r.).
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Ocena zdolno�ci testowania

Przy spisywaniu testamentu notariusz musi wykazaæ szczególn¹ sta-
ranno�æ, by zosta³y spe³nione ustawoweprzes³anki jegowa¿no�ciw �wietle
wymogów okre�lonych w prawie o notariacie i przepisach kodeksu cy-
wilnego. Testamenty sporz¹dzane s¹ zwykle przez osoby w podesz³ym
wieku, czêsto w czasie choroby, a niekiedy w ostatnich chwilach ¿ycia.
�mieræ w trakcie spisywania testamentu przerywa czynno�æ i nie ma
mo¿liwo�ci sanowania go jako testamentu ustnego. Mo¿na rozwa¿yæ
potrzebê sporz¹dzenia w takiej sytuacji protoko³u potwierdzaj¹cego to
zdarzenie, na zasadzie art. 104 § 3 pr. o not.20 Odmowa spisania mo¿e
nast¹piæ tylko w razie zaistnienia negatywnych przes³anek, wynikaj¹cych
z pozytywnych norm prawnych skutkuj¹cych jego niewa¿no�æ. Okolicz-
no�æ taka wyst¹pi wówczas, gdy powstanie w¹tpliwo�æ o posiadaniu
przez testatora zdolno�ci do czynno�ci prawnych, a z³o¿one o�wiadczenie
ostatniej woli jest sprzeczne z prawem. Zarówno w doktrynie21, jak i w
judykaturze22 prezentowane s¹ zgodne pogl¹dy, ¿e notariusz nie ma
obowi¹zku ustalenia stanu psychicznego spadkodawcy i zamieszczenia
w akcie notarialnym wzmianki o stanie jego zdrowia w chwili sk³adania
o�wiadczenia woli. Jest to zbie¿no�æ ze stanowiskiem S¹du Najwy¿szego,
g³osz¹cym, ¿e stwierdzenie u spadkobiercy choroby psychicznej nie
powoduje samo przez siê niewa¿no�ci testamentu. Dla ustalania zdolno�ci
testowaniawchwili sporz¹dzenia testamentuniezbêdne jest przeprowadzenie
dowodu z opinii bieg³ych23. W zwi¹zku z tym przes³uchiwanie w postê-
powaniu s¹dowym notariusza jako �wiadka na okoliczno�æ stanu poczy-
talno�ci testatora w czasie sporz¹dzania przez niego testamentu nie wnosi
istotnych elementów dowodowych w sprawie. Nadal aktualny jest pogl¹d
orzecznictwa S¹du Najwy¿szego, ¿e dla s¹du nie jest wi¹¿¹ce przekonanie

20 E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Testament..., s. 54-55; patrz tak¿e M. N i e d o -
� p i a ³, Swoboda testowania, Bielsko-Bia³a 2004, s. 74 i nast.; t e n ¿ e, Testament w pol-
skim prawie cywilnym. Zagadnienia ogólne, Bielsko-Bia³a 1999, s. 31 i nast.

21 S.W ó j c i k, [w:] System prawa cywilnego, t. IV, red. J.St. Pi¹towski, Wroc³aw i in.
1986, s. 197 i nast.

22 Postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 23 lipca 1982 r. III CRN 159/82, OSPiKA
1983, nr 4, poz. 88.

23 Postanowienie S¹duNajwy¿szego z dnia 30 kwietnia 1976 r. III CRN25/76,OSPiKA
1977, nr 4, poz. 78.
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notariusza, poniewa¿ jego znaczenie podlega ogólnym zasadom oceny
dowodów.
Jedn¹ z podstawowych przyczyn kwestionowania wa¿no�ci sporz¹dzo-

nego testamentu w formie aktu notarialnego jest wzruszanie wiarygodno�ci
w³asnorêczno�ci podpisu spadkodawcy. Okoliczno�æ ta upowa¿nia do
przypomnienia stanowisk prezentowanych w judykaturze. Na podkre�lenie
zas³uguje stwierdzenie, ¿e samo przypuszczenie, i¿ podpis spadkodawcy
nie pochodzi od niego, nie zaprzecza prawdziwo�ci testamentu ani te¿ nie
podwa¿a jego mocy dowodowej jako dokumentu urzêdowego24. Kwestia
znaczenia podpisu w prawie cywilnym, w tym na testamencie, jest przed-
miotem licznych opracowañ w literaturze25. Przyjmuje siê, ¿e dla wa¿no�ci
aktu notarialnego wystarczy wskazanie, ¿e osoba bior¹ca w nim udzia³ nie
podpisa³ago, dlatego¿enieumie siêpodpisaæalboniemog³a z³o¿yæpodpisu.
Nie jest natomiast konieczne umieszczanie w akcie notarialnym szczegó-
³owychwzmianek, z jakiego powodu siê nie podpisa³a, ale tylkowówczas,
je¿eli zokoliczno�ci towarzysz¹cej sporz¹dzeniuaktuniedwuznaczniewynika
stan zdrowia osoby bior¹cej udzia³ w czynno�ci prawnej. Zachowanie
notariusza ilustruje postanowienie S¹du Najwy¿szego26, kiedy przybra³ on
lekarza w charakterze bieg³ego, który po zbadaniu chorego stwierdzi³, ¿e
jest on fizycznie wyniszczony, ale w pe³ni �wiadomy i zdolny do spo-
rz¹dzenia testamentu. W tej sytuacji testator z³o¿y³ tuszowy odcisk palca,
a jego imiê i nazwisko napisa³a obecna przy tym aplikantka notarialna,
sk³adaj¹c swój podpis.

Wyk³adnia testamentu

Wyk³adnia testamentu jest przedmiotem licznych opracowañ w litera-
turze27 oraz rozwa¿añ S¹duNajwy¿szego.Wykszta³ci³ siê jednolity pogl¹d

24 Postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 8 stycznia 2003 r. II CKN 247/01, nie-
publikowane.

25 A. O l e s z k o, Podpis w³asnorêczny jako element formalny aktu notarialnego obej-
muj¹cego czynno�æ prawn¹ (cz. I), Rejent 2001, nr 6, s. 28-41; cz. II, Rejent 2001, nr 9,
s. 74-87; A. S z p u n a r, Forma podpisu na testamencie w³asnorêcznym, Rejent 1993,
nr 3-4, s. 9-23; S.W ó j c i k, Rola notariusza w sprawach spadkowych (na przyk³adzie
testamentu notarialnego), Rejent 1996, nr 4-5, s. 144-162.

26 Postanowienie SN z dnia 4 grudnia 1973 r. III CRN 294/73, OSNC 1974, nr 11,
poz. 193.

27 A.M ¹ c z y ñ s k i, Wp³yw wad o�wiadczenia woli na wa¿no�æ testamentu, Rejent
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co do konieczno�ci przestrzegania zasady najpe³niejszego urzeczywistnie-
nia wyk³adni woli spadkodawcy, do czego zobowi¹zuje dyspozycja art.
948 k.c. W nielicznych sytuacjach, szczególnie przy ocenie zdolno�ci do
testowania, spotykamy siê z konieczno�ci¹ ustalenia rzeczywistej tre�ci
rozrz¹dzeñ spadkodawcy. Dla ilustracji stanowiska judykatury mo¿na
podnie�æ tylko niektóre kwestie rozstrzygane w postêpowaniu s¹dowym.
Przyk³adem tego jest postanowienie S¹du Najwy¿szego z dnia 22 grudnia
1997 r.28, w którym stwierdzono, ¿e o woli testowania mo¿e �wiadczyæ
zarówno sama tre�æ o�wiadczenia, jak i u¿yte do jej wyra¿enia sformu-
³owania oraz okoliczno�ci z³o¿enia go. Okre�lenie za� osoby spadkobiercy
w drodze wyk³adni testamentu jest mo¿liwe wtedy, gdy w testamencie
zawarto jednoznaczne kryteria, na podstawie których mo¿na ustaliæ wolê
spadkodawcy w sposób niebudz¹cy w¹tpliwo�ci29. Jak s³usznie zauwa-
¿ono w uzasadnieniu, wyk³adnia testamentu ma zawsze na celu usuniêcie
niejasno�ci woli spadkodawcy, ale nie mo¿e spowodowaæ jej uzupe³nienia
lub modyfikacji. W omawianym orzeczeniu testatorem by³ duchowny
rzymskokatolicki, który o�wiadczy³, ¿e �oddajê dobra materialne dla
dalszej S³u¿byBo¿ej lub osobompotrzebuj¹cym�.Nieprecyzyjne o�wiad-
czenie ostatniej woli przy ustalaniu spadkobiercy nie jest adekwatne do
podejmowanych dzia³añ przez w³adze ko�cielne, instruuj¹ce o sposobie
sporz¹dzania przez kap³anów testamentów w ró¿nych formach, prze-
widzianych w prawie spadkowym. Jednym z dekretów kurii diecezjalnej
w nawi¹zaniu do art. 336 II Synodu Diecezji o sporz¹dzaniu testamentu,
zgodnie z art. 282 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK) i przepisami
kodeksu cywilnego, przypomniano, ¿e testament kap³ana mo¿e byæ
sporz¹dzony w³asnorêcznie lub w formie aktu notarialnego. Jednocze�nie
postanowiono, ¿e nale¿y dokonywaæ aktualizacji testamentu �zale¿nie od
potrzeby i okoliczno�ci� przynajmniej raz na 5 lat30. Wed³ug tych zaleceñ

1991, nr 7-8, s. 24-44; E. N i e z b e c k a, Skutki prawne testamentu negatywnego i wy-
dziedziczenia, Rejent 1992, nr 7-8, s. 16-27; tak¿e, Ustanowienie spadkobiercy i zapi-
sobiorcy w testamencie, Rejent 1992, nr 6, s. 36-49.

28 II CKN 542/97, Biuletyn SN 1998, nr 4, OSNC 1998, nr 7, poz. 118.
29 Postanowienie SN z dnia 13 czerwca 2001 r. II CKN 543/00, Biuletyn SN Izba

Cywilna 2001, nr 8; z glos¹ Bartosza Rakoczego, Przegl¹d S¹dowy 2002, nr 10, s. 123
i nast.

30 Wszystkie archidiecezje ko�cio³a rzymskokatolickiego przedstawi³y na stronach
internetowych podstawowewiadomo�ci o testamentach wmy�l zasad prawa kanonicznego
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testament powinien byæ sporz¹dzony w dwóch jednobrzmi¹cych egzem-
plarzach, z których jeden ma byæ z³o¿ony w kurii diecezjalnej. Przedsta-
wiony projekt wzoru testamentu ma charakter informacyjny.
W �wietle tych rozwa¿añ nale¿y przypomnieæ niezwykle wa¿n¹ tezê

orzeczenia S¹du Najwy¿szego, mówi¹c¹ o tym, ¿e niewa¿ny jest testa-
ment sporz¹dzony w formie aktu notarialnego, je¿eli testator nie z³o¿y³
o�wiadczeniawoli, a tylkowcze�niej przygotowanyprzeznotariusza i spad-
kobiercê dokument po jego odczytaniu podpisa³31. Wyk³adnia testamentu
by³a równie¿przedmiotemorzeczeniaEuropejskiegoTrybuna³uPrawCz³o-
wieka z dnia 13 lipca 2004 r.32 Trybuna³ zastrzeg³, ¿e w zasadzie nie
rozpatruje sporów czysto prywatnych, jednak czyni to w ramach spra-
wowania kontroli europejskiej i nie mo¿e byæ bierny wobec nieuzasad-
nionej interpretacji s¹du krajowego, arbitralnej i jaskrawo niezgodnej z za-
kazami dyskryminacji, le¿¹cymi u podstaw konwencji (art. 14 w zw. z art.
8). Nie mo¿na bowiem przy dokonywaniu interpretacji testamentu nie
uwzglêdniaæ g³êbokich zmian spo³ecznych, ekonomicznych i prawnych.
Przes³anki te nie mog¹ byæ ignorowane przy t³umaczeniu o�wiadczenia
ostatniej woli. Ka¿da interpretacja, je¿eli jest konieczna, musi prowadziæ
do ustalania zamiaru testatora.

Czynno�ci konsula Rzeczypospolitej Polskiej

Czynno�ci konsula RP w sprawach spadkowych po osobach zmar-
³ych za granic¹ zosta³y �ci�le okre�lone w ustawie z dnia 13 lutego 1984 r.
o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej33. Na podstawie art. 15
ustawy konsul wykonuje z urzêdu czynno�ci dotycz¹ce zabezpieczenia

i cywilnego. Jednocze�nie przedstawiono uchwa³y w³adz ko�cielnych w sprawach testa-
mentów kap³anów, wraz z wzorami.

31 Postanowienie SN z dnia 12 pa�dziernika 1992 r. I CR 156/92, niepublikowane.
32 Opracowa³ M.A. N ow i c k i, Nowy Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka. Wybór

orzeczeñ 1999/2004, Kraków 2005, s. 1323-1325; t e n ¿ e, S¹dy nie mog¹ ignorowaæ
rzeczywisto�ci, Rzeczpospolita z dnia 5-6 lutego 2005 r., nr 30.

33 Dz.U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 ze zm.; ustaw¹ z dnia 27 lipca 2001 r. o s³u¿bie
zagranicznej (Dz.U. Nr 128, poz. 1403) zmodyfikowano zasady prowadzenia spraw spad-
kowych przez urzêdy konsularne; patrz tak¿e B. Tym e c k i, Czynno�ci notarialne pol-
skich konsulów (zagadnieniawybrane), [w:] IIKongresNotariuszyRzeczypospolitej Polskiej.
Referaty i Opracowania, Poznañ-Kluczbork 1999, s. 373-394.



141

Testament notarialny. Wybrane zagadnienia

i realizacji spadków lub innych nale¿no�ci przys³uguj¹cych Skarbowi Pañ-
stwa. Za zgod¹ ministra w³a�ciwego do spraw zagranicznych i na pod-
stawie udzielonego pe³nomocnictwa mo¿e zapewniæ zastêpstwo obywa-
teli polskich przed s¹dami i innymi organami pañstwa przyjmuj¹cego,
w celu ochrony praw i interesów reprezentowanych osób (art. 12 ust.
2). Mo¿e uzale¿niæ przyjêcie pe³nomocnictwa od dostarczenia mu doku-
mentów oraz wskazania innych dowodów, a ponadto z³o¿enia na pi�mie
zobowi¹zania do pokrycia ponoszonych kosztów. Niezale¿nie od tego
podejmuje z urzêdu przed s¹dami lub innymi w³adzami niezbêdne czyn-
no�ci dla ochrony praw i interesów obywateli polskich, je¿eli nie mog¹
broniæ ich sami ani nie ustanowili pe³nomocnictwa. O podjêciu tych
czynno�ci zawiadamia niezw³ocznie osoby zainteresowane. Przyj¹æmo¿na,
¿e konsul w ramach przepisanych mu czynno�ci notarialnych mo¿e tak¿e
spisaæ testament w formie aktu notarialnego, pod warunkiem uzyskania
od Ministra Sprawiedliwo�ci pisemnego upowa¿nienia, wydanego na
wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. Sporz¹dzenie aktu notarialnego
musi nast¹piæ z zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów, gdy¿ czynno�æ
ta ma tak¹ sam¹ moc jak czynno�æ wykonana przez notariusza Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Konsul mo¿e tak¿e przyj¹æ na przechowanie testament
holograficzny spadkodawcy w ramach uprawnienia przyjmowania do
depozytu dokumentów. Generalnie, do czynno�ci notarialnych konsula
stosuje siê odpowiednio przepisy prawa o notariacie.

Podsumowanie

Niniejsze rozwa¿ania inspiruj¹ do podjêcia badañ studyjnych, a na ich
podstawie do wszczêcia procesu legislacyjnego, wprowadzaj¹cego w ¿y-
cie sugestie zawarte w Zielonej Ksiêdze. Wymagaj¹ one reformy prawa
cywilnego i prawa o notariacie. Dotycz¹ zarówno sensu latissimo testa-
mentu notarialnego, jak i innych czynno�ci spadkowych, które z powo-
dzeniem i zgodnie ze wspó³czesnymi rozwi¹zaniami europejskimi prowa-
dziæ powinni notariusze. Realizacja tych wniosków mo¿e nastêpowaæ
fragmentarycznie albo ca³o�ciowo, w zale¿no�ci od przyjêtego programu.
Nale¿y przy tym skorzystaæ z dotychczasowych opracowañ i propozycji
zawartych w doktrynie.


