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Gerard Bieniek

Notarialne poœwiadczenie dziedziczenia

Uwagi wstêpne

Z dniem 2 paŸdziernika 2008 r. wchodzi w ¿ycie ustawa z dnia 24
sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287). Rozszerza ona katalog czyn-
noœci notarialnych, o których stanowi art. 79 pr. o not. o trzy nowe
czynnoœci, tj.:

– sporz¹dzanie aktów poœwiadczenia dziedziczenia (art. 95a-95p pr.
o not.),

– otwarcie i og³oszenie testamentu (art. 649 § 1 k.p.c.),
– wydanie zaœwiadczenia wykonawcy testamentu (art. 665 k.p.c.).
Wprawdzie ostatnich dwóch czynnoœci nie wyprowadza siê do ka-

talogu zawartego w art. 79 pr. o not., ale objête s¹ one treœci¹ art. 79
pkt 9 – „sporz¹dza inne czynnoœci wynikaj¹ce z odrêbnych przepisów”.

Niew¹tpliwie poœwiadczenie dziedziczenia ma szczególne znaczenie
dla praktyki notarialnej i tej czynnoœci poœwiêcone bêd¹ dalsze uwagi.

I. Zakres stosowania przepisów o poœwiadczeniu dziedzi-
czenia

1. Zakres stosowania instytucji poœwiadczenia dziedziczenia budzi³
w¹tpliwoœci w toku dyskusji nad projektem. Podnoszono, ¿e uzasadnione
by³oby ograniczenie stosowania przepisów o poœwiadczeniu do dziedzi-
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czenia ustawowego1. Tych obaw nie podzieli³ jednak ustawodawca,
przyjmuj¹c w art. 95n pr. o not., ¿e notariusz sporz¹dza akt poœwiadczenia
dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wy³¹czeniem dziedzi-
czenia na podstawie testamentów szczególnych. Oznacza to, ¿e notariusz
sporz¹dza akt poœwiadczenia w odniesieniu do:

– dziedziczenia ustawowego,
– dziedziczenia testamentowego na podstawie testamentu notarialnego,

holograficznego i alograficznego.
Uzasadnione jest wiêc skrótowe przypomnienie regu³ dziedziczenia

ustawowego oraz zasad obowi¹zuj¹cych przy sporz¹dzaniu testamentu
holograficznego i alograficznego oraz notarialnego.

Dziedziczenie ustawowe

2. Zgodnie z art. 931 § 1 k.c. w pierwszej kolejnoœci powo³ane s¹
do spadku z ustawy dzieci spadkodawcy i jego ma³¿onek. W odniesieniu
do dzieci spadkodawcy wykazanie tej okolicznoœci musi nast¹piæ za pomoc¹
aktu urodzenia, który do³¹cza siê do protoko³u dziedziczenia. W przypad-
ku gdy nast¹pi³o zaprzeczenie macierzyñstwa, zaprzeczenie ojcostwa,
uniewa¿nienie uznania dziecka, s¹dowe ustalenie ojcostwa lub macierzyñ-
stwa prawomocnym orzeczeniem s¹dowym, to nale¿y pamiêtaæ, ¿e
orzeczenia te wywo³uj¹ skutek wsteczny, co oznacza, ¿e dana osoba nie
dochodzi do spadku. Je¿eli te orzeczenia zapad³y po wydaniu poœwiad-
czenia, to w rachubê wchodzi art. 679 § 4 k.p.c., je¿eli zaœ sprawy s¹
w toku, to notariusz odmawia sporz¹dzenia poœwiadczenia (art. 95e § 1
pr. o not.). Bez znaczenia jest, czy chodzi o dziecko spadkodawcy z ma³-
¿eñstwa, czy pozama³¿eñskie. Na równi z dzieæmi biologicznymi traktuje
siê dzieci przysposobione, z tym ¿e nale¿y rozró¿niæ przysposobienie
pe³ne (art. 936 k.c.) i niepe³ne (art. 937 k.c.). Przy pe³nym przysposo-
bieniu nale¿y traktowaæ przysposobionego jak dziecko biologiczne, co
wy³¹cza jego dziedziczenie po rodzicach naturalnych. Je¿eli przysposobi³
tylko jeden z ma³¿onków, to przysposobiony nie bêdzie dziedziczy³ po
drugim ma³¿onku. Je¿eli zaœ ma³¿onek przysposobi³ dziecko drugiego, to
ustaj¹ wiêzy miêdzy nim a tym z rodziców, które nie jest ma³¿onkiem

1 K. G r z y b c z y k, M. S z p u n a r, Notarialne poœwiadczanie dziedziczenia jako al-
ternatywny sposób stwierdzenia prawa do dziedziczenia, Rejent 2006, nr 2, s. 44 i nast.
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przysposabiaj¹cego. Przy przysposobieniu niepe³nym ograniczone s¹ skutki
do relacji przysposabiaj¹cy – przysposobiony, co oznacza, ¿e przyspo-
sobiony dziedziczy po przysposabiaj¹cym, a nie dziedziczy po jego krew-
nych, natomiast dziedziczy po rodzicach naturalnych. Nale¿y te¿ zwróciæ
uwagê, ¿e orzeczenie o rozwi¹zaniu przysposobienia wywo³uje skutek ex
nunc.

W razie œmierci dziecka dziedzicz¹ jego wnuki, prawnuki. Na równi
ze œmierci¹ dziecka traktuje siê uznanie za niegodnego, odrzucenie spadku,
umowê zrzeczenia siê dziedziczenia.

W odniesieniu do ma³¿onka spadkodawcy nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie
dziedziczy „by³y ma³¿onek”. Chodzi wiêc o rozwód, uniewa¿nienie
ma³¿eñstwa, orzeczenie o nieistnieniu ma³¿eñstwa, orzeczenie separacji
(art. 9351 k.c.). Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na art. 940 k.c.

Wysokoœæ udzia³ów dzieci i ma³¿onka okreœla art. 931 § 1 k.c.
W drugiej kolejnoœci dziedzicz¹ z ustawy: ma³¿onek, rodzice i rodzeñ-

stwo (art. 932, 933 i 934 k.c.), przy czym udzia³ ma³¿onka okreœlono
sztywno na po³owê spadku (art. 932 § 2 k.c.). Je¿eli brak zstêpnych,
rodziców, rodzeñstwa (zstêpnych rodzeñstwa), to dziedziczy w ca³oœci
ma³¿onek; je¿eli brak zstêpnych i ma³¿onka, to dziedzicz¹ rodzice i ro-
dzeñstwo, których udzia³y nale¿y obliczaæ wed³ug art. 933 i 934 k.c.
W ostatniej kolejnoœci powo³ani s¹ do spadku gmina lub Skarb Pañstwa
(art. 935 § 3 k.c.), z tym ¿e w tym przypadku – zgodnie z art. 95e § 2
pkt 3 pr. o not. – notariusz odmawia sporz¹dzenia aktu poœwiadczenia.

Dziedziczenie na podstawie testamentu holograficznego

3. Form¹ testamentu zwyk³ego jest testament w³asnorêczny (hologra-
ficzny). Zgodnie z art. 949 k.c. musi on spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:

– w³asnorêcznie spisana treœæ testamentu;
– podpisanie pisma przez spadkodawcê,
– zaopatrzenie pisma dat¹.
Sporz¹dzenie poœwiadczenia dziedziczenia mo¿e byæ dokonane na

podstawie testamentu w³asnorêcznego. Notariusz musi wiêc oceniæ, czy
przed³o¿ony dokument spe³nia ww. wymagania. Z tego wzglêdu warto
zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce okolicznoœci.

Wymaganiu w³asnorêcznego sporz¹dzenia treœci testamentu nie odpo-
wiada testament spisany na maszynie z podpisem notarialnie poœwiadczo-
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nym2. Je¿eli spadkodawca jest kalek¹ i pos³uguje siê protez¹, to sporz¹-
dzony przez niego testament odpowiada tym wymaganiom. Testament
w³asnorêczny mo¿e byæ sporz¹dzony wierszem, mo¿e byæ sporz¹dzony
w jêzyku obcym znanym spadkodawcy, mo¿e byæ sporz¹dzony w formie
stenogramu (ale nie szyfrem). Nie spe³nia wymagañ testament sporz¹-
dzony pismem Braila. Je¿eli testament sporz¹dzony jest pismem rêcznym,
lecz ca³kowicie nieczytelnym, to jest on bezskuteczny. Nie ma znaczenia,
na jakim materiale utrwalone jest pismo testatora. Mo¿e byæ sporz¹dzone
na kilku kartkach, o ile istnieje miêdzy nimi wiêŸ materialna (numeracja,
dalszy ci¹g zdania, ten sam papier), mo¿e byæ rozpoczêty na kartce,
a skoñczony na kopercie. W uchwale z dnia 28 kwietnia 1973 r., III CZP
78/723 S¹d Najwy¿szy przyj¹³, ¿e „wa¿ny jest testament w³asnorêczny
zawarty w liœcie spadkodawcy skierowanym do spadkobiercy, podpisany
w sposób okreœlaj¹cy jedynie stosunek rodzinny spadkodawcy do spad-
kobiercy, je¿eli okolicznoœci nie nasuwaj¹ w¹tpliwoœci co do powagi
i zamiaru takiego rozrz¹dzenia”.

Podpis testamentu w³asnorêcznego jest jego nieodzownym elemen-
tem.

Podpis – to imiê i nazwisko. Mo¿e byæ ograniczony do nazwiska, je¿eli
nazwisko jest dwucz³onowe, wystarczy jeden cz³on. Mo¿e byæ pseudo-
nim, je¿eli spadkodawca stale go u¿ywa³ w obrocie prawnym. Podpis
musi byæ rêczny, nie wystarcza faksymile, nie wystarcza parafa. Skrót
nazwiska musi byæ na tyle dok³adny, aby ka¿dy, kto zna³ spadkodawcê,
móg³ go odczytaæ (uchwa³a SN z 28 kwietnia 1973 r., III CZP 78/72)4.
S¹d Najwy¿szy w uchwale z dnia 13 kwietnia 1960 r., 3 Co 8/605,
dopuœci³ mo¿liwoœæ podpisania testamentu w³asnorêcznego imieniem
spadkodawcy (sprawa jest w¹tpliwa).

W uchwale 7 sêdziów SN z dnia 5 czerwca 1992 r., III CZP 41/926

przyjêto, ¿e „podpis spadkodawcy w testamencie w³asnorêcznym powi-
nien byæ pod rygorem niewa¿noœci z³o¿ony pod pismem zawieraj¹cym
rozrz¹dzenie na wypadek œmierci. W razie zamieszczenia podpisu w innym

2 Postanowienie SN z dnia 2 kwietnia 1998 r., I CKN 10/98 (niepubl.).
3 OSNC 1973, nr 12, poz. 207.
4 Tam¿e.
5 OSNC 1961, nr 1, poz. 22.
6 OSNC 1992, nr 9, poz. 147.
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miejscu testament jest wa¿ny tylko wówczas, gdy zwi¹zek podpisu z treœci¹
rozrz¹dzenia jest oczywisty”.

Zaopatrzenie testamentu w³asnorêcznego dat¹ jest potrzebne dla usta-
lenia zdolnoœci testowania i kolejnoœci testamentów. Data musi byæ
prawdziwa, w przeciwnym razie trzeba testament traktowaæ jako nieda-
towany. Data oznacza wskazanie dnia, miesi¹ca i roku. Oznaczenie godziny
jest istotne tylko wtedy, gdy w tym samym dniu sporz¹dzono kilka
testamentów. Data mo¿e byæ okreœlona opisowo, np. w moje 70-te
urodziny. Brak daty nie poci¹ga za sob¹ niewa¿noœci testamentu w³asno-
rêcznego, je¿eli nie wywo³uje w¹tpliwoœci co do zdolnoœci testowania,
treœci testamentu lub wzajemnego stosunku kilku testamentów (art. 949
§ 2 k.c.).

W uchwale z dnia 23 paŸdziernika 1992 r., III CZP 90/927 przyjêto,
¿e „brak daty na testamencie w³asnorêcznym poci¹ga za sob¹ niewa¿noœæ
tylko wtedy, gdy postêpowanie s¹dowe nie doprowadzi do usuniêcia
w¹tpliwoœci, o których mowa w art. 949 § 2 k.c.”. Mo¿na wiêc mieæ
w¹tpliwoœci, czy w takiej sytuacji by³oby dopuszczalne poœwiadczenie
dziedziczenia. Je¿eli istnieje zgoda wszystkich – co jest warunkiem sine
qua non i notariusz nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci, to nie mo¿na wykluczyæ
wydania poœwiadczenia.

Dodaæ nale¿y, ¿e przekreœlenia i dopiski mog¹ byæ dokonywane przed
podpisaniem, zaœ po podpisaniu, o ile testator opatruje je dat¹. W prze-
ciwnym razie s¹ one niewa¿ne.

Dziedziczenie na podstawie testamentu alograficznego

4. Testament alograficzny ma moc dokumentu urzêdowego. Nie jest
takim testamentem dokument zatytu³owany „testament”, spisany na
maszynie, podpisany przez testatora, którego podpis potwierdza sekretarz
gminy. Osoby upowa¿nione do przyjêcia oœwiadczenia wymienia art. 951
k.c. Rola tej osoby jest zbli¿ona do notariusza. Oœwiadczenie musi byæ
z³o¿one ustnie; nie mo¿e byæ tak, ¿e sporz¹dza siê projekt testamentu,
osoba urzêdowa go odczytuje, a testator uznaje go za swoj¹ ostateczn¹
wolê. Osoba urzêdowa i œwiadkowie musz¹ byæ obecni ca³y czas. Niewa¿ny

7 OSNC 1993, nr 1-2, poz. 4.
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jest testament, je¿eli osoba urzêdowa by³a obecna tylko przy odczyty-
waniu testamentu.

Protokó³ mo¿e spisaæ osoba urzêdowa, œwiadek lub osoba trzecia.
Protokolant nie musi byæ obecny przy sk³adaniu oœwiadczenia woli, spisuje
to, co dyktuje mu osoba urzêdowa. Protokó³ mo¿e byæ spisany rêcznie
lub maszynowo, data musi byæ pe³na i prawdziwa. Protokó³ ma byæ
odczytany, ale brak wzmianki o odczytaniu nie ma wp³ywu na wa¿noœæ
testamentu.

Testament notarialny

5. Testament notarialny jest rodzajem testamentu zwyk³ego. Sporz¹-
dzenie testamentu w formie aktu notarialnego ma istotne zalety:

– zapewnia w stopniu wy¿szym ni¿ inne formy zgodnoœæ treœci roz-
rz¹dzeñ z rzeczywist¹ wol¹;

– istnieje gwarancja, ¿e sporz¹dzono go zgodnie z ustaw¹;
– pozostawienie orygina³u u notariusza chroni go przed zmian¹ i sfa³-

szowaniem;
– obecnoœæ notariusza chroni testatora przed niepo¿¹danym wp³ywem

osób trzecich;
– testament notarialny ma moc dokumentu urzêdowego.
Wymagania obowi¹zuj¹ce przy sporz¹dzeniu testamentu w formie aktu

notarialnego wynikaj¹ z art. 79- 95 pr. o not. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹
tu:

– stwierdzenie to¿samoœci i zdolnoœci testowania (art. 85 i 86 pr.
o not.);

– stwierdzenie woli testowania;
– stwierdzenie, ¿e testator rozumie treœæ testamentu i czy jest to zgodne

z jego wol¹;
Przyjmuje siê, ¿e ka¿de naruszenie przepisów prawa o notariacie przy

sporz¹dzaniu testamentu powoduje jego niewa¿noœæ. W uchwale z dnia
19 lipca 2001 r., III CZP 36/018 S¹d Najwy¿szy, odnosz¹c siê do tego
stanowiska, stwierdzi³, ¿e rozstrzygniêcie tego problemu jest niezmiernie
trudne na gruncie obowi¹zuj¹cego stanu prawnego. Jak bowiem trafnie

8 OSNC 2002, nr 1, poz. 7.
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wskazano w literaturze, ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. nie zawiera
wyraŸnego okreœlenia, jakie skutki poci¹ga za sob¹ niezachowanie prze-
s³anek formalnych aktu notarialnego. Artyku³ 2 § 2 pr. o not. stanowi
jedynie, ¿e czynnoœci notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z pra-
wem maj¹ charakter dokumentu urzêdowego. Wnioskowanie a contrario
prowadzi³oby do wniosku, ¿e czynnoœci (a wiêc tak¿e akt notarialny)
dokonane niezgodnie z prawem s¹ takiego charakteru pozbawione. Id¹c
dalej tym tokiem rozumowania, trzeba by konsekwentnie przyj¹æ, ¿e ka¿de
naruszenie przepisów odnosz¹cych siê do trybu dokonywania czynnoœci
notarialnych (art. 85-90 pr. o not.) oraz aktu notarialnego (art. 91-95)
poci¹ga za sob¹ pozbawienie sporz¹dzonego dokumentu charakteru
dokumentu urzêdowego.

Wspomniane wy¿ej trudnoœci maj¹ swoje Ÿród³o w obowi¹zuj¹cym
stanie prawnym. Prawo o notariacie nie zawiera odpowiednika art. 88
rozporz¹dzenia Prezydenta RP z dnia 27 paŸdziernika 1933 r. – Prawo
o notariacie, który wyraŸnie stanowi³, ¿e akt sporz¹dzony z naruszeniem
przepisów art. 65, 70, 71, 72, 75, 78 i 84 nie ma mocy dokumentu
publicznego. Warto zauwa¿yæ, ¿e sankcja w postaci pozbawienia cha-
rakteru dokumentu publicznego (obecnie urzêdowego) wystêpowa³a
w sytuacjach nastêpuj¹cych: dokonanie przez notariusza czynnoœci do-
tycz¹cych okreœlonych podmiotów (art. 65), brak dwóch œwiadków przy
dokonywaniu czynnoœci przez osobê nieumiej¹c¹ lub niemog¹c¹ pisaæ,
niewidom¹, g³uch¹, niem¹ lub g³uchoniem¹ (art. 70), pe³nienie roli œwiad-
ka przez osobê, której ustawa zabrania³a nim byæ (art. 71), naruszenie
trybu zapoznania siê z treœci¹ sporz¹dzonego dokumentu przez osobê
g³uch¹ lub g³uchoniem¹ (art. 72), naruszenie wymagañ dotycz¹cych z³o¿enia
tuszowego odcisku palca przez osobê nieumiej¹c¹ lub niemog¹c¹ pisaæ
(art. 75), naruszenie wymagañ dotycz¹cych sposobu spisywania, daty
itp. elementów aktu (art. 78) dotycz¹cych naruszenia wymagañ odno-
sz¹cych siê do koniecznych elementów aktu (art. 84).

Oczywiœcie, treœæ nieobowi¹zuj¹cych przepisów mo¿e jedynie stano-
wiæ pewn¹ wskazówkê, które z wymagañ formalnych aktu notarialnego
mog¹ byæ traktowane jako maj¹ce najistotniejsze znaczenie, stanowi¹c
jego „elementy konstytutywne”. Trzeba jednak mieæ na wzglêdzie, ¿e
treœæ obowi¹zuj¹cych przepisów prawa o notariacie stanowi s³ab¹ pod-
stawê dla dokonywania podzia³ów w obrêbie wymagañ przewidzianych
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ustaw¹. Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e nawet zwolennicy dokonywania takich
podzia³ów wskazuj¹, i¿ ka¿de uchybienie wymaganiom zawartym w prawie
o notariacie powinno, co do zasady, poci¹gaæ za sob¹ utratê przez
sporz¹dzony dokument charakteru dokumentu urzêdowego.

W sentencji uchwa³y S¹d Najwy¿szy przyj¹³ natomiast, ¿e niewa¿ny
jest testament osoby g³uchej lub g³uchoniemej, je¿eli w treœci sporz¹dzo-
nego przez notariusza dokumentu brak wzmianki o dope³nieniu przez
niego obowi¹zku przekonania siê, i¿ treœæ czynnoœci jest dok³adnie znana
i zrozumia³a dla testatora.

6. Podstawow¹ kwesti¹ przy sporz¹dzaniu i odwo³aniu ka¿dego te-
stamentu jest istnienie zdolnoœci testowania, rozumianej jako wycinek
zdolnoœci do czynnoœci prawnych. Art. 944 § 1 k.c. wymaga dla do-
konania tej czynnoœci pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych, co wi¹¿e
siê z pe³noletnioœci¹ (tak¿e uzyskan¹ przez zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskie-
go) oraz ubezw³asnowolnieniem. Zdolnoœci testowania nie wy³¹cza cho-
roba psychiczna. S¹d Najwy¿szy w orzeczeniu z dnia 30 kwietnia 1976 r.,
III CKN 25/769 przyj¹³, ¿e samo stwierdzenie u spadkodawcy choroby
psychicznej nie powoduje automatycznie niewa¿noœci testamentu; ko-
nieczne jest ustalenie, czy testator dzia³a³ z rozeznaniem. Choroba psy-
chiczna mo¿e byæ przyczyn¹ ubezw³asnowolnienia. Je¿eli wszczêto
postêpowanie o ubezw³asnowolnienie i ustanowiono doradcê tymczaso-
wego dla osoby, która ma byæ ubezw³asnowolniona, to osoba ta nie ma
zdolnoœci do testowania. Z drugiej strony choroba psychiczna mo¿e
powodowaæ stan wy³¹czaj¹cy œwiadome albo swobodne powziêcie decyzji.
Je¿eli taki stan zaistnieje, to stosownie do art. 945 § 1 pkt 1 k.c. testament
jest niewa¿ny.

Zdolnoœæ testowania ocenia siê na chwilê sporz¹dzenia testamentu.
PóŸniejsza utrata tej zdolnoœci, np. przez ubezw³asnowolnienie, nie wp³ywa
na wa¿noœæ rozrz¹dzeñ testamentowych. Istotna jest tak¿e wola testo-
wania, czyli istnienia zamiaru wywo³ania skutków prawnych. Je¿eli ta-
kiego zamiaru nie ma, to czynnoœæ sporz¹dzenia testamentu w ogóle nie
zosta³a dokonana.

9 OSPiKA 1977, nr 4, poz. 78.
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Wady oœwiadczenia woli przy sporz¹dzaniu testamentu zosta³y ure-
gulowane odmiennie ni¿ w przepisach ogólnych prawa cywilnego. Do
wad oœwiadczenia woli, które mog¹ wyst¹piæ przy sporz¹dzaniu testa-
mentu, nie znajduj¹ zastosowania art. 82-88 k.c. Wady te reguluje sa-
modzielnie art. 945 k.c. Wœród nich nie ma w ogóle wady w postaci
pozornoœci, która wystêpuje tylko przy umowach.

Zgodnie z art. 945 § 1 pkt 1 k.c. testament jest niewa¿ny, je¿eli zosta³
sporz¹dzony w stanie wy³¹czaj¹cym œwiadome lub swobodne powziêcie
decyzji i wyra¿enie woli. Przyczyn¹ zaistnienia takiego stanu mog¹ byæ:
choroba psychiczna, niedorozwój umys³owy, upojenie alkoholowe, nar-
kotyki, niepoczytalnoœæ z powodu wysokiej gor¹czki, hipnoza itp. Uznaæ
nale¿y, ¿e oœwiadczenie woli testatora jest œwiadome, je¿eli w czasie
sporz¹dzania testamentu nie wystêpuj¹ ¿adne zaburzenia œwiadomoœci,
a testator zdaje sobie sprawê, ¿e sporz¹dza testament. Swobodne powziê-
cie decyzji i wyra¿enie woli ma miejsce wówczas, gdy testator nie kieruje
siê motywami lub pobudkami o charakterze chorobliwym, np. urojenia
czy stany lêkowe. W orzeczeniu z dnia 23 lipca 1982 r., III CRN 159/
8210 S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e przekonanie przes³uchanego w cha-
rakterze œwiadka notariusza co do stanu poczytalnoœci spadkodawczyni
w chwili sporz¹dzania testamentu nie jest dla s¹du wi¹¿¹ce. Wartoœæ tego
dowodu polega na tym, ¿e sk³adaj¹cy zeznania jest osob¹ godn¹ zaufania
jako osoba postronna i urzêdowa, ale zeznania tego œwiadka podlegaj¹
ogólnym zasadom co do ich oceny.

Testament jest niewa¿ny tak¿e wówczas, gdy zosta³ sporz¹dzony pod
wp³ywem b³êdu uzasadniaj¹cego przypuszczenie, ¿e gdyby spadkodawca
nie dzia³a³ pod wp³ywem b³êdu, nie sporz¹dzi³by testamentu tej treœci (art.
945 § 1 pkt 2 k.c.). B³¹d nie musi byæ istotny i nie musi dotyczyæ treœci
czynnoœci prawnej (w przeciwieñstwie do art. 84 k.c.). Donios³oœæ prawna
b³êdu polega na tym, ¿e gdyby testator nie dzia³a³ pod wp³ywem b³êdu,
to nie sporz¹dzi³by testamentu tej treœci.

W koñcu niewa¿ny jest testament sporz¹dzony pod wp³ywem groŸby.
Chodzi przy tym o ka¿d¹ groŸbê, nie tylko groŸbê powa¿n¹. Nie jest te¿
wa¿ne, od kogo groŸba pochodzi oraz czy dotyczy maj¹tku, czy osoby
(art. 945 § 1 pkt 3 k.c.).

10 OSNC 1983, nr 4, poz. 57.
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Te same wady oœwiadczenia woli s¹ aktualne przy odwo³aniu testa-
mentu. Wady oœwiadczenia woli mog¹ przy tym dotyczyæ ca³oœci lub
czêœci testamentu.

7. Zasad¹ jest, ¿e testament mo¿e byæ sporz¹dzony w jêzyku, który
zna spadkodawca. Przy sporz¹dzaniu testamentu notarialnego nale¿y
zwróciæ uwagê na art. 87 § 1 pkt 1 i art. 2 § 3 pr. o not.

8. Stosownie do art. 84 pr. o not. notariuszowi nie wolno dokonywaæ
czynnoœci notarialnych, które dotycz¹: samego notariusza, jego ma³¿onka,
krewnych lub powinowatych w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w
linii bocznej krewnych i powinowatych do trzeciego stopnia w³¹cznie,
osób zwi¹zanych z notariuszem z tytu³u przysposobienia, opieki, kurateli
lub bêd¹cych w bliskim z nim stosunku.

9. Œmieræ testatora w czasie sk³adania ustnego oœwiadczenia woli
powoduje, ¿e testament notarialny nie zostaje sporz¹dzony. Podobnie nale¿y
oceniæ sytuacjê, gdy œmieræ testatora nast¹pi³a po ustnym oœwiadczeniu,
a przed sporz¹dzeniem aktu notarialnego. Jeœli natomiast œmieræ spadko-
dawcy nast¹pi³a po sporz¹dzeniu aktu, a przed jego podpisaniem, to notariusz
powinien post¹piæ zgodnie z art. 87 § 2 pr. o not.

10. Je¿eli testator sporz¹dzi³ kilka testamentów w ró¿nych datach
i ró¿nej treœci, to nale¿y zastosowaæ art. 947 k.c. Stosownie do tego
przepisu, je¿eli spadkodawca sporz¹dzi³ nowy testament, nie zaznaczaj¹c
w nim, ¿e poprzedni odwo³uje, odwo³aniu ulegaj¹ tylko te postanowienia
poprzedniego testamentu, których nie mo¿na pogodziæ z treœci¹ nowego
testamentu. Jeœli spadkodawca w jednej dacie sporz¹dzi³ kilka testamen-
tów o treœci, która da siê pogodziæ, to s¹ one wa¿ne i wywo³uj¹ skutki
prawne, w przypadku zaœ treœci niedaj¹cej siê pogodziæ – wszystkie
testamenty s¹ bezskuteczne. Wreszcie w przypadku sporz¹dzenia w ró¿nych
datach kilku testamentów tej samej treœci s¹ one wa¿ne.

11. Gdy chodzi o treœæ testamentu, to podstawowe znaczenie ma
swoboda testowania, przez któr¹ nale¿y rozumieæ zakres uprawnieñ
pozwalaj¹cych spadkodawcy dysponowaæ swoim maj¹tkiem na wypadek
œmierci. Swobodê testowania mo¿na ujmowaæ w:
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– p³aszczyŸnie podmiotowej – jako mo¿liwoœæ powo³ania do spadku
dowolnej osoby (art. 959 k.c.);

– p³aszczyŸnie przedmiotowej – jako mo¿liwoœæ rozrz¹dzenia maj¹t-
kiem w ca³oœci lub w czêœci.

Spadkodawca mo¿e w testamencie rozrz¹dziæ ca³oœci¹ spadku na rzecz
dowolnej osoby, bowiem interes osób najbli¿szych chroni instytucja
zachowku. Je¿eli w testamencie powo³uje osobê do czêœci spadku, to
powinien to uczyniæ w postaci u³amka. W orzeczeniu z dnia 8 wrzeœnia
1975 r.11 S¹d Najwy¿szy przyj¹³, ¿e dziedziczenie testamentowe w sy-
tuacji, gdy spadkodawca dokona³ rozrz¹dzeñ tylko czêœci¹ spadku, mo¿e
dotyczyæ tylko u³amkowej czêœci spadku. Je¿eli w testamencie przezna-
czono na rzecz okreœlonych spadkobierców wskazane przedmioty ma-
j¹tkowe, to albo w rachubê wchodzi zapis (art. 968 § 1 k.c.) albo powo³anie
do spadku (art. 961 k.c.).

Ograniczenia swobody testowania mog¹ wynikaæ zarówno z przepi-
sów ogólnych, jak i z przepisów prawa spadkowego. Je¿eli chodzi o prze-
pisy ogólne, to w rachubê wchodzi art. 58 k.c., np. dokonanie zapisu
pod warunkiem sprzecznym z ustaw¹ (np. pope³nienia przestêpstwa).
Ograniczenia swobody testowania wynikaj¹ce z prawa spadkowego s¹
nastêpuj¹ce:

– z art. 923 § 1 k.c. wynika, ¿e nie jest mo¿liwe wy³¹czenie upraw-
nienia ma³¿onka i innych osób bliskich spadkodawcy, które mieszka³y
z nim do chwili jego œmierci do korzystania w ci¹gu 3 miesiêcy z miesz-
kania i urz¹dzenia domowego;

– z art. 927 k.c. wynika, ¿e do spadku nie mo¿e byæ powo³ana osoba
fizyczna nie¿yj¹ca (za wyj¹tkiem nasciturusa) lub osoba prawna nieist-
niej¹ca (za wyj¹tkiem fundacji ustawionej w testamencie);

– z art. 962 k.c. wynika, ¿e nie mo¿e byæ powo³ania do spadku pod
warunkiem lub z zastrze¿eniem terminu;

– z art. 964 k.c. wynika zakaz stosowania podstawienia powiernicze-
go;

– z art. 968 k.c. wynika, ¿e nie mo¿e byæ zastosowany zapis o skutkach
rzeczowych.

11 OSNC 1976, nr 9, poz. 200.
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Z dniem 1 paŸdziernika 1990 r. uchylono art. 1065 k.c. dotycz¹cy
ograniczeñ dziedziczenia testamentowego gospodarstw rolnych.

12. Nie budzi w¹tpliwoœci, ¿e dopuszczalne jest sporz¹dzenie testa-
mentu negatywnego, w którym jedynie wy³¹cza siê od dziedziczenia jednego
lub kilku spadkobierców ustawowych. W uchwale z dnia 10 kwietnia
1975 r., III CZP 14/7512 S¹d Najwy¿szy jednoznacznie stwierdzi³, ¿e
przepisy kodeksu cywilnego nie wykluczaj¹ mo¿liwoœci wy³¹czenia
spadkobiercy ustawowego od dziedziczenia (testament negatywny), przy
czym wy³¹czenie od dziedziczenia nie pozbawia takiego spadkobiercy
prawa do zachowku. Nie ma przeszkód prawnych, aby w treœci testa-
mentu nie powo³ano spadkobiercy, ale zawarto inne rozrz¹dzenia maj¹t-
kowe i niemaj¹tkowe, np. ustanowiono tylko zapis albo ustanowiono tylko
wykonawcê testamentu, który zosta³ sporz¹dzony wczeœniej i zawiera
rozrz¹dzenia maj¹tkiem.

13. Powo³anie jako spadkobiercy osoby fizycznej wymaga z regu³y
wskazania imienia i nazwiska, zaœ osoby prawnej – jej nazwy. Mo¿liwe
jest te¿ okreœlenie spadkobiercy w ten sposób, ¿e jego identyfikacja nie
budzi ¿adnych w¹tpliwoœci, np. mój najstarszy syn, jedyna siostra itp.
W postanowieniu z dnia 13 czerwca 2001 r., II CKN 543/0013 S¹d
Najwy¿szy przyj¹³, ¿e okreœlenie osoby spadkobiercy w drodze wyk³adni
testamentu jest mo¿liwe wtedy, gdy w testamencie zawarto jednoznaczne
kryteria, pozwalaj¹ce ustaliæ wolê spadkobiercy w sposób niebudz¹cy
w¹tpliwoœci. Z kolei w postanowieniu z dnia 12 paŸdziernika 2001 r.,
V CKN 503/0014 przyjêto, ¿e je¿eli w dokumencie stwierdzaj¹cym treœæ
testamentu nie wskazano osoby spadkobiercy, nie jest dopuszczalne ustalenie
tej osoby w postêpowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Spadkodawca
nie mo¿e upowa¿niæ osoby trzeciej do wskazania spadkobiercy.

14. Spadkodawca mo¿e przeznaczyæ oznaczonej osobie poszczególne
przedmioty maj¹tkowe. Art. 961 zd. 1 k.c. stwierdza, ¿e je¿eli wyczerpuj¹
one prawie ca³y spadek, osobê tê poczytuje siê w razie w¹tpliwoœci nie

12 OSNC 1976, nr 2, poz. 28.
13 OSNC 2002, nr 1, poz. 14.
14 OSP 2002, nr 11, poz. 141.
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za zapisobiercê, lecz za spadkobiercê powo³anego do ca³ego spadku. Nie
mo¿na jednak wykluczyæ przypadku, gdy w sytuacji przeznaczenia
okreœlonych przedmiotów wyczerpuj¹cych prawie ca³y spadek oznaczo-
nej osobie, spadkodawca powo³a nadto spadkobiercê. Wówczas nie ma
w¹tpliwoœci, ¿e osobê tê uznaje siê za spadkobiercê.

Ocena, czy przedmioty przeznaczone okreœlonej osobie wyczerpuj¹
prawie ca³y spadek, jest subiektywn¹ ocen¹ testatora i to w chwili
sporz¹dzania testamentu.

Je¿eli testator powo³a³ do spadku kilka osób, to powinien okreœliæ
udzia³y, wszak¿e ich brak nie oznacza niewa¿noœci lub bezskutecznoœci
testamentu. Trzeba tu wyró¿niæ nastêpuj¹ce przypadki.

Po pierwsze, je¿eli testator powo³a³ do spadku kilka osób i nie zawar³
w testamencie dalszych wskazówek, to zgodnie z art. 960 k.c. dziedzicz¹
oni w czêœciach równych. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zasada wyra¿ona w art.
960 k.c. znajduje zastosowanie tak¿e wówczas, gdy spadkobiercy po-
wo³ani w testamencie dziedzicz¹ wed³ug ustawy w innych udzia³ach.
Regu³a z art. 960 k.c. znajduje zastosowanie tak¿e w sytuacji, gdy
spadkodawca sporz¹dzi³ kilka testamentów, oczywiœcie nie odwo³uj¹c
wczeœniejszego, a dokona³ dodatkowego powo³ania.

Po drugie, je¿eli spadkodawca powo³a³ do spadku kilka osób i prze-
znaczy³ im okreœlone przedmioty, to w sytuacji, gdy wyczerpuj¹ one
prawie ca³y spadek, s¹ oni spadkobiercami i dziedzicz¹ w czêœciach
odpowiadaj¹cych wartoœci przyznanych im przedmiotów do wartoœci
ca³ego spadku (art. 961 zd. 2 k.c.). To oznacza, ¿e dziedzicz¹ oni
w u³amkach i to one s¹ podstaw¹ m.in. do obliczenia sp³aty lub odpo-
wiedzialnoœci za d³ugi. Wskazano ju¿, ¿e ocena, czy przedmioty wyczer-
puj¹ ca³y spadek, nale¿y do testatora w chwili sporz¹dzania testamentu.
Je¿eli testator obj¹³ rozrz¹dzeniem przedmioty nienale¿¹ce do niego, to
wed³ug postanowienia S¹du Najwy¿szego z dnia 28 paŸdziernika 1997 r.,
I CKN 276/9715 przy ocenie, czy przedmioty wyczerpuj¹ ca³y spadek,
nale¿y tak¿e uwzglêdniæ te przedmioty. To stanowisko obecnie przewa¿a.
Oczywiœcie w takiej sytuacji wartoœæ spadku jest wy¿sza i dlatego udzia³y
spadkobierców podlegaj¹ stosunkowemu zmniejszeniu.

15 OSNC 1998, nr 4, poz. 63.
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Po trzecie, jak to wyjaœni³ S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z dnia
8 wrzeœnia 1975 r., CKN 218/7516, nie jest dopuszczalne co do pewnych
przedmiotów dziedziczenie testamentowe, a co do pozosta³ych – usta-
wowe.

15. Art. 1048 k.c. dopuszcza jedynie mo¿liwoœæ zrzeczenia siê dzie-
dziczenia ustawowego. Nie jest wiêc mo¿liwe zrzeczenie siê dziedziczenia
testamentowego, co oznacza, ¿e spadkodawca mo¿e powo³aæ do spadku
osobê, która zawar³a z nim umowê o zrzeczenie siê dziedziczenia i to
niezale¿nie od tego, kiedy testament zosta³ sporz¹dzony (przed czy po
zawarciu umowy). Nie jest mo¿liwe powo³anie do spadku pod warunkiem
lub z zastrze¿eniem terminu. Dodanie tych zastrze¿eñ uwa¿a siê za nie-
istniej¹ce (art. 962 zd. 1 k.c.), chyba ¿e bez nich spadkobierca w ogóle
nie by³by powo³any. Te regu³y nie maj¹ zastosowania, je¿eli warunek siê
ziœci lub termin nadejdzie przed otwarciem spadku.

16. Pojêcie wydziedziczenia rozumiane jest szeroko lub œciœle. Szerokie
rozumienie wydziedziczenia oznacza pozbawienie spadku lub udzia³u
w spadku, przy zachowaniu prawa do zachowku. Mo¿e to nast¹piæ albo
przez pominiêcie w testamencie osoby, która dziedziczy z ustawy i ma
prawo do zachowku, albo przez sporz¹dzenie testamentu negatywnego
o treœci wy³¹czaj¹cej z dziedziczenia okreœlonego spadkobiercy ustawo-
wego b¹dŸ wszystkich spadkobierców ustawowych. Ma to ten skutek,
¿e w rachubê wchodzi dziedziczenie gminy lub Skarbu Pañstwa (art. 935
§ 3 k.c.), zaœ spadkobiercy ustawowi wymienieni w art. 991 § 1 k.c.
maj¹ prawo do zachowku.

Œcis³e rozumienie wydziedziczenia, przyjête w art. 1008 k.c., oznacza
wy³¹czenie ze spadku i zachowku. Mo¿e byæ dokonane tylko w testa-
mencie (tak¿e negatywnym), przy czym wydziedziczenie mo¿e dotyczyæ
tylko tych spadkobierców ustawowych, którzy maj¹ prawo do zachow-
ku. Tak rozumiane wydziedziczenie mo¿e nast¹piæ tylko z przyczyn
wskazanych w ustawie. S¹ to:

– uporczywe postêpowanie wbrew woli spadkobiercy w sposób
sprzeczny z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego (np. trwa³y alkoholizm,
zaniedbywanie rodziny itp.);

16 OSNC 1976, nr 9, poz. 200.
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– umyœlne przestêpstwo przeciwko ¿yciu, zdrowiu, wolnoœci albo
ra¿¹ca obraza czci wzglêdem spadkodawcy lub jednej z najbli¿szych mu
osób;

– uporczywe niedope³nianie obowi¹zków rodzinnych wobec spadko-
dawcy.

Przyczyna wydziedziczenia musi wynikaæ z treœci testamentu (art.
1009 k.c.). Mo¿e to byæ przyczyna, która istotnie zaistnia³a. Nie jest
mo¿liwe wydziedziczenie czêœciowe. Je¿eli nie zachowano wymagañ z art.
1008 lub 1009 k.c., to wydziedziczenie jest niewa¿ne; dana osoba nie jest
powo³ana do spadku, lecz zachowuje prawo do zachowku (orzeczenie
S¹du Najwy¿szego z dnia 9 lutego 1961 r., 1 CK 365/6017). Nie jest
mo¿liwe wydziedziczenie warunkowe. Spadkodawca nie mo¿e wydzie-
dziczyæ uprawnionego do zachowku, jeœli mu przebaczy³ (art. 1010 k.c.).
Przebaczenie mo¿e nast¹piæ przez sporz¹dzenie kolejnego testamentu.
W uchwale z dnia 14 czerwca 1971 r., III CZP 94/7118 S¹d Najwy¿szy
przyj¹³, ¿e gdy spadkodawca przebaczy³ spadkobiercy po wydziedzicze-
niu go w testamencie, wydziedziczenie to jest bezskuteczne bez wzglêdu
na formê, w jakiej przebaczenie nast¹pi³o. Pogl¹d ten nale¿y uznaæ za
dyskusyjny.

17. Wyró¿nia siê podstawienie proste i powiernicze. Pierwsze polega
na powo³aniu do spadku kolejnej osoby na wypadek, gdyby powo³any
w pierwszej kolejnoœci nie chcia³ lub nie móg³ dziedziczyæ. Podstawienie
powiernicze oznacza, ¿e spadkodawca zobowi¹zuje spadkobiercê do
zachowania spadku i pozostawienia go innej osobie. W kodeksie cywil-
nym przyjêto jedynie dopuszczalnoœæ podstawienia prostego (art. 963
k.c.). Podstawienie to jest warunkowym powo³aniem spadkobiercy i jest
to wyj¹tek od art. 962 zd. 1 k.c. Mo¿e byæ ono wielostopniowe. Spad-
kobierca nie chce dziedziczyæ, gdy spadek odrzuci (art. 1012 k.c.) albo
zawrze umowê o zrzeczeniu siê dziedziczenia (art. 1048 k.c.). Spadko-
bierca nie mo¿e dziedziczyæ, je¿eli:

– osoba fizyczna nie ¿yje, a prawna nie istnieje w chwili otwarcia
spadku;

17 OSPiKA 1962, nr 3, poz. 74.
18 OSNC 1972, nr 2, poz. 23.
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– dziecko poczête urodzi siê nie¿ywe (art. 922 § 2 k.c.);
– ustanowiona w testamencie fundacja nie zostanie zarejestrowana

(art. 927 § 3 k.c.);
– na osobê powo³an¹ z ustawy rozci¹gaj¹ siê skutki umowy o zrze-

czeniu siê dziedziczenia (art. 1049 k.c.).
Jest to wyliczenie wyczerpuj¹ce i tym samym nie jest mo¿liwe za-

stosowanie podstawienia prostego z innych przyczyn (orzeczenie S¹du
Najwy¿szego z dnia 12 stycznia 1955 r., II CK 24/55)19. Je¿eli osoba
powo³ana przy podstawieniu zmar³a przed z³o¿eniem oœwiadczenia o przy-
jêciu lub odrzuceniu spadku, to w rachubê wchodzi art. 1017 k.c.

Zastosowanie konstrukcji podstawienia powierniczego wywo³uje –
zgodnie z art. 964 k.c. – jedynie skutek zwi¹zany z podstawieniem prostym;
je¿eli jednak z okolicznoœci lub treœci testamentu wynika, ¿e spadkobierca
bez tego ograniczenia nie by³by powo³any, to powo³anie spadkobiercy jest
niewa¿ne.

Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na konstrukcjê prawn¹ przyrostu uregu-
lowan¹ w art. 965 k.c. Mianowicie, w sytuacji gdy jeden ze spadkobier-
ców testamentowych nie mo¿e lub nie chce dziedziczyæ, to zgodnie
z powo³anym przepisem ta czêœæ spadku przypada pozosta³ym spadko-
biercom testamentowym, chyba ¿e spadkodawca zastosowa³ instytucjê
podstawienia prostego.

18. Zapis to zobowi¹zanie spadkobiercy lub zapisobiercy do spe³nienia
okreœlonego œwiadczenia maj¹tkowego na rzecz oznaczonej osoby (art. 968
§ 1 k.c.). Wynika z tego, ¿e zapis musi byæ ustanowiony w testamencie,
zapisobierca musi byæ oznaczony, na spadkobiercê lub zapisobiercê (dalszy
zapis) na³o¿ony jest obowi¹zek œwiadczenia. Kodeks cywilny nie przyj¹³
wiêc konstrukcji legetum per vindicationem, czyli zapisu o skutkach rze-
czowych. Zapisobierc¹ mo¿e byæ nasciturus. Mo¿e te¿ byæ uczyniony na
rzecz kilku osób. W tej ostatniej sytuacji, gdy przedmiotem zapisu jest
œwiadczenie podzielne, to w rachubê wchodzi art. 379 k.c., przy œwiad-
czeniu niepodzielnym – art. 381 k.c. Mo¿liwy jest tak¿e zapis z podsta-
wieniem prostym. Zapis mo¿e byæ dokonany pod warunkiem lub z zastrze-
¿eniem terminu (art. 975 k.c.). Je¿eli jest to warunek rozwi¹zuj¹cy lub
termin koñcowy, to ich spe³nienie powoduje wymagalnoœæ zapisu.

19 PiP 1955, nr 11, s. 852.
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Przedmiot zapisu musi byæ okreœlony, np. przeniesienie w³asnoœci rzeczy,
ustanowienie i przeniesienie odrêbnej w³asnoœci lokalu, zap³ata okreœlonej
kwoty lub wartoœci udzia³u, zwolnienie z d³ugu itp. Je¿eli zapis obejmuje
przeniesienie w³asnoœci rzeczy nienale¿¹cej do spadkodawcy, to zapis jest
bezskuteczny, chyba ¿e spadkodawca na³o¿y³ na spadkobiercê obowi¹zek
jej nabycia i przeniesienia w³asnoœci na zapisobiercê.

19. Polecenie to na³o¿enie w testamencie na spadkobiercê obowi¹zku
okreœlonego dzia³ania lub zaniechania, nieczyni¹ce nikogo wierzycielem.
Polecenie mo¿e byæ ustanowione tylko w testamencie, mo¿e mieæ cha-
rakter maj¹tkowy lub niemaj¹tkowy, nie ma oznaczonego wierzyciela, zaœ
wykonania polecenia mog¹ domagaæ siê jedynie podmioty okreœlone w art.
985 k.c. Polecenie jest obowi¹zkiem prawnym, a nie tylko moralnym.
Nie ma tu jednak sankcji, np. niedopuszczalne jest postanowienie, ¿e
spadkobierca nabêdzie spadek, je¿eli spe³ni polecenie.

20. Z innych dodatkowych rozrz¹dzeñ nale¿y zwróciæ uwagê na art. 986-
990 k.c., zawieraj¹ce uregulowania statusu wykonawcy testamentu,
którego mo¿e powo³aæ spadkodawca. W testamencie spadkodawca mo¿e
dokonaæ niew³aœciwego uznania d³ugu; wskazaæ osobê opiekuna dla dziecka,
je¿eli wy³¹cznie jemu przys³ugiwa³a w³adza rodzicielska; uznanie dziecka
w zasadzie nie jest mo¿liwe, chyba ¿e spe³nione s¹ przes³anki z art. 79
§ 2 k.r.o.

Osobnej uwagi wymagaj¹ tzw. testamenty dzia³owe.
Ustawodawca w dotychczas obowi¹zuj¹cym stanie prawnym nie

pos³uguje siê pojêciem testamentu dzia³owego. Pojêcie to funkcjonuje
jednak w jêzyku prawniczym i to w szerokim lub œcis³ym znaczeniu.
W pierwszym ujêciu testament dzia³owy to jednostronna czynnoœæ praw-
na testatora, niemaj¹ca adresatów, odwo³ywalna, sporz¹dzona na wypa-
dek œmierci, w której testator decyduje o losach prawnych poszczegól-
nych przedmiotów maj¹tkowych, które wchodz¹ w sk³ad jego spadku.
Testament dzia³owy œciœle rozumiany odnosi siê wy³¹cznie do dzia³u spadku.

Podstawowym celem wprowadzenia instytucji testamentu dzia³owego
do prawa spadkowego jest zapewnienie w³aœciwej realizacji zasady swobody
rozrz¹dzeñ na wypadek œmierci. W ramach testamentu dzia³owego te-
stator uzyskuje bowiem mo¿liwoœæ okreœlenia konkretnych podmiotów,
którym po jego œmierci maj¹ przypaœæ konkretne przedmioty maj¹tkowe,
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wchodz¹ce w sk³ad jego maj¹tku. Takie mo¿liwoœci stwarza – wprawdzie
w ograniczonym zakresie – obowi¹zuj¹ce dziœ prawo spadkowe w postaci
zapisu, polecenia, zalecenia co do zaliczenia darowizny na poczet schedy
spadkowej, jak te¿ dopuszczalnoœæ zamieszczenia w testamencie dyspo-
zycji okreœlaj¹cej, którym spadkobiercom maj¹ w dziale spadku przypaœæ
okreœlone przedmioty maj¹tkowe. Charakter prawny takich rozrz¹dzeñ
jest ró¿nie okreœlony. Wydaje siê, ¿e najbardziej racjonalne i uzasadnione
jest stanowisko, ¿e zamieszczenie przez testatora takich dyspozycji
w testamencie stanowi¹ jedynie zalecenia, aby w s¹dowym dziale spadku
w miarê mo¿liwoœci by³y one uwzglêdniane. Oczywiœcie nie dotyczy to
umownego dzia³u spadku, o którym ostatecznie decyduje wola spadko-
bierców, a nie zalecenia spadkodawcy. Nie sposób te¿ zaprzeczyæ, ¿e
tak¿e w s¹dowym dziale spadku takie zalecenia spadkodawcy nie musz¹
byæ uwzglêdniane. W konsekwencji taka regulacja testamentu dzia³owego
nie zawiera dla spadkodawcy gwarancji odnoœnie do realnego wp³ywu
na dzia³ spadku.

Jeœli spadkodawca wykorzysta zaœ instytucjê zapisu, to wywo³a on
jedynie skutek obligacyjny. Oznacza to, ¿e zapisobiorca nie uzyskuje
bezpoœrednio po œmierci spadkodawcy prawa, które zosta³o mu przezna-
czone w testamencie. Nie mo¿na przy tym wykluczyæ sytuacji, ¿e przy
istnieniu d³ugów spadkowych nast¹pi zmniejszenie zapisu (art. 1003 –
1005 k.c.), a mo¿e byæ i tak, ¿e zapisobiorca nie otrzyma przedmiotu
maj¹tkowego, który by³ mu przeznaczony (np. je¿eli przedmiot ten jest
niepodzielny, a zapis uleg³ zmniejszeniu). Podobne wady ma polecenie,
które nadto charakteryzuje siê tym, ¿e uprawniony nie mo¿e ¿¹daæ
przymusowego wykonania polecenia w drodze s¹dowej (art. 985 k.c.).

Reasumuj¹c, stwierdziæ nale¿y, ¿e obecne uregulowania nie daj¹
mo¿liwoœci precyzyjnego rozdysponowania przez spadkodawcê poszcze-
gólnymi sk³adnikami jego maj¹tku, a wiêc nie daj¹ spadkodawcy pew-
noœci, ¿e sk³adniki te przypadn¹ po jego œmierci okreœlonym osobom.
Takie uregulowanie nie jest zrozumia³e dla potencjalnych spadkodawców
i stanowi zagro¿enie dla ustawowej realizacji swobody testowania. Uza-
sadniony jest wiêc postulat zawarty m.in. w Zielonej Ksiêdze Komisji
Kodyfikacyjnej, aby do kodeksu cywilnego i kodeksu postêpowania
cywilnego wprowadziæ uregulowanie, na mocy którego zarówno s¹d
dokonuj¹cy dzia³u spadku, jak i spadkobiercy dokonuj¹cy dzia³u umow-
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nego byliby zwi¹zani wyra¿on¹ w testamencie wol¹ spadkodawcy, co
do sposobu dokonania dzia³u spadku. Taka regulacja spowodowa³aby
koniecznoœæ dokonania innych zmian odnoœnie do stwierdzenia nabycia
spadku, zasad rozliczenia, gdyby wartoœæ przedmiotów przypadaj¹cych
spadkobiercy przewy¿sza³a wartoœæ nale¿nego mu udzia³u w spadku,
innego unormowania zapisu i sposobu dokonania dzia³u spadku. Te do-
datkowe zmiany nie podwa¿y³yby jednak – co nale¿y podkreœliæ – zasady
sukcesji uniwersalnej.

II. Czynnoœci notariusza zwi¹zane ze sporz¹dzeniem aktu po-
œwiadczenia dziedziczenia

1. Mo¿na tu wyró¿niæ nastêpuj¹ce etapy:
– czynnoœci przygotowawcze,
– sporz¹dzenie protoko³u dziedziczenia,
– sporz¹dzenie aktu poœwiadczenia dziedziczenia,
– rejestracja aktu poœwiadczenia dziedziczenia.
Algorytm czynnoœci przygotowawczych mo¿na przedstawiæ nastêpu-

j¹co:
W pierwszej kolejnoœci nale¿y ustaliæ fakt zgonu spadkodawcy, co

wymaga przed³o¿enia aktu zgonu. Nastêpnie nale¿y ustaliæ, czy w rachubê
wchodzi porz¹dek dziedziczenia ustawowego, czy te¿ dziedziczenie te-
stamentowe. Wymaga to wyjaœnienia, czy spadkodawca sporz¹dzi³ te-
stament, a je¿eli tak, to gdzie znajduje siê testament. Mog¹ tu zachodziæ
ró¿ne sytuacje. Przede wszystkim nale¿y zwróciæ uwagê na art. 646 § 1
k.p.c., który stanowi, ¿e osoba, u której znajduje siê testament, obowi¹-
zana jest z³o¿yæ go w s¹dzie spadku, gdy dowie siê o œmierci spadko-
dawcy (od 2 paŸdziernika 2008 r. dodano tu zastrze¿enie „chyba, ¿e
z³o¿y³a go u notariusza). Jednoczeœnie w § 2 art. 646 k.p.c. stwierdzono,
¿e kto bezzasadnie uchyla siê od wykonania powy¿szego obowi¹zku ponosi
odpowiedzialnoœæ za wynik³y st¹d skutek; ponadto s¹d spadku mo¿e
na³o¿yæ na uchylaj¹cego siê grzywnê. Stosowanie tego przepisu po
2 paŸdziernika 2008 r. mo¿e wywo³aæ pewne w¹tpliwoœci.

Art. 646 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do 2 paŸdziernika
2008 r. niew¹tpliwie odnosi siê tak¿e do notariusza (uchwa³a SN z dnia
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25 czerwca 2003 r., III CZP 14/03)20. Powstaje pytanie, czy pogl¹d ten
jest aktualny po zmianie art. 646 § 1 k.p.c. Uzasadniona jest tu – co do
zasady – odpowiedŸ pozytywna. Je¿eli wiêc spadkodawca sporz¹dzi³
testament holograficzny lub alograficzny i na podstawie art. 106 pr. o not.
zosta³ on z³o¿ony u notariusza na przechowanie, a nastêpnie spadkobierca
sk³ada do s¹du spadku dowód œmierci spadkodawcy i wnioskuje o otwarcie
i og³oszenie testamentu, wzglêdnie wnosi o stwierdzenie nabycia spadku,
to notariusz na wezwanie s¹du winien przes³aæ s¹dowi testament w³a-
snorêczny lub alograficzny. W przypadku testamentu notarialnego w ra-
chubê wchodzi jedynie wypis aktu. Jeœli zaœ spadkobierca z³o¿y notariu-
szowi akt zgonu spadkodawcy i wnioskuje o otwarcie i og³oszenie
testamentu z³o¿onego na przechowanie u tego notariusza, to w tej sytuacji
– zgodnie z art. 649 § 1 k.p.c. – otwarcia i og³oszenia testamentu dokonuje
notariusz, zawiadamiaj¹c w miarê mo¿noœci osoby, których rozrz¹dzenia
testamentowe dotycz¹, oraz wykonawcê testamentu i kuratora spadku.
Z tej czynnoœci notariusz sporz¹dza protokó³ w formie aktu notarialnego
(art. 104 § 4 pr. o not.), opisuj¹c stan zewnêtrzny testamentu oraz wymienia
jego datê, datê z³o¿enia i osobê, która testament z³o¿y³a; na testamencie
zamieszcza siê datê otwarcia i og³oszenia (art. 651 k.p.c.). Wypis aktu
zawieraj¹cego protokó³ otwarcia i og³oszenia testamentu notariusz prze-
sy³a niezw³ocznie s¹dowi spadku (art. 652 k.p.c.). Sam testament no-
tariusz przesy³a na ¿¹danie s¹du (art. 653 k.p.c.).

Je¿eli spadkodawca sporz¹dzi³ testament notarialny, to otwarcie i og³o-
szenie mo¿e nast¹piæ:

– u notariusza, który sporz¹dzi³ ten testament,
– na podstawie wypisu aktu notarialnego w s¹dzie lub u innego no-

tariusza; w tych jednak przypadkach powstaje problem zamieszczenia na
oryginale testamentu daty otwarcia i og³oszenia, skoro przepisy nie prze-
widuj¹, aby o otwarciu i og³oszeniu zawiadamiaæ notariusza, u którego
znajduje siê orygina³ testamentu notarialnego. Mimo to uzasadniona wydaje
siê potrzeba dokonania takiego zawiadomienia.

W przypadku gdy osoby, które zg³aszaj¹ siê w celu uzyskania po-
œwiadczenia dziedziczenia, przedk³adaj¹ notariuszowi testament hologra-
ficzny lub alograficzny b¹dŸ wypis testamentu notarialnego albo infor-

20 OSNC 2004, nr 7-8, poz. 106.
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macjê, ¿e spadkodawca w tej kancelarii sporz¹dzi³ testament notarialny,
to notariusz po ustaleniu, ¿e nie nast¹pi³o ju¿ otwarcie i og³oszenie te-
stamentu, dokonuje tej czynnoœci, sporz¹dzaj¹c odrêbny protokó³ w formie
aktu notarialnego (art. 95d pr. o not.). Tak¿e w tym przypadku odpis
protoko³u przesy³a niezw³ocznie s¹dowi spadku (art. 652 k.p.c.). Je¿eli
zaœ notariusz stwierdzi, ¿e otwarcie i og³oszenie testamentu nast¹pi³o, to
w celu sporz¹dzenia aktu poœwiadczenia dziedziczenia notariusz musi
dysponowaæ orygina³em testamentu holograficznego lub alograficznego,
a w przypadku testamentu notarialnego wypisem aktu notarialnego za-
wieraj¹cego testament. W przypadku gdy otwarcia i og³oszenia testamen-
tu dokona³ s¹d, to sporz¹dzenie aktu poœwiadczenia dziedziczenia nie
bêdzie mo¿liwe, gdy podstaw¹ bêdzie testament holograficzny lub alo-
graficzny, które s¹ przechowywane w s¹dzie (art. 653 k.p.c.), natomiast
bêdzie mo¿liwe przy testamencie notarialnym na podstawie wypisu aktu
notarialnego. W razie gdy otwarcia i og³oszenia testamentu dokona³ inny
notariusz, to bêdzie mo¿liwe sporz¹dzenie poœwiadczenie dziedziczenia,
o ile testament holograficzny lub alograficzny zostanie wydany zaintere-
sowanemu w trybie art. 107 pr. o not., zaœ przy testamencie notarialnym
spadkobierca bêdzie dysponowa³ wypisem aktu notarialnego.

2. Przy dziedziczeniu testamentowym pojawia siê kwestia wa¿noœci
testamentu. Zgodnie z art. 95e § 1 pr. o not. notariusz sporz¹dza akt
poœwiadczenia dziedziczenia, je¿eli nie ma w¹tpliwoœci co do osoby
spadkobiercy i wysokoœci udzia³ów w spadku. Wnioskuj¹c a contrario,
w razie w¹tpliwoœci notariusz odmawia sporz¹dzenia poœwiadczenia.
W¹tpliwoœci te mog¹ dotyczyæ m.in. nastêpuj¹cych okolicznoœci:

– czy przed³o¿ony dokument spe³nia wymagania ustawowe przewi-
dziane dla testamentu zwyk³ego (holograficznego, alograficznego, nota-
rialnego),

– czy przed³o¿ony testament nie zosta³ skutecznie odwo³any,
– czy testament jest nieskuteczny, mimo ¿e jest wa¿ny,
– czy testament jest wa¿ny z uwagi na jego formê b¹dŸ treœæ lub

zdolnoœæ i swobodê testowania,
– czy dan¹ osobê uznaæ za spadkobiercê b¹dŸ zapisobiercê,
– czy udzia³y wskazane w zgodnym ¿¹daniu poœwiadczenia dziedzi-

czenia odpowiadaj¹ regu³om ustawowym.
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Postêpowanie notariusza w tych sprawach okreœlaj¹ nastêpuj¹ce regu³y
ustawowe:

Po pierwsze, warunkiem wstêpnym sporz¹dzenia aktu poœwiadczenia
jest zgodne ¿¹danie poœwiadczenia dziedziczenia z³o¿one przez osoby bior¹ce
udzia³ w spisywaniu protoko³u dziedziczenia. To zgodne ¿¹danie obejmuje
okreœlenie osoby spadkodawcy, podstawy dziedziczenia (dziedziczenie
ustawowe lub testamentowe), okreœlenie osoby (osób) spadkobiercy
i wysokoœci udzia³ów.

Po drugie, zgodnie z art. 81 pr. o not. notariusz odmówi dokonania
czynnoœci notarialnej sprzecznej z prawem. W przypadku ¿¹dania po-
œwiadczenia dziedziczenia przes³anki odmowy zosta³y nie tylko uszcze-
gó³owione, ale i rozszerzone. Odmowê uzasadnia bowiem:

– istnienie w¹tpliwoœci co do osoby spadkobiercy i wysokoœci udzia³ów,
– sporz¹dzenie uprzednio aktu poœwiadczenia lub wydanie postano-

wienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
– ujawnienie – w toku sporz¹dzania protoko³u dziedziczenia – ¿e nie

s¹ obecne wszystkie osoby, które mog¹ wchodziæ w rachubê jako
spadkobiercy b¹dŸ ¿e istnia³y lub istniej¹ testamenty, które nie zosta³y
otwarte i og³oszone,

– spadkodawca by³ cudzoziemcem lub jako bezpañstwowiec nie
zamieszkiwa³ w Polsce,

– w sk³ad spadku wchodz¹ prawa rzeczowe lub posiadanie nierucho-
moœci po³o¿onej za granic¹,

– spadek przypad³by gminie lub Skarbowi Pañstwa.
Po trzecie, do notariusza nie ma zastosowania art. 677 k.p.c., który

upowa¿nia jedynie s¹d do stwierdzenia nabycia spadku przez spadkobier-
ców, choæby by³y nimi inne osoby ni¿ te, na które wskazali uczestnicy.

3. Sporz¹dzenie poœwiadczenia dziedziczenia zak³ada osobisty udzia³
wszystkich osób, które mog¹ wchodziæ w rachubê jako spadkobiercy
ustawowi i testamentowi. Oznacza to, ¿e nawet je¿eli wchodzi w rachubê
dziedziczenie testamentowe, to wymagana jest obecnoœæ osób, które
wchodz¹ w rachubê jako spadkobiercy ustawowi. Ma³oletnich spadko-
bierców reprezentuj¹ rodzice, przy czym wymagana jest zgoda s¹du
opiekuñczego na przyjêcie oœwiadczenia o przyjêciu spadku wprost lub
odrzucenia spadku. Nasciturusa reprezentuje kurator ventris (art. 182
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k.r.o.). W trakcie ustalania krêgu spadkobierców ustawowych wymaga
siê przed³o¿enia aktu ma³¿eñstwa i aktów urodzenia, które za³¹cza siê do
protoko³u dziedziczenia (art. 95c § 4 pr. o not.).

Je¿eli w trakcie ustalania obecnoœci oka¿e siê, ¿e nie s¹ wszyscy
obecni, to ustalenie tego faktu przed sporz¹dzeniem protoko³u dziedzi-
czenia oznacza, ¿e mo¿liwe i wskazane jest uzgodnienie nowego terminu
dokonania czynnoœci z udzia³em osób, które nie by³y obecne. Natomiast
w przypadku ujawnienia tego faktu przy sporz¹dzaniu protoko³u dziedzi-
czenia uzasadnia to odmowê sporz¹dzenia aktu. Oczywiœcie nie ma
przeszkód, aby ponownie przyst¹piæ do tej czynnoœci. W razie ustalenia,
¿e nie s¹ obecne osoby, które odrzuci³y spadek (a s¹ obecni zstêpni)
wzglêdnie zawar³y umowê o zrzeczeniu siê dziedziczenia (art. 1048 k.c.),
ich nieobecnoœæ nie powinna stanowiæ przeszkody do sporz¹dzenia
protoko³u dziedziczenia.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e zgodnie z art. 95b pr. o not. chodzi o obecnoœæ
osób, które mog¹ wchodziæ w rachubê jako spadkobiercy ustawowi
i testamentowi. Oznacza to, ¿e przy okreœleniu spadkobierców ustawo-
wych, którzy mog¹ wchodziæ w rachubê i których obecnoœæ jest
wymagana, nale¿y mieæ na uwadze okreœlon¹ w art. 931 i 932 k.c.
kolejnoœæ powo³ania do spadku.

4. Protokó³ dziedziczenia, o którym stanowi art. 95c pr. o not. spe³nia
funkcjê zapewnienia, o którym mowa w art. 671 § 2 k.p.c. Zapewnienia
nie mo¿e z³o¿yæ pe³nomocnik i to uzasadnia osobist¹ obecnoœæ osób
wchodz¹cych w rachubê jako spadkobiercy.

Treœæ protoko³u okreœla art. 95c § 2 pr. o not. Praktycznie bior¹c
nale¿y w nim:

– okreœliæ osoby bior¹ce udzia³ w sporz¹dzeniu protoko³u,
– sformu³owaæ zgodne ¿¹danie poœwiadczenia dziedziczenia,
– zamieœciæ wzmiankê o pouczeniu o odpowiedzialnoœci karnej za

fa³szywe zeznania,
– zamieœciæ oœwiadczenie o istnieniu lub nieistnieniu osób, które

wy³¹cza³yby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczy³yby
wraz z nimi,

– zamieœciæ oœwiadczenie o znanych testamentach spadkodawcy lub
braku takich testamentów,
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– zamieœciæ oœwiadczenie, ¿e w odniesieniu do tego spadku nie wydano
uprzednio aktów poœwiadczenia dziedziczenia, postanowienia o stwier-
dzeniu nabycia spadku lub i¿ nie toczy siê takie postêpowanie,

– zamieœciæ oœwiadczenie, czy spadkodawca by³ cudzoziemcem lub
bezpañstwowcem niezamieszkuj¹cym w Polsce,

– zamieœciæ oœwiadczenie, czy w sk³ad spadku wchodz¹ prawa
rzeczowe lub posiadanie nieruchomoœci po³o¿onej za granic¹,

– zamieœciæ oœwiadczenie, czy zawierane by³y umowy o zrzeczeniu
siê dziedziczenia, czy wydano orzeczenia o uznaniu za niegodnego,

– je¿eli w sprawie zosta³y ju¿ z³o¿one oœwiadczenia o przyjêciu lub
odrzuceniu spadku, nale¿y zamieœciæ wzmiankê o dacie, miejscu i treœci
oœwiadczenia; je¿eli takich oœwiadczeñ nie sk³adano, a termin jest nadal
otwarty, to takie oœwiadczenie nale¿y zamieœciæ w protokole dziedziczenia,

– w sytuacji dziedziczenia ustawowego przy spadkach otwartych przed
13 lutego 2001 r. nale¿y zamieœciæ oœwiadczenie, czy w sk³ad spadku
wchodzi gospodarstwo rolne oraz którzy spoœród spadkobierców odpo-
wiadaj¹ warunkom przewidzianym do dziedziczenia gospodarstwa rolnego.

Wskazanym wydaje siê, aby przed podpisaniem takiego oœwiadczenia
zamieœciæ formu³ê, np. zapewniam, ¿e w z³o¿onym oœwiadczeniu poda-
³em szczer¹ prawdê, niczego nie ukrywaj¹c co jest mi wiadome w spra-
wie ... . Wprawdzie omawiane przepisy tego nie reguluj¹, wszak¿e pro-
tokó³ dziedziczenia sporz¹dza siê w formie aktu notarialnego, a zgodnie
z art. 92 § 1 pkt 7-9 pr. o not. akt musi byæ odczytany, przyjêty i podpisany
przez osoby bior¹ce udzia³ w akcie i notariusza.

5. Nowelizacja art. 79 pr. o not. pozwala stwierdziæ, ¿e sporz¹dzenie
aktu poœwiadczenia dziedziczenia uznano za odrêbn¹ czynnoœæ notarialn¹,
do której nie stosuje siê przepisów art. 96-101 pr. o not. dotycz¹cych
poœwiadczeñ. W art. 95f § 2 przyjêto jedynie, ¿e do poœwiadczeñ dzie-
dziczenia stosuje siê odpowiednio art. 92 § 2 oraz art. 93-94 pr. o not.
Takie odes³anie uprawnia do stwierdzenia, ¿e poœwiadczenia dziedziczenia
notariusz dokonuje odrêbnym dokumentem, do którego stosuje siê od-
powiednio jedynie niektóre przepisy dotycz¹ce aktu notarialnego (art. 92
§ 2, 93 i 94 pr. o not.).

Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na treœæ art. 96m i 95n pr. o not. Zgodnie
z pierwszym z nich orygina³y aktów poœwiadczania nie mog¹ byæ wydawane
poza miejsce ich przechowywania (jest to powtórzenie treœci art. 95 pr.
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o not. w odniesieniu do aktów poœwiadczania dziedziczenia, co by³oby
zbêdne, gdyby poœwiadczenie dziedziczenia by³o aktem notarialnym).
Zgodnie zaœ z art. 95n § 1 pr. o not. do zarejestrowanych aktów po-
œwiadczenia dziedziczenia stosuje siê odpowiednio przepisy rozdzia³u 9
pr. o not., a wiêc przepisy dotycz¹ce wypisów, odpisów i wyci¹gów oraz
przechowywania aktów notarialnych.

Treœæ aktu poœwiadczenia dziedziczenia okreœla art. 95f pr. o not.
Maj¹c na wzglêdzie ten przepis mo¿na zaproponowaæ stosowanie nastê-
puj¹cej formu³y: „poœwiadcza siê, ¿e spadek po AB synu C i D, nr PESEL
..., zmar³ym dnia ... w ..., ostatnio zamieszka³ym w ..., dziedzicz¹ na
podstawie ustawy (testamentu notarialnego z dnia ..., otwartego i og³o-
szonego przez ..., protokó³em z dnia ...) ¿ona F.G. w ... czêœci oraz
synowie HB i GB, ka¿dy po ... czêœci”.

W akcie poœwiadczenia czyni siê adnotacjê o dokonaniu rejestracji.
Poœwiadczenie dziedziczenia ma charakter deklaratoryjny. Nie jest oczy-
wiœcie mo¿liwe poœwiadczenie dziedziczenia co do czêœci spadku. Udzia³y
nale¿y okreœliæ w u³amkach, tak¿e przy zastosowaniu art. 961 k.c., bacz¹c,
aby dawa³y one jednoœæ. Nie wymienia siê zapisobierców, osób upraw-
nionych do zachowku b¹dŸ innych, którym przys³uguj¹ roszczenia do
spadku. W postanowieniu z dnia 29 maja 1990 r., III CRN 162/9021 S¹d
Najwy¿szy wskaza³, ¿e postanowienie testatora, i¿ udzia³y dziedziczone
przez ma³¿onków wchodz¹ do maj¹tku wspólnego, nie podlega ujawnie-
niu w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku (odpowiednio w ak-
cie poœwiadczenia dziedziczenia).

6. Ostatnim etapem jest wpis do rejestru aktów dziedziczenia, co
dokonuje notariusz przez wprowadzenie danych za pomoc¹ systemu
teleinformatycznego okreœlonych w art. 95h § 2 pr. o not. Notariusz
opatruje wpis bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym
przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu. Z t¹ chwil¹ nota-
riusz uzyskuje zawiadomienie o zarejestrowaniu (lub odmowie) i czyni
wzmiankê o dokonaniu rejestracji w akcie poœwiadczenia dziedziczenia.

7. Zgodnie z art. 95j zarejestrowany akt poœwiadczenia dziedziczenia
ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

21 OSNC 1991, nr 8-9, poz. 110.
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Oznacza to, ¿e dzia³a domniemanie z art. 1025 § 2 k.c., i¿ osoba, która
uzyska³a poœwiadczenie dziedziczenia jest spadkobierc¹. Jest to domnie-
manie o skutkach prawnych erga omnes i jego obalenie jest mo¿liwe tylko
w trybie postêpowania z art. 679 k.p.c. Ewentualn¹ kolizjê domniemañ
wynikaj¹c¹ z poœwiadczenia dziedziczenia i postanowienia o stwierdzeniu
nabycia spadku rozstrzygniêto w art. 1025 § 3 k.c. na korzyœæ tego
ostatniego. Uchylenie poœwiadczenia nastêpuje przed s¹dem na wniosek,
zaœ z urzêdu w przypadkach uregulowanych w art. 678 i 690 k.p.c.

Dalsze skutki zarejestrowanego aktu poœwiadczenia wynikaj¹ z art.
1027 k.c. i 1028 k.c., przy czym art. 1027 dotyczy wy³¹cznie sytuacji,
gdy spadkobierca powo³uje siê wobec osoby trzeciej na swoje prawa
spadkowe, a nie dzia³a wówczas, gdy osoba trzecia dochodzi roszczeñ
wobec spadkobiercy.

Z kolei art. 1028 k.c. jest wyj¹tkiem od regu³y nemo plus iuris..., nie
dotyczy on zbycia spadku lub udzia³u w spadku ani te¿ czynnoœci o cha-
rakterze wy³¹cznie obligacyjnym.

8. Uchylenie aktu poœwiadczenia dziedziczenia nastêpuje:
– w przypadku, gdy w odniesieniu do tego samego spadku zosta³o

wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 6691 § 1
k.p.c.);

– w przypadku, gdy zarejestrowano dwa lub wiêcej poœwiadczeñ –
s¹d uchyla wszystkie i wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia
spadku (art. 6691 § 1 k.p.c.);

– w przypadku, gdy poœwiadczenie zosta³o sporz¹dzone w stosunku
do osoby uznanej za zmar³¹ lub której zgon stwierdzono, a postanowienia
te zosta³y nastêpnie uchylone (art. 6691 § 3 w zwi¹zku z art. 678 k.p.c.);

– w przypadku uchylenia siê od skutków oœwiadczenia o przyjêciu
lub odrzuceniu spadku, gdy kr¹g spadkobierców ulega zmianie (art. 690
k.p.c.);

– na podstawie art. 679 k.p.c.

9. Stosownie do art. 95c pkt 5 pr. o not. w protokole dziedziczenia
zamieszcza siê oœwiadczenie, czy w sk³ad spadku wchodzi gospodarstwo
rolne oraz który spoœród spadkobierców powo³anych do spadku z ustawy
odpowiada warunkom przewidzianym do dziedziczenia gospodarstwa
rolnego, natomiast zgodnie z art. 95f § 1 pkt 7 tej ustawy, akt dziedziczenia
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powinien zawieraæ wskazanie spadkobierców dziedzicz¹cych gospodar-
stwo rolne podlegaj¹ce dziedziczeniu z ustawy oraz ich udzia³y w nim.
Wreszcie wskazaæ nale¿y na art. 95l pr. o not. Stosownie do jego treœci,
je¿eli w akcie poœwiadczenia dziedziczenia nie wskazano spadkobierców
dziedzicz¹cych gospodarstwo rolne, notariusz sporz¹dza w tym przed-
miocie akt uzupe³niaj¹cy.

Wskazane przepisy stosuje siê tylko do spadków otwartych przed dniem
13 lutego 2001 r. (art. 95 o pr. o not.). Ten ostatni przepis nawi¹zuje
do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2001 r., P 4/
9922, w którym Trybuna³ rozstrzygn¹³ kwestiê zgodnoœci przepisów
normuj¹cych dziedziczenie gospodarstw rolnych z Konstytucj¹ RP oraz
z art. 1 Protoko³u nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Pod-
stawowych Wolnoœci. Nie ma potrzeby – dla celów niniejszego opraco-
wania – przedstawienia treœci tego wyroku. Najogólniej mo¿na stwierdziæ,
¿e od dnia 14 lutego 2001 r. (data og³oszenia wyroku Trybuna³u) dzie-
dziczenie gospodarstw rolnych nastêpuje zgodnie z ogólnymi regu³ami
spadkobrania. Z tego te¿ wzglêdu w art. 95o przyjêto, ¿e w odniesieniu
do spadków otwartych po 13 lutego 2001 r. ani w protokole dziedziczenia,
ani w akcie poœwiadczenia dziedziczenia nie zamieszcza siê odrêbnych
oœwiadczeñ b¹dŸ stwierdzeñ co do dziedziczenia gospodarstwa rolnego.
Te wymagania dotycz¹ tylko spadków otwartych w okresie po 1 lipca
1984 r. (por. art. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r.) a przed 13 lutego
2001 r. (art. 950 pr. o not.).

Jakie wiêc regu³y obowi¹zywa³y w zakresie dziedziczenia gospodarstw
rolnych wchodz¹cych w sk³ad spadku otwartego w okresie 1lipca 1984 r.
– 13 lutego 2001 r., które notariusz musi mieæ na uwadze, sporz¹dzaj¹c
akt poœwiadczenia dziedziczenia?

Po pierwsze, definicja gospodarstwa rolnego do 1 paŸdziernika 1990 r.
by³a zawarta w § 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada
1964 r. w sprawie przenoszenia w³asnoœci nieruchomoœci rolnych, zno-
szenia wspó³w³asnoœci takich nieruchomoœci oraz dziedziczenia gospo-
darstw rolnych23, zaœ od 1 paŸdziernika 1990 r. w art. 553 k.c. Zgodnie

22 Dz.U. Nr 11, poz. 91.
23 Dz.U. z 1983, nr 19, poz. 86 ze zm.
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z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks
cywilny24 przepis art. 553 k.c. stosuje siê do spadków otwartych po
1 paŸdziernika 1990 r.

Po drugie, podstawowym sk³adnikiem gospodarstwa rolnego jest
nieruchomoœæ rolna. Jej pojêcie tak¿e ulega³o zmianie. We wskazanym
okresie (1 lipca 1984 r.– 13 lutego 2001 r.) za nieruchomoœæ roln¹ uwa¿ano:

– w czasie od 1stycznia 1972 r. do 1 paŸdziernika 1990 r. nierucho-
moœci¹ roln¹ by³a nieruchomoœæ o obszarze przekraczaj¹cym 0,5 ha;

– po 1 paŸdziernika 1990 r. zgodnie z art. 1058 k.c. chodzi o grunty
rolne o powierzchni przekraczaj¹ce 1 ha.

Po trzecie, ustalaj¹c uprawnienia do dziedziczenia gospodarstw rol-
nych wchodz¹cych w sk³ad spadków otwartych przed 13 lutego 2001 r.
nale¿y stosowaæ:

– art. 1059 § 1 k.c. odnoœnie do uprawnieñ dzieci spadkodawcy;
– art. 1059 § 2 k.c. odnoœnie do uprawnieñ dzieci spadkodawcy, które

nie spe³niaj¹ warunków z art. 1059 § 1 pkt 1, 2 lub 3 k.c. (spadkobiercy
warunkowi);

– art. 1060 § 1 k.c. odnoœnie do uprawnieñ ma³¿onka spadkodawcy
oraz wnuków spadkodawcy, a tak¿e art. 1060 § 2 k.c. odnoœnie do
wnuków spadkodawcy jako spadkobierców warunkowych;

– art. 1062 k.c. w odniesieniu do uprawnieñ rodziców spadkodawcy;
– art. 1062 k.c. w odniesieniu do uprawnieñ rodzeñstwa spadkodawcy.
Po czwarte, nie dziedzicz¹ gospodarstwa rolnego zstêpni rodzeñstwa

i dalsi wnukowie spadkodawcy. Je¿eli w rachubê wchodzi³oby dziedzi-
czenie Skarbu Pañstwa (art. 1063 k.c.), to notariusz odmawia sporz¹-
dzenia poœwiadczenia (art. 95e § 2 pkt 3 pr. o not.).

Po pi¹te, jeœli chodzi o testamentowe dziedziczenie gospodarstwa rol-
nego, to nale¿y zauwa¿yæ, ¿e art. 1065 k.c. obowi¹zywa³ do 1 paŸdziernika
1990 r. Treœæ art. 95c § 2 pkt 5 i art. 95f § 1 pkt 7 pr. o not. wyraŸnie
wskazuje, ¿e w rachubê wchodzi jedynie dziedziczenie ustawowe.

24 Dz.U. Nr 55, poz. 321.


