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Z³o¿enie testamentu u notariusza

1. Wprowadzenie
Czynno�æ notarialna polegaj¹ca na otwarciu i og³oszeniu testamentu

winna niew¹tpliwie nast¹piæ po wcze�niejszym z³o¿eniu testamentu bê-
d¹cego przedmiotem tej czynno�ci u notariusza, który bêdzie jej doko-
nywa³, lecz nie wcze�niej ni¿ po otrzymaniu dowodu �mierci spadkodaw-
cy. Czynno�æ notarialna otwarcia i og³oszenia testamentu charakteryzuje
siê z³o¿on¹ struktur¹ wewnêtrzn¹. Notariusz dokona otwarcia testamentu
jedynie wówczas, gdy z³o¿ony testament bêdzie wymaga³ przeprowadze-
nia takiej czynno�ci. Bêdzie to mia³o miejsce w sytuacji, gdy dokument
ten zostanie z³o¿ony np. w zamkniêtej kopercie. Og³oszenie testamentu
polega na odczytaniu jego tre�ci. Zgodnie z art. 95d zdanie 2 pr. not. �
z otwarcia i og³oszenia testamentu sporz¹dza siê protokó³. Czynno�æ ta
� wbrew normie wynikaj¹cej z art. 2 § 2 pr. not. � nie ma charakteru
dokumentu urzêdowego, gdy¿ polega na dokonaniu realnej czynno�ci �
otwarcia i og³oszenia z³o¿onego testamentu. Sporz¹dzony protokó³ jedynie
potwierdza wcze�niej dokonan¹ czynno�æ faktyczn¹ � szczegó³owo opisan¹
w jego tre�ci. Powy¿sze obrazuje etapy, które sk³adaj¹ siê na dokonanie
analizowanej czynno�ci notarialnej.

2. �Z³o¿enie� testamentu u notariusza � interpretacja pojêcia
Zgodnie z przepisem art. 641 § 1 k.p.c. �osoba, u której znajduje siê

testament, jest obowi¹zana z³o¿yæ go w s¹dzie spadku, gdy dowie siê
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o �mierci spadkodawcy, chyba ¿e z³o¿y³a go u notariusza.� Z powy¿sz¹
regulacj¹ koresponduje tre�æ art. 95d zdanie pierwsze pr. o not., z którego
wynika, ¿e �w razie z³o¿enia testamentu, notariusz dokonuje jego otwarcia
i og³oszenia, chyba ¿e otwarcie i og³oszenie testamentu ju¿ nast¹pi³o.�
W kwestiach wykonawczych zwi¹zanych z t¹ norm¹ ustawodawca odsy³a
do przepisów kodeksu postêpowania cywilnego. Nasuwa siê wiêc w tym
miejscu pytanie: jak winno siê rozumieæ u¿yte w powy¿szych przepisach
pojêcie �z³o¿ony�? Czy czynno�æ tê mo¿na traktowaæ jako przed³o¿enie
testamentu do czynno�ci notarialnej jego otwarcia i og³oszenia � tj. jako
jeden z etapów czynno�ci notarialnej otwarcia i og³oszenia testamentu?

Ustawodawca w tre�ci kodeksu postêpowania cywilnego wielokrotnie
u¿ywa pojêcia �z³o¿yæ� w kontek�cie z³o¿enia dokumentu, stanowi¹c
o powodzie, który �nie z³o¿y³� pozwu (art. 46 § 1 k.p.c.), osobie dzia-
³aj¹cej bez pe³nomocnictwa, która powinna je �z³o¿yæ� (art. 97 § 2 k.p.c.),
stronie, która nie z³o¿y s¹dowi spisu kosztów (art. 109 § 1 k.p.c.), stronie
obowi¹zanej do �z³o¿enia orygina³u dokumentu�, przy czym zamiast
orygina³u strona mo¿e �z³o¿yæ odpis� dokumentu (art. 129 § 1 i 2 k.p.c.),
przewodnicz¹cym, który mo¿e ¿¹daæ �z³o¿enia za³¹cznika� (art. 161 k.p.c.),
bieg³ych mog¹cych �z³o¿yæ opiniê� na pi�mie (art. 285 § 2 k.p.c.),
pozwanym, który �nie z³o¿y³� odpowiedzi na pozew (art. 47918 § 2 k.p.c.),
z³o¿eniu urzêdowi dokumentu (art. 562 k.p.c.), z³o¿eniu wypisu aktu
zgonu spadkodawcy (art. 641 § 3 k.p.c.), testamencie, który nale¿y �z³o¿yæ�
w s¹dzie spadku, chyba, ¿e osoba �z³o¿y³a go u notariusza� (art. 646 § 1
k.p.c.), z³o¿eniu kilku testamentów (art. 650 k.p.c.), notariuszu, który
przesy³a �z³o¿ony testament� s¹dowi spadku (art. 653 k.p.c.), czy o s¹-
dzie spadku, który wzywa do �z³o¿enia testamentu� (art. 670 k.p.c.).

Pojêciem �z³o¿yæ� ustawodawca pos³uguje siê równie¿ przy okazji
regulacji dotycz¹cej depozytu s¹dowego. W tre�ci art. 47919a k.p.c. oraz
art. 693 k.p.c. wskazuje na �z³o¿enie (...) do depozytu s¹dowego�1.

Analizowanego pojêcia ustawodawca u¿ywa w tre�ci kodeksu postê-
powania cywilnego w kontek�cie jêzykowym2. Pojêcie �z³o¿yæ�, znaczy

1 Patrz te¿: art. 492 § 1 k.p.c. oraz art. 636 k.p.c.
2 Nie tylko w aspekcie sk³adanych dokumentów czy depozytu, lecz równie¿ w aspekcie

sk³adanych o�wiadczeñ (art. 5058 § 3 k.p.c., art. 658 k.p.c., art. 245 k.p.c., art. 181 pkt 1
k.p.c., art. 117 § 2 k.p.c., art. 176 k.p.c., art. 640 § 1 i 2 k.p.c., art. 647 k.p.c., art. 103
§ 2 k.p.c.).
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bowiem tyle co: �(...) przed³o¿yæ w jakim� miejscu (...), daæ, ofiarowaæ
(...), z³o¿yæ w czyje� rêce, przekazaæ co�, oddaæ komu� do r¹k (...),
z³o¿yæ dowód (dowody) czego�, dostarczyæ dowody na co� (...)�3; �(...),
przekazywaæ�4; �(...) zebraæ, zgromadziæ, skompletowaæ (...), schowaæ,
zdeponowaæ (...), oddaæ, wrêczyæ, dorêczaæ, przedstawiæ (...)�5; �(...)
sk³adaæ gdzie� dokumenty (...), z³o¿yæ (...) wniosek (...)�6.

Dokonuj¹c szczegó³owej analizy tre�ci kodeksu postêpowania cywil-
nego mo¿na stwierdziæ, ¿e prawodawca uto¿samia pojêcia �z³o¿yæ� oraz
�do³¹czyæ�. Daje temu wyraz choæby w przepisie art. 6262 § 3 k.p.c.,
gdzie stanowi, i¿ do wniosku �nale¿y do³¹czyæ dokumenty, stanowi¹ce
podstawê wpisu w ksiêdze wieczystej�. Z kolei taki �wniosek mo¿e z³o¿yæ�
np. uprawniony organ czy w³a�ciciel nieruchomo�ci (art. 6262 § 5 k.p.c.).
Podobnie jest w tre�ci art. 126 § 3 k.p.c., gdzie wskazano: �do pisma
nale¿y do³¹czyæ pe³nomocnictwo, je�li pismo wnosi pe³nomocnik, który
przedtem nie z³o¿y³ pe³nomocnictwa (...)�.

W tym samym kontek�cie znaczeniowym ustawodawca u¿ywa tak¿e
pojêcia �przed³o¿yæ�, stanowi¹c o przed³o¿eniu orygina³u dokumentu na
¿¹danie s¹du (art. 129 § 4 k.p.c.), przed³o¿eniu niebudz¹cego w¹tpliwo�ci
dowodu na pi�mie (art. 822 k.p.c.), d³u¿niku obowi¹zanym przed³o¿yæ
komornikowi umowê reguluj¹c¹ prowadzenie rachunku (art. 8911 § 1
k.p.c.), komorniku niezw³ocznie przedk³adaj¹cym s¹dowi protokó³ wraz
z aktami (art. 10135 § 1 k.p.c.).

Zamienne u¿ywanie tych pojêæ jest uzasadnione ich jêzykowym za-
kresem znaczeniowym, bowiem pojêcia �z³o¿yæ�, czy �sk³adaæ� znacz¹
tyle samo co �przekazywaæ, ofiarowaæ, przedk³adaæ�7.

Z powy¿szej analizy wynika, ¿e pojêcia takie jak �z³o¿yæ�, �przed³o-
¿yæ�, �przekazaæ�, s¹ przez ustawodawcê w kodeksie postêpowania

3 Praktyczny s³ownik wspó³czesnej polszczyzny, t. XVIX, red. H. Zgó³kowa, Poznañ
2004, s. 404.
4 S³ownik jêzyka polskiego, t. VIII, S-�, red. W. Doroszewski, Warszawa 1966, s. 287-

288.
5 J. K a r ³ o w i c z, A. K r y ñ s k i, W. N i e d � w i e d z k i, S³ownik jêzyka polskiego,

t. VIII, Z-¯, Pañstwowy Instytut Wydawniczy MCMLIII, s. 541-543.
6 S³ownik jêzyka polskiego PWN R-Z, red. M. Szymczak, Warszawa 1995, s. 968.
7 Wielki s³ownik wyrazów bliskoznacznych, red. M. Bañko, Warszawa 2005, s. 616,

s. 727.
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cywilnego uto¿samiane. Znajduje to swój wyraz w przepisie art. 797 § 5
k.p.c., gdzie ustawodawca stanowi ekspressis verbis: �ilekroæ w ustawie
jest mowa o przedstawieniu (okazaniu, do³¹czeniu, dorêczeniu albo z³o-
¿eniu) tytu³u wykonawczego (...)�, za� w tre�ci art. 1190 § 3 k.p.c.
stanowi, i¿ je�li strona �nie przedstawi dokumentów, które strona obo-
wi¹zana by³a przed³o¿yæ�. Podkre�liæ jednak nale¿y, ¿e w my�l § 10
rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.,
w sprawie �Zasad techniki prawodawczej�8, z którego wynika, ¿e do
oznaczenia jednakowych pojêæ u¿ywa siê jednakowych okre�leñ, a ró¿-
nych pojêæ nie oznacza siê tymi samymi okre�leniami � jest to zabieg
ustawodawcy, który obecnie nie powinien mieæ miejsca.

Dokonuj¹c analizy ustawy � Prawo o notariacie, nale¿y stwierdziæ,
i¿ ustawodawca w tre�ci tego aktu prawnego w Dziale II � �Czynno�ci
notarialne�, u¿ywa pojêcia �z³o¿yæ�, nie tylko przy okazji regulacji czyn-
no�ci notarialnej przyjêcia na przechowanie (art. 106 § 3; art. 108 § 1
pr. o not.), lecz tak¿e w kontek�cie: sk³adanego tuszowego odcisku palca
oraz podpisu (art. 87 § 1 pkt 4 i 5; art. 88; art. 94 § 2 pr. o not.);
sk³adanych o�wiadczeñ (art. 95c; art. 104 § 3 pr. o not.); sk³adanych
¿¹dañ � wniosków (art. 95c § 2 pkt 1 pr. o not.) oraz regulacji w zakresie
z³o¿enia testamentu u notariusza (art. 95d pr. not.). W tym ostatnim
kontek�cie pos³uguje siê równie¿ pojêciem �okazaæ�, którym okre�la ogólny
obowi¹zek przedstawienia do dokonywanej czynno�ci odpowiednich
dokumentów (art. 92 § 1 pkt 5; art. 96 pkt 2; art. 98; art. 99 § 1 i 2
pr. o not.). W ujêciu s³ownikowym pojêcie �okazaæ� znaczy tyle samo
co: �przedstawiæ dokument (...), uzewnêtrzniæ (...), pokazaæ (...)�9. Jest
ono bliskoznaczne10 z pojêciem �przedk³adaæ�, które oznacza �przedsta-
wiaæ, sk³adaæ co komu (...), przedk³adaæ dokument do podpisu, przed-
k³adaæ wniosek (...)�11. S³owo �okazaæ� w omawianym kontek�cie pozostaje
wiêc synonimem pojêæ: �z³o¿yæ�, �przed³o¿yæ� czy �sk³adaæ� okre�lony

8 Dz.U. nr 100, poz. 908.
9 S. S k o r u p k o, H. A u d e r s k a, Z. £ e m p i c k a, Ma³y s³ownik jêzyka polskiego,

Warszawa 1969, s. 502.
10 Wielki s³ownik wyrazów bliskoznacznych..., s. 487, s. 616.
11 S. S k o r u p k o, H. A u d e r s k a, Z. £ e m p i c k a, Ma³y s³ownik..., s. 642.
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dokument. Z uwagi na fakt, ¿e ustawodawca nie wprowadza definicji
ustawowych powy¿szych pojêæ, przez co ich wprost nie ró¿nicuje,
uprawnione jest przyjêcie ich znaczeñ jêzykowych w przepisach ustawy
� Prawo o notariacie. W praktyce notarialnej w tym przedmiocie mo¿na
zaobserwowaæ podzia³ dokumentów s³u¿¹cych odpowiedniemu dokona-
niu przez notariusza czynno�ci s³u¿bowej na dokumenty niezbêdne do
dokonania czynno�ci notarialnej oraz dokumenty uzupe³niaj¹ce informacje
wynikaj¹ce z tych pierwszych12. Zasadnicz¹ grup¹ dokumentów s³u¿¹-
cych osi¹gniêciu po¿¹danych skutków czynno�ci wynikaj¹cych z jej natury
i warunkuj¹cych dokonanie danej czynno�ci s¹ tak zwane dokumenty
przed³o¿one czy z³o¿one do danej czynno�ci notarialnej, bez których
niemo¿liwe jest dokonanie ¿¹danej czynno�ci notarialnej z uwagi na
obowi¹zuj¹ce przepisy prawa. Dokumenty uzupe³niaj¹ce informacje
wynikaj¹ce z dokumentów przed³o¿onych do czynno�ci pozostaj¹ zbio-
rem dokumentów okazywanych przy dokonywaniu danej czynno�ci
wy³¹cznie z woli stron (uczestników, notariusza itp.).

Powszechne pojmowanie znaczenia s³owa �z³o¿yæ�, bez wnikliwej
jego analizy jêzykowej, sprawia, ¿e jest ono kojarzone w aspekcie czyn-
no�ci notarialnej przede wszystkim z przechowaniem czy depozytem
notarialnym13. Jednak jak wykazuje powy¿ej przedstawiona analiza jêzy-
kowa tego pojêcia � nie zawsze bêdzie ono pojmowane w takim samym
znaczeniu14.

Zarówno przepis art. 95d pr. o not., jak równie¿ art. 646 § 1 k.p.c.
nale¿y interpretowaæ w kontek�cie przepisów kodeksu postêpowania
cywilnego, w tym równie¿ w aspekcie dokonywanej przez notariusza
czynno�ci, a nie wy³¹cznie przez pryzmat istniej¹cej ju¿ w ustawie �
Prawo o notariacie instytucji przyjêcia na przechowanie.

12 Szerzej patrz: R. W r z e c i o n e k, Czynno�ci notarialne w prawie spó³ek, Warszawa
2012, s. 119-120.
13 Patrz np. D. D o ñ c z y k, Notarialne po�wiadczenie dziedziczenia. Komentarz, War-

szawa 2011, s. 34, nb 8; uchwa³a nr VII/46/2011 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 4
czerwca 2011 r., w sprawie utworzenia rejestru testamentów i zasad jego funkcjonowania.
14 Patrz np.: D. C e l i ñ s k i, A. D a w i d, Otwarcie i og³oszenie testamentu w praktyce

notarialnej, Biuletyn Izby Notarialnej w Katowicach 2011, nr 1, s. 54 i nast.
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3. Podmiot uprawniony do �z³o¿enia� testamentu u notariusza
Przepisem art. 95d pr. o not. ustawodawca nak³ada na notariusza

obowi¹zek otwarcia i og³oszenia testamentu w przypadku jego z³o¿enia.
Zasadnym w tym miejscu jest wiêc ustalenie osoby uprawnionej do z³o¿enia
testamentu notariuszowi. Z³o¿yæ testament do czynno�ci notarialnej jego
otwarcia i og³oszenia uprawniony jest ka¿dy bêd¹cy w posiadaniu testa-
mentu, który bêdzie przedmiotem tej czynno�ci notarialnej. Podobnie jest
z uprawnieniem do ¿¹dania dokonania przez notariusza czynno�ci. No-
tariusz nie mo¿e odmówiæ dokonania analizowanej czynno�ci notarialnej
powo³uj¹c siê na okoliczno�æ, ¿e osoba ¿¹daj¹ca jej dokonania nie jest
w krêgu spadkobierców ustawowych ani testamentowych � je�li dys-
ponuje ona orygina³em sporz¹dzonego testamentu (w przypadku gdy jest
on sporz¹dzony w zwyk³ej formie pisemnej) b¹d� wypisem aktu nota-
rialnego testamentu (w przypadku gdy jest on sporz¹dzony w formie aktu
notarialnego) oraz dowodem �mierci spadkodawcy.

W doktrynie15 s³usznie wskazuje siê, ¿e z³o¿enie testamentu winno
nast¹piæ u notariusza wybranego przez osobê ¿¹daj¹c¹ dokonania czyn-
no�ci otwarcia i og³oszenia. Je�li testament zosta³ sporz¹dzony w zwyk³ej
formie pisemnej, notariusz przy dokonywaniu czynno�ci jego otwarcia
i og³oszenia winien dysponowaæ orygina³em testamentu spadkodawcy16.
Pos³ugiwanie siê odpisem testamentu nie jest wystarczaj¹ce17. Zdaniem
D. Doñczyka � w przypadku testamentu sporz¹dzonego w formie aktu
notarialnego � notariusz winien dysponowaæ jego wypisem, który zgodnie
z art. 109 pr. o not. ma moc prawn¹ orygina³u. Oczywi�cie, uwzglêdniaj¹c
aktualny stan prawny, jest to jedyny sposób postêpowania, choæ nios¹cy
w praktyce istotne zagro¿enia. Niepo¿¹dana jest sytuacja, w której kil-
kakrotnie dojdzie do otwarcia tego samego testamentu sporz¹dzonego
w formie aktu notarialnego przez ró¿nych notariuszy. Z tre�ci przepisu
art. 95d zdanie pierwsze pr. o not. wynika jednoznacznie, i¿ notariusz
dokonuje otwarcia i og³oszenia z³o¿onego testamentu, �chyba ¿e otwarcie

15 Tak np.: P. B o r k o w s k i, Notarialne po�wiadczenie dziedziczenia, Warszawa 2011,
s. 165.
16 Tak te¿: D. D o ñ c z y k, Notarialne po�wiadczenie..., s. 32.
17 Postanowienie SN z dnia 26 kwietnia 1988 r., III CRN 104/88 (niepubl.).
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i og³oszenie testamentu ju¿ nast¹pi³o�. Natomiast powszechna jest prak-
tyka wydawania kilku wypisów sporz¹dzonych w formie aktu notarial-
nego testamentów. Je�li spadkobiercy po �mierci testatora zwróc¹ siê �
ka¿dy z nich z osobna � do ró¿nych notariuszy o otwarcie i og³oszenie
testamentu sporz¹dzonego w formie aktu notarialnego, przedk³adaj¹c jego
wypis � prawdopodobnie dojdzie do sytuacji, w której ten sam testament
zostanie otwarty i og³oszony kilka razy. Nale¿y przy tym wspomnieæ, ¿e
ka¿dy z przed³o¿onych wypisów aktu notarialnego testamentu mo¿e mieæ
inne cechy zewnêtrzne (plamy, uszkodzenia itp.), a w tre�ci sporz¹dza-
nego przez notariusza protoko³u z otwarcia i og³oszenia winny te oko-
liczno�ci znale�æ swoje odzwierciedlenie. Protoko³y sporz¹dzone przez
notariuszy z otwarcia i og³oszenia tego samego testamentu mog¹ nie byæ
wiêc tre�ciowo to¿same w tym zakresie.

G. Bieniek18 s³usznie wskaza³, ¿e uczynienie wzmianki na otwartym
testamencie jest problematyczne w sytuacji, gdy notariusz dysponuje jedynie
wypisem aktu notarialnego zawieraj¹cego testament spadkodawcy. W ta-
kim przypadku notariusz, który dokona³ otwarcia i og³oszenia testamentu,
mimo ¿e przepisy tego nie przewiduj¹, powinien zawiadomiæ o otwarciu
i og³oszeniu testamentu notariusza, u którego znajduje siê orygina³ testa-
mentu notarialnego. Takie stanowisko mo¿e jednak � moim zdaniem �
budziæ w¹tpliwo�ci w aspekcie obowi¹zku zachowania tajemnicy zawo-
dowej notariusza dokonuj¹cego czynno�ci.

Dlatego w³a�nie ustawodawca, maj¹c na wzglêdzie choæby powy¿sze
� przyk³adowe przyczyny, winien wprowadziæ regulacjê, i¿ w przypadku
spisania testamentu w formie aktu notarialnego, jego otwarcia i og³oszenia
w okresie dziesiêciu lat, licz¹c od jego sporz¹dzenia, powinien dokonaæ
notariusz, który dany akt sporz¹dzi³. Wszak to on dysponuje orygina³em
aktu notarialnego przez dziesiêæ lat od jego sporz¹dzenia. Zgodnie z § 7
ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 12 kwietnia 1991 r.
w sprawie prowadzenia ksi¹g notarialnych oraz przekazywania na prze-
chowanie dokumentów s¹dom rejonowym19 � notariusz przechowuje
u siebie orygina³y m.in. aktów, testamentów, z okresu ostatnich dziesiêciu

18 G. B i e n i e k, Notarialne po�wiadczenie dziedziczenia, Rejent 2008, nr 9, s. 28.
19 Dz.U. nr 33, poz. 147 ze zm.
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lat, za� po up³ywie tego okresu przekazuje je do archiwum ksi¹g wie-
czystych s¹du rejonowego w³a�ciwego ze wzglêdu na siedzibê kancelarii.
Powy¿sza regulacja nie znajduje jednak zastosowania do dokumentów
przyjêtych na przechowanie (§ 7 ust. 2 ww. rozporz¹dzenia). Po tym
okresie orygina³em aktu notarialnego testamentu bêdzie dysponowa³ s¹d
rejonowy w³a�ciwy ze wzglêdu na siedzibê kancelarii (art. 90 § 1 pr. not.;
§ 7 ust. 1 ww. rozporz¹dzenia), który z chwil¹ wej�cia w jego posiadanie
winien byæ obowi¹zany do jego otwarcia i og³oszenia przy zaistnieniu
odpowiednich przes³anek. Postulat taki koresponduje nie tylko z faktem,
¿e jedynie w takiej sytuacji mo¿na mówiæ o otwarciu i og³oszeniu (�ory-
ginalnego�) testamentu i opisie jego zewnêtrznych cech, lecz nadto z mo¿-
liwo�ci¹ niezw³ocznego dokonania wzmianki na otwartym testamencie
bezpo�rednio po jego otwarciu i og³oszeniu.

Abstract
This article include answere the following question: how shoud we

understand an expression to pass on testament, used in the art. 95d Low
of Notary.

Mgr Rafa³ Wrzecionek � doktorant Wydzia³u Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczeciñskiego.


