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Rafa³ Wrzecionek

Forma notarialnego protoko³u z otwarcia i og³oszenia
testamentu

Czynno�æ notarialna otwarcia i og³oszenia testamentu charakteryzuje
siê z³o¿on¹ struktur¹ wewnêtrzn¹. W praktyce analizowana czynno�æ
polega na otwarciu i og³oszeniu z³o¿onego wcze�niej u notariusza testa-
mentu. Notariusz dokona otwarcia testamentu jedynie wówczas, gdy
z³o¿ony testament bêdzie wymaga³ przeprowadzenia 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. o not. � z otwarcia i og³oszenia testamentu
sporz¹dza siê protokó³. Czynno�æ ta � wbrew normie wynikaj¹cej z art.
2 § 2 pr. o not. � nie ma charakteru dokumentu urzêdowego, gdy¿ polega
na dokonaniu realnej czynno�ci � otwarcia i og³oszenia z³o¿onego testa-
mentu. 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 omawianej czynno�ci
notarialnej.

W pi�miennictwie nie podejmuje siê rozwa¿añ dotycz¹cych niezwykle
istotnego problemu przy dokonywaniu czynno�ci notarialnej otwarcia
i og³oszenia testamentu, a mianowicie formy, w jakiej powinien byæ spo-
rz¹dzony przez notariusza protokó³ z tej czynno�ci. Dostrzec mo¿na jedynie
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lakoniczne stwierdzenia w tym przedmiocie1, które jednak wymagaj¹
g³êbszych rozwa¿añ. Przystêpuj¹c do analizy, koniecznym jest siêgniêcie
do rozwi¹zañ ju¿ funkcjonuj¹cych na gruncie alternatywnego w stosunku
do notarialnego postêpowania spadkowego � tj. s¹dowego postêpowania
o stwierdzenie nabycia spadku.

S¹d spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po
przeprowadzeniu rozprawy, z której protokolant pod kierunkiem prze-
wodnicz¹cego spisuje protokó³ (art. 157 § 1 k.p.c.). Na tê rozprawê
wzywa siê wnioskodawcê oraz osoby mog¹ce wchodziæ w rachubê jako
spadkobiercy ustawowi i testamentowi (art. 669 k.p.c.). Odpowiednikiem
tego protoko³u s¹dowego w notarialnym postêpowaniu spadkowym jest
protokó³ dziedziczenia spisywany przez notariusza w formie aktu nota-
rialnego. Ustawodawca da³ temu wyraz wprost w przepisie art. 104 § 3
pr. o not. Czynno�ci tej dokonuje siê przy udziale wszystkich osób, które
mog¹ wchodziæ w rachubê jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi,
a tak¿e osób, na których rzecz spadkodawca uczyni³ zapisy windykacyjne
(art. 95b pr. o not.).

Natomiast otwarcie i og³oszenie testamentu przez s¹d nastêpuje
wprawdzie na posiedzeniu jawnym, lecz nie na rozprawie (art. 514 § 1
k.p.c.). Nie ma obowi¹zku zawiadomienia o terminie dokonania tej czyn-
no�ci (chyba ¿e osoba zainteresowana zg³osi takie ¿¹danie)2. Z czynno�ci
tej sporz¹dza siê oddzielny protokó³3. Jak s³usznie wskaza³ S¹d Najwy¿szy
w postanowieniu z dnia 26 listopada 2003 r.4 � skoro spisanie przez
notariusza protoko³u dziedziczenia (w formie aktu notarialnego) jest
odpowiednikiem protoko³u z posiedzenia s¹du w sprawie o stwierdzenie
nabycia spadku, to na zasadzie analogii mo¿na by przyj¹æ, ¿e protokó³
z otwarcia i og³oszenia testamentu sporz¹dzany przez notariusza jest

1 Np.: D. D o ñ c z y k, Notarialne po�wiadczenie dziedziczenia, Warszawa 2011, s. 82;
D. C e l i ñ s k i i A. D a w i d, Otwarcie i og³oszenie testamentu w praktyce notarialnej,
Biuletyn Izby Notarialnej w Katowicach z 2011 r., nr 1, s. 61.
2 T. D e m e n d e c k i, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, red. A. Ja-

kubecki, wyd. 3, Warszawa 2008, s. 925.
3 Patrz § 143 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 23 lutego 2007 r.,

Regulamin urzêdowania s¹dów powszechnych (Dz.U. nr 38, poz. 249 ze zm.).
4 III CK 126/02 (niepubl.).
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w istocie odpowiednikiem protoko³u posiedzenia s¹dowego, w trakcie
którego dokonano czynno�ci otwarcia i og³oszenia testamentu5.

W notarialnym postêpowaniu spadkowym, dokonuj¹c otwarcia i og³o-
szenia testamentu, notariusz �sporz¹dzi protokó³� (art. 95d pr. o not.).
Wzoruj¹c siê na s¹dowym postêpowaniu spadkowym, nie powinno siê
ignorowaæ kwestii ewentualnych ró¿nic w sporz¹dzaniu powy¿szych
protoko³ów. Nie mo¿na wiêc bezrefleksyjnie przyj¹æ za³o¿enia, ¿e nota-
rialny protokó³ dziedziczenia, przy regulacji którego ustawodawca wprost
nakazuje stosowanie formy aktu notarialnego (art. 104 § 3 pr. o not.),
oraz notarialny protokó³ z otwarcia i og³oszenia testamentu, przy regulacji
którego ustawodawca nie nakazuje stosowania tej formy � w aspekcie
formy nale¿y interpretowaæ w sposób to¿samy. Nale¿y w tym miejscu
przywo³aæ s³uszne stanowisko S¹du Najwy¿szego zaprezentowane w wy-
roku z dnia 19 lutego 2002 r.6 Wskazano tam, ¿e wymóg zachowania
szczególnej formy czynno�ci prawnej musi wynikaæ z przepisu ustawy.
Niedopuszczalne jest zatem kreowanie takiego wymogu w drodze ana-
logicznego stosowania przepisu odnosz¹cego siê do innych czynno�ci.
W konsekwencji braku wymagañ formalnych w odniesieniu do sporz¹-
dzenia przez notariusza protoko³u z otwarcia i og³oszenia testamentu (art.
95d pr. o not.) nie powinno siê traktowaæ jako luki prawnej, któr¹ nale¿y
wype³niæ w drodze analogii.

Z tre�ci art. 104 § 3 pr. o not. wynika, ¿e notariusz spisuje protoko³y,
w tym protoko³y dziedziczenia, w celu stwierdzenia przebiegu pewnych
czynno�ci i zdarzeñ wywo³uj¹cych skutki prawne. Z chwil¹ otwarcia
i og³oszenia testamentu staje siê on skuteczny, a na jego podstawie osoby

5 Na marginesie warto nadmieniæ, ¿e otwarcie i og³oszenie testamentu przez s¹d nastêpuje
�z urzêdu�, przy czym nie oznacza to braku mo¿liwo�ci z³o¿enia w tym zakresie wniosku
przez osobê zainteresowan¹. Sporo jednak komplikacji mo¿e powodowaæ brak ustawowego
przyzwolenia na mo¿liwo�æ dokonania tej czynno�ci przez notariusza �z urzêdu� (pod-
kre�laj¹ to tak¿e: D. C e l i ñ s k i  i  A. D a w i d, Otwarcie i og³oszenie testamentu w prak-
tyce notarialnej, Biuletyn Izby Notarialnej w Katowicach z 2011 r., nr 1, s. 57), co
szczególnego znaczenia nabiera choæby w kontek�cie wydania z³o¿onego na przechowanie
u notariusza testamentu. Niew¹tpliwie w sposób istotny przyczyni³oby siê to do realizacji
nadrzêdnego celu ustawodawcy, a mianowicie odformalizowania i usprawnienia notarial-
nego postêpowania spadkowego.
6 IV CKN 784/00 (OSNC 2003, nr 1, poz. 14).
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wskazane w testamencie dochodz¹ do spadku7. Otwarcie i og³oszenie
testamentu wywo³uje zatem skutki procesowe (np. art. 670 k.p.c.) oraz
materialnoprawne (np. art. 1007 § 1 k.c.). Jest to wiêc czynno�æ pro-
cesowa bêd¹ca jednocze�nie no�nikiem tak¿e czynno�ci materialnopraw-
nej � to do oceny jej skutku wywo³anego w sferze prawa materialnego
mog¹ mieæ zastosowanie przepisy tego prawa8. Jak s³usznie wskazuje
P. Borkowski9, ujawnienie jego tre�ci ma du¿e znaczenie nie tylko dla
spadkobierców, ale tak¿e dla wierzycieli i d³u¿ników spadkodawcy oraz
osób, na rzecz których w testamencie uczyniono zapis zwyk³y lub zapis
windykacyjny. Zatem protokó³ z otwarcia i og³oszenia testamentu zawiera
w swej tre�ci przebieg pewnych czynno�ci i zdarzeñ wywo³uj¹cych skutki
prawne (art. 104 § 3 pr. o not.). Powy¿ej opisany argument mo¿e jedynie
pozornie stanowiæ podstawê kwalifikacji formy omawianego protoko³u
z otwarcia i og³oszenia testamentu jako aktu notarialnego.

W dziale II �Czynno�ci notarialne� ustawy � Prawo o notariacie,
prawodawca stanowi o �spisaniu protoko³u� w aspekcie protoko³u w formie
aktu notarialnego (art. 79 pkt. 4;  art. 95b; art. 95e § 1; art. 102 § 4;
art. 104; art. 107 § 1; art. 108 § 2 pr. o not.), za� stanowi¹c o �spo-
rz¹dzeniu protoko³u� sygnalizuje odmienno�æ protoko³u w zakresie jego
formy (art. 95d w zwi¹zku z art. 79 pkt 9 pr. o not.). Jest to zgodne
z przepisem § 10 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20
czerwca 2002 r. w sprawie �Zasad techniki prawodawczej�10, 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.
Ustawodawca celowo ró¿nicuje te pojêcia przy okazji regulacji protoko-
³ów notarialnych, co tak¿e wynika z tego, ¿e tê sam¹ zmian¹11 dokonuje
wprowadzenia np. art. 95b, art. 95c, art. 95d, art. 95e, oraz zmiany art.
104 § 3 pr. o not.12

7 P. B o r k o w s k i, Notarialne po�wiadczenie dziedziczenia, Warszawa 2011, s. 165.
8 A. O l e s z k o, Prawo o notariacie, Czê�æ ustrojowa, Kluczbork-Lublin 2009, s. 286.
9 P. B o r k o w s k i, Notarialne po�wiadczenie dziedziczenia, Warszawa 2011, s. 165.
10 Dz.U. nr 100, poz. 908.
11 To jest ustaw¹ z dnia 18 marca 2011 r., o zmianie ustawy � Kodeks cywilny oraz

niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 85, poz. 458).
12 Co prawda w art. 95e § 2 pkt 2 pr. o not. stanowi siê o �sporz¹dzaniu� protoko³u

dziedziczenia, jednak¿e ustawodawca jednoznacznie reguluje kwestiê formy tego protoko³u
w tre�ci art. 104 § 3 pr. o not.
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W czynno�ci otwarcia i og³oszenia testamentu dokonywanej przez
notariusza mog¹ uczestniczyæ �osoby zainteresowane� w rozumieniu art.
649 § 2 k.p.c. Ich obecno�æ podczas dokonywania przez notariusza
czynno�ci otwarcia i og³oszenia testamentu jest przez ustawê dopuszczal-
na, a co do ich uczestnictwa podczas dokonywanej czynno�ci notariusz
nie ma ¿adnego wp³ywu. Je�li wezm¹ udzia³ w tej czynno�ci � zyskaj¹
status jej stron. Art. 649 § 2 k.p.c. stanowi, ¿e o terminie otwarcia
i og³oszenia z³o¿onego testamentu nie zawiadamia siê zainteresowanych,
przy czym �mog¹ byæ one obecne przy tej czynno�ci�. Oznacza to, ¿e
nieobecno�æ osób zainteresowanych tre�ci¹ ostatniej woli spadkodawcy
zawart¹ w otwieranym i og³aszanym testamencie nie uniemo¿liwia do-
konania tej czynno�ci przez notariusza. Ma on jednak obowi¹zek zawia-
domiæ w miarê mo¿liwo�ci osoby, których rozrz¹dzenia testamentowe
dotycz¹ oraz wykonawcê testamentu i kuratora spadku (art. 652 k.p.c.)
� po dokonanym otwarciu i og³oszeniu danego testamentu.

W przypadku, gdy notariusz dokonuje czynno�ci otwarcia i og³oszenia
testamentu, podczas której nie bêdzie obecna ¿adna osoba zainteresowa-
na, nale¿a³oby rozwa¿yæ zasadno�æ obowi¹zku wynikaj¹cego z tre�ci art.
94 § 1 pr. o not. Wynika z niego, ¿e akt notarialny przed podpisaniem
powinien byæ odczytany przez notariusza (lub przez inn¹ osobê w jego
obecno�ci), a przy odczytywaniu aktu winien on siê przekonaæ, ¿e osoby
bior¹ce udzia³ w czynno�ci dok³adnie rozumiej¹ jego tre�æ oraz znaczenie,
a akt jest zgodny z ich wol¹.

Konsekwencj¹ normy wynikaj¹cej z powy¿ej omawianego przepisu
art. 94 § 1 pr. o not. jest nakaz zamieszczenia w tre�ci spisywanego
protoko³u w formie aktu notarialnego stwierdzenia, ¿e zosta³ on odczy-
tany, przyjêty i podpisany przez osoby obecne przy sporz¹dzaniu aktu
(art. 92 § 1 pkt 7-8 pr. o not.) jako koniecznego elementu formalnego
(art. 92 § 1 w zwi¹zku z art. 104 § 4 pr. o not.). Z powy¿szego nie
mo¿na jednak wnioskowaæ, ¿e w przypadku, gdy przy czynno�ci otwar-
cia i og³oszenia testamentu uczestnicz¹ osoby zainteresowane, nale¿y
stosowaæ formê aktu notarialnego wobec sporz¹dzanego protoko³u z tej
czynno�ci, a w przypadku braku tych osób podczas dokonywanej czyn-
no�ci � wspomnianej formy nie stosowaæ. Taka niejednorodna interpre-
tacja z pewno�ci¹ nie by³a zamiarem ustawodawcy przy konstruowaniu
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omawianej czynno�ci notarialnej. Nale¿y wiêc przyj¹æ jednolit¹ praktykê
w tym zakresie.

W zwi¹zku z tym, ¿e nie istnieje przepis nakazuj¹cy normê wynikaj¹c¹
z art. 92 § 1 pr. o not. przy sporz¹dzaniu protoko³u otwarcia i og³oszenia
testamentu stosowaæ odpowiednio (przy za³o¿eniu, ¿e przy tej czynno�ci
idzie o protokó³, o którym mowa w art. 104 § 3 pr. o not.) � nale¿y
stosowaæ wprost przepisy art. 92 § 1 pkt 7-8 w zwi¹zku z art. 104 § 4
pr. o not. Je�li zamiarem ustawodawcy by³oby nakazanie stosowania przy
dokonywaniu analizowanej czynno�ci notarialnej normy wynikaj¹cej z tre-
�ci art. 92 § 1 pr. o not. w sposób odpowiedni, z pewno�ci¹ da³by temu
wyraz w konkretnym przepisie ustawy � Prawo o notariacie. Przyk³adem
takiego dzia³ania prawodawcy jest art. 80 § 4 zdanie drugie pr. o not.,
który stanowi, ¿e do protoko³u prostuj¹cego niedok³adno�ci, b³êdy pisar-
skie, rachunkowe lub inne oczywiste omy³ki  �nie stosuje siê przepisów
art. 5, art. 92 § 1 pkt 4-8 i art. 94 § 1� pr. o not.

Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 28 czerwca 2004 r.,
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej13  wprowadza wyna-
grodzenie notariusza za dokonanie omawianej czynno�ci notarialnej w tre-
�ci § 10a ust. 3 tego aktu. Skoro zatem brak jest analogicznej jak w przy-
padku protoko³u prostuj¹cego niedok³adno�ci, b³êdy pisarskie, rachunkowe
lub inne oczywiste omy³ki (art. 80 § 4 pr. o not.) regulacji ustawowej
przy czynno�ci otwarcia i og³oszenia testamentu, to w my�l art. 89 § 1
pr. o not. koszty wynagrodzenia notariusza powinny ponie�æ strony czyn-
no�ci notarialnej.

Czynno�æ ta podlega wpisowi do repertorium A, z uwagi na fakt, ¿e
jest to dokument (czynno�æ) notarialny, a w my�l § 2 ust. 1 rozporz¹-
dzenia Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 12 kwietnia 1991 r., w sprawie
prowadzenia ksi¹g notarialnych oraz przekazywania na przechowanie
dokumentów s¹dom rejonowym14 � �do repertorium A wpisuje siê w po-
rz¹dku chronologicznym wszystkie czynno�ci notarialne, w wyj¹tkiem
protestów�.

Art. 652 k.p.c. stanowi, ¿e: �O dokonanym otwarciu i og³oszeniu
testamentu s¹d spadku albo notariusz zawiadamia w miarê mo¿liwo�ci

13 Dz.U. nr 148, poz. 1564 ze zm.
14 Dz.U. nr 33, poz. 147 ze zm.
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osoby, których rozrz¹dzenia testamentowe dotycz¹, oraz wykonawcê
testamentu i kuratora spadku. Notariusz niezw³ocznie zawiadamia o tym
s¹d spadku, przesy³aj¹c odpis sporz¹dzonego protoko³u.� Przepis ten
zmieniony zosta³ ustaw¹ z dnia 24 sierpnia 2007 r., o zmianie ustawy �
Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw15. Co prawda tym samym
aktem zmieniony zosta³ tak¿e przepis art. 665 k.p.c., z którego m.in.
wynika, ¿e notariusz niezw³ocznie zawiadamia s¹d spadku o wydanym
za�wiadczeniu o wykonawcy testamentu, �przesy³aj¹c jego odpis�, jednak
na gruncie kodeksu postepowania cywilnego nie mo¿na z powy¿szego
wywodziæ zamiaru ustawodawcy w zakresie formy w³a�ciwej dla spo-
rz¹dzanego protoko³u z otwarcia i og³oszenia testamentu.

Prawodawca, w aspekcie aktów notarialnych, pojêcia �wypis� u¿ywa
jednolicie16, czego przyk³adem jest przepis art. 6264 k.p.c., gdzie stanowi
o wypisie aktu notarialnego zawieraj¹cego wniosek o dokonanie wpisu
do ksiêgi wieczystej. Innym przyk³adem jest art. 6944 § 3 k.p.c., w tre�ci
którego tak¿e stanowi siê o wypisach aktów notarialnych. Skoro wiêc
ustawodawca w kontek�cie aktów notarialnych konsekwentnie u¿ywa
okre�lenia �wypis�, to mo¿na przyj¹æ, ¿e przy okre�laniu protoko³ów
sporz¹dzanych przez notariusza tak¿e konsekwentnie u¿ywaæ bêdzie takich
samych okre�leñ. Weryfikacja tej prawid³owo�ci w kodeksie postêpowa-
nia cywilnego nie jest aktualnie mo¿liwa, bowiem o protokole sporz¹dza-
nym przez notariusza stanowi jedynie przepis art. 652 k.p.c. (i to od
zmiany jego tre�ci ustaw¹17, która wesz³a w ¿ycie z dniem 2 pa�dziernika
2008 r.) oraz art. 1139 § 2 k.p.c., gdzie ustawodawca stanowi, ¿e �wypis
testamentu oraz protoko³u otwarcia i og³oszenia testamentu� wydaje siê

15 Dz.U. nr 181, poz. 1287.
16 Nale¿y jednak mieæ na uwadze fakt, i¿ o ile ustawodawca w tre�ci kodeksu postê-

powania cywilnego konsekwentnie u¿ywa pojêcia �wypis� w przepisach dotycz¹cych aktów
notarialnych, o tyle ju¿ w innych aspektach ani¿eli notarialne brak jest tej konsekwencji.
I tak w tre�ci art. 350 § 2, art. 783 § 3, art. 762 § 3 oraz art. 8932 § 1 k.p.c. stanowi
odpowiednio o wypisie wyroku i orzeczenia s¹dowego czy o wypisie postanowienia s¹du,
podczas gdy w innych miejscach pos³uguje siê zamiennie okre�leniem �odpis� w tym
kontek�cie (art. 124 § 2, art. 3987 § 2, art. 47945, art. 50537 § 2, art. 558 § 1, 59819 § 1,
art. 6691 § 4, art. 753 § 2, art. 773 § 4, art. 1213 k.p.c.). Pojêcie �wypis� u¿yte jest tak¿e
w art. 641 § 3 k.p.c., gdzie ustawodawca stanowi o wypisach aktu zgonu spadkodawcy.
17 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r., o zmianie ustawy � Prawo o notariacie oraz

niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 181, poz. 1287).
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na ¿¹danie organowi pañstwa, którego obywatelem by³ spadkodawca,
który to przepis obowi¹zuje w niezmienionej tre�ci od chwili wej�cia
w ¿ycie kodeksu postêpowania cywilnego.

Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze argumenty, wydaje siê, ¿e analizowany
protokó³ z otwarcia i og³oszenia testamentu nie powinien byæ sporz¹dzany
w formie aktu notarialnego. Moim zdaniem winno siê przyj¹æ, i¿ usta-
wodawca wprowadzi³ swoist¹ formê notarialn¹ (obok np. formy aktu
notarialnego, po�wiadczenia notarialnego czy aktu po�wiadczenia dziedzi-
czenia), a mianowicie formê protoko³u z otwarcia i og³oszenia testamentu,
traktuj¹c j¹ jako odrêbn¹ czynno�æ notarialn¹ o charakterze procesowym.

Rafa³ Wrzecionek � doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlo-
wego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczeciñskiego.


