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Ustanowienie trustu w drodze testamentu –
próba określenia prawa właściwego 

oraz dopuszczalności w świetle księgi 
czwartej kodeksu cywilnego

Streszczenie:

Artykuł dotyczy problematyki dopuszczalności ustanowienia trustu w drodze testa-
mentu. Składa się on z dwóch części. Zasadnicza część artykułu dotyczy prawa prywat-
nego międzynarodowego, wskazuje na brak w polskim systemie prawa normy kolizyjnej 
dotyczącej trustów, a w dalszej kolejności stanowi próbę wypełnienia owej luki. W tym 
zakresie, na podstawie opisanej konstrukcji trustu, dokonywana jest próba określe-
nia statutu prawa, a w dalszej kolejności wskazanie odpowiedniej regulacji wskutek 
określenia statutu. Artykuł oparty jest, z uwagi na brak wypracowanego orzecznictwa 
i praktyki, na dorobku piśmienniczym. Druga część artykułu bazuje natomiast na pol-
skim prawie cywilnym i jej celem jest rozgraniczenie sytuacji, w których trust może 
być w świetle kodeksu cywilnego ustanowiony w drodze testamentu w świetle zakazu 
podstawienia powierniczego oraz ustanowienia spadkobiercy pod warunkiem, czy za-
strzeżeniem terminu. Celem artykułu jest wskazanie na istnienie problematyczności 
ustanowienia trustu w drodze testamentu i zasygnalizowanie potrzeby uregulowania 
owej kwestii. 

Słowa kluczowe: trust, prawo właściwe, normy kolizyjne, wybór prawa,  
klauzula najściślejszego związku, konwencja haska, prawo unijne,  
prawo spadkowe, zakaz podstawienia powierniczego

1  Absolwenci prawa Wydziału Prawa i Administracji UJ.
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I. Wstęp

Kwestie związane ze stosowaniem prawa prywatnego międzynarodowego w pracy pol-
skiego prawnika mają bardzo często dwojaki, czasem wręcz skrajnie dychotomiczny 
charakter. W pierwszym układzie, tym przeważającym, będą się cechować dużym au-
tomatyzmem i tym samym brakiem problemów w zakresie odnalezienia prawa właści-
wego, w praktyce gros sytuacji dotyczącej sytuacji z potencjalnym zaistnieniem kolizji 
prawa dotyczyć będzie stosunków handlowych, co pozwala na zastosowanie wyboru 
prawa, a jak wskazują realia, strony skwapliwie korzystają z tego przywileju. Umiesz-
czenie w umowie wyboru prawa w wypadku umów z elementem transgranicznym jest 
w zasadzie równie powszechne co wskazanie sądu właściwego na podstawie 46 k.p.c. 
Nawet w wypadku braku wyboru prawa, kolejny łącznik w postaci oceny charaktery-
stycznego świadczenia w najczęściej zawieranych umowach typu sprzedaż, zlecenie 
czy dzieło nie nastręcza niemalże nigdy poważnych trudności. Odmienny charakter 
mają sprawy dotyczące stanów faktycznych, w których w tle pojawia się instytucja 
swoista dla danego prawa, zwłaszcza jeśli pochodzi z obcego i dla większości polskich 
prawników niezrozumiałego, na poziomie praktyki systemu common law. Natomiast 
w zasadzie całkowitą niepewność wywołuje sytuacja, w której pojawia się instytucja 
co do której brak jest wyraźnego wskazania normy kolizyjnej. Instytucje posiadające 
wspominane powyżej cechy stanowią więc, w mojej opinii, najciekawszy element prawa 
prywatnego międzynarodowego, stąd też wybór niniejszego tematu. Poniższy temat nie 
posiada na obecną chwilę dorobku orzeczniczego, a dorobek piśmienniczy ogranicza 
się w zasadzie do jednego autora, dr. M. de Abgaro Zachariasiewicza. 

Trust nie daje się precyzyjnie i łatwo zdefiniować, łatwiej wymienić jest jego ce-
chy, jednakże na potrzeby wstępu należy wskazać, iż pod trustem najogólniej rozumie 
się stosunek prawny powstały wskutek jednostronnej czynności prawnej, w którym 
to własność zostaje najpierw wyodrębniona, a w dalszym ciągu przeniesiona przez 
ustanawiającego (settlor) na powiernika (trustee). Ustanawiający w akcie statutowym 
określa również cel, dla którego ustanowiono trust, sposób jego zarządzania oraz zasady 
na jakich warunkach korzyści mają przypadać określonemu podmiotowi lub podmio-
tom. Prawnym właścicielem rzeczy jest co prawda powiernik, aczkolwiek beneficjen-
towi przysługuje tzw. equitable ownership, wiąże się ono z prawem do otrzymywania 
określonych benefitów oraz roszczeniem przeciwko powiernikowi, który dopuścił się 
do naruszenia majątku trustu, wskutek niezgodnego z czynnością ustanawiającą trust 
zarządu. Dochodzi przy tym nijako do rozszczepienia własności2. Nie analizując pro-
blematyki różnorodności trustów wskazać należy, iż ich wspólną cechą jest trójpodmio-
towy układ, wyodrębnienie majątku w drodze jednostronnej czynności prawnej, choć 
w swych cechach zbliżonej do umowy, przekazanie majątku powiernikowi, istnienie 
podzielonej własności, istnienie szczególnej ochrony prawnej majątku wobec wierzycieli 
powiernika, brak zdolności prawnej trustu oraz szczególna wiązka uprawnień benefi-
cjenta. Wracając do treści tematu artykułu, rozstrzygnięcie możliwości ustanowienia 

2  P. Stec, O anglosaskim i kontynentalnym rozumieniu powiernictwa, Problemy Współczesnego Prawa 
Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 1/2003, s. 10.
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trustu w drodze testamentu odbywać się będzie dwustopniowo. W pierwszej kolejności 
należy dokonać analizy pod kątem wskazania prawa właściwego, następnym krokiem 
będzie natomiast określenie, czy jeśli właściwym prawem jest prawo polskie, to czy 
ustanowienie trustu w testamencie nie jest w świetle polskiego kodeksu cywilnego 
sprzeczne z prawem, zwłaszcza mając na uwadze treść 962 oraz 964 k.c. 

II. Poszukiwanie prawa właściwego

Polski system prawa prywatnego międzynarodowego, co oczywiście jest swoiste dla 
owej dziedziny, charakteryzuje się rozbudowanym i wielopłaszczyznowym układem 
źródeł prawa, stąd potrzeba sięgnięcia nie tylko do ustawy prawo prywatne między-
narodowe3, lecz także do tzw. rozporządzenia Rzym I4, rozporządzenia spadkowego5 
oraz pomocniczo do konwencji haskiej o prawie właściwym dla trustów i ich uznawaniu 
z roku 19856. Niestety Polska nie jest stroną wspomnianej konwencji haskiej, co zamyka 
drogę do jednoznacznego i automatycznego rozstrzygnięcia kwestii łącznika, jednakże 
postanowienia konwencji występować będą w dalszej części artykułu z uwagi na ich 
przydatność jako pewnego komentarza wobec luki systemu prawa. Analizę rozpocząć 
należy od podstawowego rozstrzygnięcia, to jest określenia statutu prawa właściwego 
dla trustu ustanowionego w testamencie. W tym miejscu zasadniczo istnieją aż trzy 
możliwe ujęcia, albowiem trust jako instytucja prawna nie jest jednolity, wymyka się 
jednoznacznej klasyfikacji. Rozważyć należy trzy możliwe statuty:
a) statut spadkowy,
b) statut prawa zobowiązań,
c) statut właściwy dla osób prawnych.

Pierwszy z nich uchodzi nijako za najbardziej klasyczny7; skoro trust ustanowiony 
jest w formie testamentu i skutki związane są z momentem śmierci wydawać się może, 
iż stanowi on w zasadzie instytucję prawa spadkowego. Jednakże argumentacja ta wy-
daje się nie być do końca przekonująca; po pierwsze warto przyrównać w tym momencie 
trust do fundacji, która to również ustanowiona może być w formie testamentu, jest 
znana polskiemu prawu i nie jest uznawana za instytucję prawa spadkowego; wska-
zuje się, iż jej powiązanie z prawem spadkowym ogranicza się bardziej do formy jego 
ustanowienia. Analogiczny wniosek można wyciągnąć na gruncie trustu, dla które-
go to związanie z prawem spadkowym dotyczy formy ustanowienia. Odnosząc się 

3  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. 2011 nr 80 poz. 432).
4  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w spra-
wie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. Urz. UE L 177 z 04.07.2008, s. 6).

5  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 
jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania 
dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego po-
świadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, s. 107, z późn. zm.)

6  Konwencja haska z dnia 1 lipca 1985 o prawie właściwym dla trustów i ich uznawaniu.
7  M. de Abgaro Zachariasiewicz, Ustanowienie trustu za pomocą testamentu lub innej czynności prawnej 
mortis causa pod rządami polskiego prawa spadkowego, Rejent 2/2009, s. 167; autor wskazuje owe podej-
ście w oparciu o francuską judykaturę oraz francuskie i niemieckie piśmiennictwo.
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do dorobku M. de Abgaro Zachariasiewicza warto podkreślić, iż przekonująco autor 
wskazuje na stanowisko jednej z najważniejszych postaci w historii prawa prywatnego 
międzynarodowego, to jest E. Rabel, zgodnie z którym testament jest to forma „wehi-
kułu” dla powstania i rozpoczęcia prawnego bytu przez trust, prawo właściwe w wy-
padku trustu określa byt majtku testatora i tym samym nie jest powiązany z osobistymi 
stosunkami zmarłego8. Warto się również zastanowić nad sensem takiego uznania 
w świetle obrębu regulacji prawa spadkowego; najczęściej w piśmiennictwie uznaje się, 
że prawo spadkowe dotyczy sposobów przekazania w stopniu jak najszerszym praw 
i obowiązków majątkowych osoby zmarłej, a więc sprawy spadkowe dotyczą sukcesji 
aktywów i pasywów9. Natomiast trust w swoim założeniu nie kreuje całkowitej suk-
cesji, albowiem dotyczy jedynie majątku w oderwaniu od pozostałych aspektów praw 
spadkodawcy. Proste zakwalifikowanie trustu ustanowionego w drodze testamentu nie 
wydaje się być całkowicie przekonywujące, albowiem trust nie odpowiada do końca 
naturze tej części prawa cywilnego, a testament jest tutaj bardziej formą niż jedno-
znacznym powiązaniem z istotą spadku. W związku z powyższym taka kwalifikacja, 
choć wydaje się być logiczna, pozostawia pole do dyskusji.

Zasadniczo przyjęcie, iż trust ustanowiony w testamencie odpowiadać musi sta-
tutowi spadkowemu powoduje, iż niemożliwe jest wskazanie prawa właściwego, gdyż 
w brzmieniu obecnej ustawy, sprawy spadkowe, zgodnie z artykułem 66a ppm, zosta-
ły określone w rozporządzeniu w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania 
i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych 
dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia 
spadkowego10. Na gruncie prawa spadkowego brak jest więc jakichkolwiek krajowych 
norm kolizyjnych, w obecnym stanie prawnym usunięte zostały przepisy 64‒66 ppm, 
przytłaczająca większość norm kolizyjnych znajduje się w rozporządzeniu spadkowym, 
a część można znaleźć w innych umowach międzynarodowych, takich jak konwencja 
haska z 5 października 1961 r. w zakresie ważności testamentów ustnych11. Wydaje 
się, iż ustawodawca nie przewidział, derogując jakiekolwiek subsydiarne stosowanie 
przepisów krajowych, że stworzona zostanie w zakresie trustów luka prawna, albowiem 
zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt. j. rozporządzenia spadkowego nie reguluje ono tworze-
nia, rozwiązywania oraz zarządzania trustami. W związku z powstałą luką prawną, 
otwarta zostanie droga do zastosowania art. 67 ppm przewidzianej jako swoisty wentyl 
bezpieczeństwa, zgodnie z którym to w wypadku braku wskazania prawa właściwego 
w ustawie prawo prywatne międzynarodowe, przepisach szczególnych, obowiązujących 
w Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikowanych umowach międzynarodowych i prawie 

8  Ibidem s. 170.
9  B. Kordasiewicz, System Prawa Prywatnego, t. 10, Warszawa 2015, s. 12.
10  Oczywiście, zgodnie z hierarchią źródeł prawa, odesłanie to nie jest konieczne, rozporządzenie 
w przedmiocie swojego zakresu stosowania i tak miałoby pierwszeństwo przed ustawą, ważny natomiast 
jest brak norm kolizyjnych ustawowych stosowanych w sytuacjach nieuregulowanych w rozporządzeniu.

11  Konwencja haska z dnia 5 października 1961 r. dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozpo-
rządzeń spadkowych, albowiem rozporządzenie spadkowe nie reguluje ważności testamentów ustnych 
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. f. 
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Unii Europejskiej, właściwym będzie prawo państwa z którym ów stosunek prawny po-
siada najściślejszy związek. W mojej opinii kierowanie się statutem spadkowym w tym 
wypadku wiązać się musi z sięgnięciem do owej konstrukcji wskazanej w art. 67 ppm. 
Określenie prawa najściślej związanego powinno odbywać się ad causum, jednakże 
posiłkowo warto sięgnąć do konwencji haskiej dotyczącej prawa właściwego dla tru-
stów, gdyż art. 7 wskazuje na pewne cztery przykładowe czynniki ułatwiające okre-
ślenie owego najściślejszego związku, będą to zgodnie z konwencją: miejsce zarządu 
trustem wskazane przez założyciela trustu, miejsce położenia składników majątku 
powierniczego, miejsce zamieszkania lub siedziby przedsiębiorstwa powiernika, cele 
trustu oraz miejsca, w których mają być one realizowane. Oczywiście konwencja nie 
wskazuje na jakąkolwiek hierarchię owych czynników, w związku z czym należy uznać 
je za czysto pomocnicze, a ich wartościowanie odbywać się powinno na drodze analizy 
konkretnego stanu faktycznego. 

Odmienne podejście do wskazania statutu właściwego dla trustów nawiązuje bar-
dziej do ich konstrukcji podług prawa krajów stosujących ową instytucję. Choć trust 
ustanawiany jest w drodze aktu założycielskiego oraz wydzielenia majątku, a sam akt 
stanowi jednostronną czynność prawną, to wzajemne powiązanie pomiędzy aktem 
założycielskim a przyrzeczeniem powiernika oraz cel ustanowienia trustu zbliżają ową 
instytucję bardziej do umowy12. Ujęcie trustu w oderwaniu od koncepcji umów zwią-
zane było z brakiem w systemie prawa angielskiego swobody umów w rozumieniu 
prawa kontynentalnego, stąd takie ujęcie formalne trustu; dokładniejsze wyjaśnienie 
pochodzenia trustu wymagałaby osobnych rozważań, w związku z czym ograniczę 
się jedynie do tego ogólnego stwierdzenia13. Regulacje trustów wiążą się z dużą ilością 
dyspozytywności oraz uprawnień stron do generalnego swobodnego kształtowania 
trustu. Również jego kształt opiera się o znane z prawa obligacyjnego założenia zarządu 
powierniczego, czy odszkodowania za wyrządzenie szkody w majątku trustu, nasuwa 
się więc wiele analogii zbliżających trust jednak do prawa zobowiązań. Należy także do-
dać, iż zarówno nieratyfikowana przez Polskę konwencja, jak i ustawodawstwa państw 
posiadające normy kolizyjne odnośnie trustów, takie jak Holandia, Kanada czy Fran-
cja, zezwalają na wybór prawa, który to nierozerwalnie w obszarze prawa prywatnego 
wiąże się z statutem zobowiązaniowym. Jednakże to ujęcie, choć wydaje się w sposób 
pełniejszy oddawać sens instytucji trustu oraz wyraźnie widoczne jest w konwencji 
poprzez zbliżenie do zobowiązaniowego charakteru trustu, to jednak wciąż nie jest ono 
bezsporne z uwagi na powiązanie skutków działania trustu z śmiercią założyciela oraz 
ustanowieniem go w formie testamentu. Zasadniczo rozstrzygnięcie przynależności 
trustu ustanowionego w testamencie do statutu spadkowego, czy obligacyjnego wią-
zać się będzie z tym, które to aspekty prawne uznane zostaną za wiodące: jurydyczna 
konstrukcja trustu, czy też sposób i moment jego powstania. 

Przyjmując jednak pogląd uznający poszukiwanie prawa właściwego w obrę-
bie stosunków zobowiązaniowych, zasadniczo natknąć się można na analogiczny 
12  M. Pazdan, System Prawa Prywatnego, Prawo prywatne międzynarodowe, t. 20 c, Warszawa 2015, 
s. 717.

13  D. Hayton, The distinctive characteristics, s. 1.
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problem, co w wypadku uznania za właściwy statut spadkowy. Ustawa odsyła zgod-
nie z art. 28 w zakresie zobowiązań umownych do Rozporządzenia Rzym I, który 
to w art. 1 ust. 2 pkt. h wyłącza trust spoza swojej regulacji. Podążając za tym rozu-
mowaniem, znów ustawodawca dokonał tego samego zabiegu tworząc lukę prawną, 
której to uzupełnieniem może stać się art. 67 ppm. M. de Abgaro Zachariasiewicz 
w tym zakresie konstruuje ciekawe rozwiązanie – skoro ustawa odsyła do rozporządze-
nia, które to wyłącza z zakresu swojego zastosowania instytucję trustu, zaistniałą lukę 
prawną uzupełnić można na podstawie stosowania per analogiam wyłączonego roz-
porządzenia14. Rozwiązanie takie wydaje się jednak być, w mojej opinii, niecałkowicie 
przekonywujące, skoro rozporządzenie samo wyłącza z swojego zakresu trust, to czyni 
to z uwagi na swój konkretny cel. Trudno jednoznacznie określić, czy legislator unijny 
wyłączył trust spod zakresu regulacji z uwagi na to, iż nie uznał jego zobowiązaniowego 
charakteru, co wydaje się być jednak mało prawdopodobne z uwagi na jego regulację 
w krajach członkowskich. Prawdopodobniejsze wydaje się, iż w drodze rozporządzenia 
wyrażone zostało uznanie polegające na tym, że trust objęty będzie inną, stosowniejszą 
regulacją. W tym miejscu warto porównać treść Rzym I do konwencji haskiej o prawie 
właściwym w zakresie trustu, obie regulacje ustanawiają co prawda prymat wybo-
ru prawa, jednakże w wypadku rozporządzenia „awaryjnym” łącznikiem pozostaje 
co do zasady łącznik miejsca stałego pobytu podmiotu świadczącego charakterystycz-
nie, a w wypadku konwencji jest to łącznik najściślejszego związku. Rozwiązania te 
są absolutnie różne, warto nadmienić, iż w zakresie trustu takie ujęcie łącznika byłoby 
nad wyraz utrudnione, albowiem kto, co do zasady, miałby być podmiotem świadczą-
cym charakterystycznie w trójpodmiotowym układzie trustu: założyciel, powiernik, 
czy może beneficjent? Z uwagi właśnie na taką treść rozporządzenia niecelowe jest 
powtórne sięganie do owej regulacji. Przyjmując racjonalność ustawodawcy unijnego 
należy uznać, iż wyłączenie to miało i w mojej opinii ma, swoje racjonalne uzasadnienie. 

W mojej opinii wdaje się, iż stosowanie Rozporządzenia Rzym I do zakresu ustano-
wienia trustu oraz jego zarządzania nie jawi się jako racjonalne. Wydaje się, iż rozwią-
zanie wskazane w Konwencji haskiej, to jest pierwszeństwo wyboru prawa, a w dalszej 
kolejności poszukiwanie najściślejszego związku, jest zasadne z punktu widzenia kon-
strukcji trustu; podobnie normy kolizyjne ustanawiają także ustawodawstwa innych 
państw. W tym miejscu chciałbym jeszcze wskazać na inną możliwość poszukiwania 
prawa właściwego dla trustu; jak zostało to wcześniej wskazane, trust nie jest umową, 
lecz dwoma powiązanymi jednostronnymi czynnościami prawnymi, to nie ma jednak 
wątpliwości, iż czynności te mają charakter obligacyjny15. W związku z powyższym 
wydaje się, iż możliwe byłoby, ujmując przy tym trust bardziej literalnie niż funkcjo-
nalnie, albowiem zbliżony on jest w swej konstrukcji do umowy, zastosowanie art. 32 
ustawy ppm, zgodnie z którym zobowiązania wynikłe z jednostronnej czynności praw-
nej podlegają prawu wybranemu przez osobę dokonującej czynności. W ustępie drugim 
tegoż artykułu wskazane jest prawo właściwe w wypadku braku wyboru prawa, jest 
14  System Prawa Prywatnego, Prawo prywatne międzynarodowe, t. 20 c, red. M. Pazdan, Warszawa 2015, 
s. 730.

15  M. de Abgaro Zachariasiewicz, Trust w praktyce polskich sądów i notariatu, Rejent 3‒4/2004, s. 238.



Bartłomiej Pyka, Monika Utracka

146 

to prawo związane z miejscem zamieszkania osoby dokonującej czynności, przepis 
ten jest niepraktyczny z punktu widzenia trustu, zwłaszcza, iż wcześniej wspomniany 
otwarty katalog pomocniczy do określania klauzuli ścisłego związku w art. 7 konwen-
cji haskiej nie wskazuje takiej kategorii. Natomiast zasadne byłoby w związku z tym 
korygowanie treści 32 ust. 2 zd. pierwsze treścią zdania drugiego, zgodnie z którym 
właściwym jest prawo wykazujące ścisły związek w wypadku, gdy tak wynika z danych 
okoliczności. Przepis ten pozwala na o wiele większą możliwość korygowania prawa 
właściwego niż treść art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rzym I, zgodnie z którym korek-
cja prawa właściwego jest możliwa, tylko gdy ścisły związek wynika ze wszystkich 
okoliczności, a ponadto określony jest kwalifikowany stopień poprzez użycie zwrotu 
„wyraźnie”. O wiele liberalniejszą formą jest więc treść 34 ust. 2 zd. 2 ustawy ppm. 
Wracając jednak do dopuszczalności stosowania art. 34 ustawy ppm do trustu wskazać 
należy, iż katalog jednostronnych czynności prawnych nim objętych jest ograniczony16. 
W piśmiennictwie często przyjmuje się takie przypadki jak przyrzeczenie publiczne, 
oświadczenie o przyjęciu przekazu, czy oświadczenie banku o otwarciu akredytywy17. 
Podkreślić jednak należy, iż zakres owych jednostronnych czynności prawnych powin-
no określać się każdorazowo odmiennie dla konkretnego systemu prawnego18, a więc 
niewykluczone jest uznanie, iż trust spełnia wymogi, aby podlegać regulacji treści 
art. 32 ustawy ppm. Przyrzeczenie powiernika natomiast nie byłoby objęte wyborem 
prawa, albowiem zgodnie z 32 ust. 1 zd. 2 ppm od momentu zindywidualizowania stron 
owego porozumienia wybór prawa możliwy jest jedynie na drodze obopólnego poro-
zumienia. Przeciwko interpretacji dopuszczającej stosowanie art. 32 ppm do kwestii 
związanej z trustem przemawia jednak funkcjonalne, a nie literalne rozumienie trustu. 
W tym miejscu warto odwołać się do powszechnie przyjętego rozumienia umowy jako 
dobrowolnego przyjęcia na siebie zobowiązania względem innego podmiotu, jak i wska-
zane wcześniej analogie i podobieństwa pomiędzy trustem a umową powierniczą oraz 
fakt, że takie ukształtowanie trustu jako jednostronnej czynności prawnej ma podłoże 
przede wszystkim historyczne19. 

Ostania koncepcja w zakresie poszukiwania prawa właściwego dotyczy zaklasyfiko-
wania trustu jako konstrukcji odpowiadającej statutowi personalnemu osób prawnych. 
Podobieństwa do osób prawnych w zakresie trustów widoczne są na poziomie wydziele-
nia osobnego majątku oraz jego ochrony przed wierzycielami powiernika oraz zbliżonej 
funkcji fundacji do niektórych typów trustu. Widoczne jest więc pewne zorganizowanie 
masy majątkowej, które jednak nie może wskazywać na zrównanie trustu z spółka-
mi, albowiem trust nie posiada zdolności prawnej. Brak zdolności prawnej, połączony 
z wyodrębnieniem majątku cechującego się szczególną ochroną przed wierzyciela-
mi, wskazaniem sposobu korzystania z majątku oraz rozkładu dochodów zbliża trust, 
w zakresie tych cech podnoszonych przez zwolenników kwalifikacji korporacyjnej, 

16  System Prawa Prywatnego, t. 5, red. P. Machnikowski, Warszawa 2013, s. 500.
17  System Prawa, Prawo Prywatne międzynarodowe, t. 20 b, red. M. Pazdan, Warszawa 2015, s. 696.
18  Ibidem, s. 704.
19  M. de Abgaro Zachariasiewicz, Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie 
prywatnym międzynarodowym, Katowice 2016, s. 31‒38.
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o wiele bardziej do spółki cywilnej, która to jest umową zobowiązującą o charakterze 
organizacyjnym. Pomijając zasadniczy problem braku zdolności prawnej, podkreślić 
należy, iż istnieją ponadto inne wyraźne różnice pomiędzy trustem a osobą prawną, nie 
tylko brak określonych organów, wszak uprawniony do rozporządzania powiernik nie 
działa jako organ, lecz także brak charakterystycznego dla powstawania osób prawnych 
przymusu rejestracji20. Na marginesie warto wskazać, iż istnieją ustawodawstwa, które 
definiują trusty inaczej, to jest jako osoby prawne, do których powstania niewystarcza-
jące jest przekazanie majątku powiernikowi, lecz obligatoryjne jest całe postępowanie 
rejestracyjne21. Aczkolwiek modelowo trust nie posiada wyżej wspomnianych cech, 
w związku z powyższym na gruncie prawa polskiego nie jest w mojej opinii zasadne 
stosowanie art. 17 ustawy ppm nakazującego stosowanie prawa siedziby do ustalania 
prawa właściwego dla osób prawnych. Na marginesie warto podkreślić, iż w wypadku 
zastosowania tej podstawy prawnej zaistnieć mogą problemy wynikłe z problematyki 
wyboru pomiędzy siedzibą statutową a siedzibą rzeczywistą.

III. Dopuszczalność ustanowienia trustu w testamencie w świetle polskiego k.c.

Dokonawszy już analizy możliwych rozwiązań w zakresie określenia prawa właściwego, 
chciałbym niniejszym przejść do następnego problematycznego kroku. Jeśli wykorzy-
stując daną normę kolizyjną prawem właściwym okaże się prawo znające instytucję 
trustu, sytuacja jest w miarę klarowna. Odmiennie natomiast w wypadku, gdy prawo 
właściwe pochodzić będzie z jednego z tych kontynentalnych systemów prawa, które 
nie przewidują regulacji trustu ustanowionego w formie testamentu. Niestety, złożoną 
prawnie będzie sytuacja, w której prawem właściwym będzie polski kodeks cywilny, 
zwłaszcza z uwagi na brzmienie art. 962 oraz 964 k.c. Osobnym tematem jest natomiast 
dostosowanie tego trustu do polskich przepisów, tutaj problemy pojawią się zwłaszcza 
w zakresie możliwości odwołania testamentu na podstawie 943 k.c. a faktu, iż trust 
co do zasady nie podlega odwołaniu oraz kwestia zachowku. 

W aspekcie samej dopuszczalności trustu zmierzyć się jednak należy w pierwszej 
kolejności z najważniejszym problemem w postaci zakazu podstawień powierniczych 
wynikłego z art. 964 k.c. oraz powiązany z nim zakaz ustanawiania spadkobiercy pod 
warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Wydaje się, iż problem ten przekreśla usta-
nowienie trustu w drodze testamentu, albowiem będziemy mieć przekazanie majątku 
powiernikowi, który to podlegać będzie w zakresie korzystania z majątku szeregowi 
ograniczeń w postaci warunków aktu założycielskiego trustu oraz beneficjenta upraw-
nionego do czerpania dalszych korzyści. Analizując problem, wskazać należy na ratio 
legis tej regulacji oraz jego strukturę. Wskazywane cele, wynikłe z zakazu podstawienia 
powierniczego to: usunięcie niepewności w zakresie identyfikacji osoby spadkobiercy, 
zapobiegnięcie utworzenia osobnego majątku oraz ochrona wierzycieli spadkodaw-
cy22. Wracając do wspomnianych na wstępie cech trustu, widoczna jest duża zbieżność 

20  System Prawa Prywatnego, Prawo prywatne międzynarodowe, t. 20 c, red. M. Pazdan, Warszawa 2015.
21  Delware Code Title 12 Chapter 38 Decedents’ Estates and Fiduciary Relations.
22  System Prawa Prywatnego, t. 10, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015, s. 441, 444.
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z ratio legis art. 946 k.c., wszak charakterystycznym elementem trustu jest podzielona 
właściwość, która to w praktyce wywołuje problemy z określeniem osoby właściciela 
oraz wydzielenie osobnego majątku podlegającego szczególnej ochronie prawnej. Toteż 
w zakresie funkcjonalnego rozumienia przepisu k.c. oraz charakterystyki trustu wy-
daje się, iż utworzenie trustu jest sprzeczne z zakazem podstawienia powierniczego. 
Do tak jednoznacznego wniosku nie można natomiast dojść ujmując ów zakaz bar-
dziej od strony jego struktury, a nie celów. Zakaz podstawień powierniczych obejmuje 
zasadniczo uniemożliwienie podwójnego rozporządzenia testamentem, a jak słusznie 
wskazuje M. de Abgaro Zachariasiewicz, treść zakazu nie pokrywa się z naturą trustu, 
albowiem nieodpłatność rozporządzenia odnosić będzie jedynie co do beneficjenta, 
powiernik natomiast z uwagi na swoje obowiązki nie jest osobą na rzecz której do-
konano nieodpłatnego przysporzenia23. Nawet jednak przyjmując takie rozumienie 
zakazu podstawienia powierniczego trudno zaprzeczyć, aby ustanowienie trustu nie 
stanowiło w zasadzie ustanowienia spadkobiercy pod warunkiem, w związku z czym 
rozporządzenie całym majątkiem w postaci ustanowienia trustu w drodze testamentu, 
w świetle polskiego prawa materialnego, wydaje się być wykluczone. 

Problem dopuszczalności ustanowienia trustu można jednak obejść w wypadku, 
gdy testator nie rozporządzi całym swym majątkiem. Treść regulacji 962 oraz 964 k.c. 
dotyczy ustanowienia spadkobiercy, odmiennie natomiast kształtują się przepisy do-
tyczące zapisu, który to zgodnie z 975 k.c. może być ustanowiony pod warunkiem, czy 
z zastrzeżeniem terminu. Jeśli ustanowienie trustu będzie mieć formę zapisu, w którym 
to zapisobiorca (beneficjent) będzie mieć skuteczne roszczenie, w tym także okreso-
we, wobec właściciela (powiernika) w określonym wypadku to wydaje, iż na gruncie 
znanych polskiemu prawu spadkowemu można, nie powołując expresis verbis w testa-
mencie trustu, w drodze innych instytucji prawnych, wywołać skutki doń zbliżone24. 
Oczywiście nie jest możliwe ustanowienie skutków zbliżonych do trustu na całym 
majątku spadkodawcy z uwagi na treść zasady 961 k.c. Zasadnym jest jednak pytanie, 
na ile konstrukcja ta jedynie przypomina trust, a ponadto jej zastosowanie, pomija-
jąc dyskusyjności konwersji, możliwe jest w zasadzie, gdy testator dysponuje fachową 
wiedzą prawniczą. 

IV. Posumowanie

Tematyka niniejszego artykułu jest jak na razie stosunkowo obca praktyce, brakuje 
jak już wcześniej wskazałem orzecznictwa, a opracowania piśmiennicze są więc w du-
żej części oparte na doświadczeniach państw o kontynentalnych systemach prawa, 
które to zetknęły się z tą swoistą regulacją systemów angloamerykańskich. Nie jest 
to jednak tematyka abstrakcyjna i oderwana od realiów, albowiem obecnie, w czasach 
zmożonej emigracji możliwe jest, iż znajdujący się na terenach Wielkiej Brytanii, czy 
Stanów Zjednoczonych Ameryki obywatele polscy, nieświadomi różnic prawnych 

23  M. de Abgaro Zachariasiewicz, Ustanowienie trustu za pomocą testamentu lub innej czynności prawnej 
mortis causa pod rządami polskiego prawa spadkowego, Rejent 2/2009, s. 178, 190.

24  Ibidem, s. 189.
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pomiędzy tymi systemami, zdecydują się na taką formę rozporządzenia spadkowego, 
o której to usłyszeli w czasie swojej emigracji. Zwłaszcza problem ten dotyczyć będzie 
tzw. „starej emigracji”, obeznanej w przeciętnym stopniu z obcą kulturą prawną, 
a nieposiadającej w zasadzie żadnej wiedzy prawnej dotyczącej prawa odpowiadają-
cego ich obywatelstwu. 

W tym zakresie najbardziej rażący jest brak istnienia w polskich przepisach kra-
jowych normy kolizyjnej pomocnej dla trustów ustanowionych w drodze testamentu. 
Jest to efekt nieco bezrefleksyjnego całkowitego odesłania do norm rozporządzeń, nie 
uwzględniając przy tym faktu, że zakres obowiązywania w dziedzinie danego działu 
prawa rozporządzeń nie jest kompletny. Jak zostało to zaprezentowane, istnieje kil-
ka możliwości interpretacyjnych, co nie sprzyja zaufaniu wobec prawa, a podkreślić 
należy, iż prawo spadkowe często boryka się z niskim stanem wiedzy o prawie wśród 
obywateli. W związku z tym za uzasadniony uważam postulat uzupełnienia ustawy pra-
wo prywatne międzynarodowe o regulacje odpowiadające konwencji haskiej o prawie 
właściwym dla trustów i ich uznawaniu, które to w sposób pełny i racjonalny określają 
normy kolizyjne dla trustów w oparciu o wybór prawa i subsydiarnie klauzule ścisłego 
związku w oparciu o kryteria zbliżone do tych wskazanych w konwencji. 

*  *  *

Establishment of Trust by Testament – Attempt of Determining the Applicable 
Law and Analyze in Case of Acceptability in the Light of 4th Book of Civil Code

The article concerns the issue of the acceptability of the establishment of a trust by testament. 
It consists of two parts. The main part of the article refers to the private international law, 
indicates the absence of the Polish legal system the norm of competence to trusts and subse-
quently is attempting to fill the legal loophole. In this area, based on the described construction 
of the trust is made an attempt to define the statute law, and subsequently identify the appro-
priate regulations as a result of determining the statute. The article is based, due to the lack 
of developed jurisprudence and practice on the literary output. The second part of the article 
is based on the Polish civil law and its purpose is to distinguish situations in which trust may 
be according the Civil Code established by will on account of the prohibition of substitution 
of heir and prohibition of establishing heir in breach of 962 Civil Code. The aim of the article 
is to indicate the existence of problematic of establishing trust by will and to signal the need 
for regulation of this issue.
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