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WSTĘP

Celem niniejszej pracy naukowej jest pokazanie zagadnień 
ogólnych testamentu w polskim prawie cywilnym. Przedmiotem ana
lizy jest testament w znaczeniu czynności prawnej. Ramy wydawni
cze opracowania wpłynęły na ustalenie katalogu zagadnień obję

tych analizą: konstrukcja teoretyczna testamentu, charakterystyka 
testamentu jako czynności prawnej (jego klasyfikacja w przyjętych 
schematach podziałowych czynności prawnych), swoboda testowa
nia, wydziedziczenie, podstawa prawna swobody testowania, ogra
niczenia swobody testowania, wykładnia testamentu, świadkowie te

stamentu. Są to podstawowe zagadnienia ogólne testamentu. Testa
ment na tle czynności prawnych jest szczególną czynnością pra
wną, co wpływa na sposób ujęcia odpowiednich przepisów. Bada
nia socjologiczne i empiryczne nie wchodzą w zakres pracy. Przed
miotem analizy są przede wszystkim przepisy polskiego kodeksu 
cywilnego.





ROZDZIAŁ I
Konstrukcja teoretyczna 

testamentu

§ 1. Określenie testamentu

Zastanawiając się nad określeniem słowa: testament (w znaczeniu czynno
ści prawnej) należy stwierdzić, że w pewnych sytuacjach nie mamy w ogóle z 
nim do czynienia. Nie jest testamentem akt sporządzony pod wpływem przymusu 
fizycznego lub czynność, której treści (nawet w drodze wykładni) nie sposób 
ustalić. Zachowanie spadkodawcy w powyższych sytuacjach nie jest oświadcze
niem woli (art. 60 k.c.), a zatem nie jest również testamentem. W przypadku zaś 
gdy oświadczenie spadkodawcy zostało złożone w stanie wyłączającym lub 
ograniczającym swobodne powzięcie i wyrażenie woli, mamy do czynienia z te
stamentem, a tylko powstaje kwestia wadliwości tej czynności (art. 945 § 1 pkt 1, 
3 k.c.), testament jest bezwzględnie nieważny. Nie ma również testamentu w 
przypadku braku po stronie spadkodawcy woli sporządzenia testamentu (animi 
testandi). Nie ma jej nie tylko wtedy, gdy spadkodawca nie ma w ogóle zamiaru 
wywołania jakichkolwiek skutków prawnych lub wprawdzie chce je wywołać, lecz 
nie post mortem, a ínter vivos, ale - także wtedy, gdy ma zamiar wywołania skut
ków prawnych post mortem, lecz złożone oświadczenie woli nie traktuje jako te
stamentu, a np. tylko jako ofertę do zawarcia umowy dziedziczenia (art. 66 i n. 
k.c. oraz art. 1047 k.c.). Czynność prawna: testament, w tym przypadku, nie zo
stał w ogóle dokonany. Natomiast gdy złożone oświadczenie woli jest wadliwe z 
powodu np. braku świadomości lub swobody (art. 945 § 1 pkt 1 k.c.) albo do
tknięte błędem (art. 945 § 1 pkt 2 k.c.), to czynność została dokonana, a tylko 
jest wadliwa (art. 945 k.c.). W szczególności nie jest testamentem oświadczenie 
nie na serio. Wszelkie projekty testamentu lub akty - formalnie odpowiadające 
wymogom testamentu, lecz sporządzone dla celów ćwiczeniowych - nie są testa
mentem. Gdyby treść sporządzonego aktu ograniczyła się do rad, wskazówek, 
zaleceń, to nie byłby on testamentem, gdyż spadkodawca nie ma tu zamiaru 
wywołania skutków prawnych. Postanowienia takie, zamieszczone w testamencie, 
należy uwzględnić jednak przy jego wykładni, i do tego tylko sprowadza się ich 
znaczenie prawne, poza tym mają one znaczenie tylko moralne. Przy kwalifikowa
niu pewnych postanowień tylko jako rad, zaleceń, wskazówek należy zachować 
ostrożność, jako że nieraz mogą to być polecenia (np. niemajątkowe), a zatem 
oświadczenia woli w sensie techniczno-prawnym, ale jest to sprawa wykładni te
stamentu (por. także art. 89 k.c.).

Analizując definicję testamentu, należy zdać sobie sprawę z tego, że 
ustawodawstwa używają powyższego terminu w dwóch znaczeniach: a) testa
mentu - jako czynności prawnej (definicji jego tutaj nie podaję się, bo może 
być ona różnie ujmowana, a jest to kwestia danego systemu prawa, o czym 
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dalej) lub b) testamentu - jako dokumentu, w którym zostało ujęte oświadczenie 
woli testatora, stanowiące testament w wyżej sprecyzowanym znaczeniu (a)1,

1 Przeciwko wyodrębnianiu na tle k.c. dwóch znaczeń testamentu (czynność prawna - dokument) - J. 
Gwiazdomorski , Wykładnia przepisów o testamencie na tle uchwały składu siedmiu sędziów Sądu 
Najwyższego, NP 1973, z. 6, s. 832.

O jakie znaczenie tego terminu w danym przypadku chodzi, to można wy
wnioskować z kontekstu. W pierwszym znaczeniu (a) używa go np. kodeks cywil
ny w art. art.: 941, 943-945, 947-948. W drugim znaczeniu (b) - w art. 942 k.c., 
art. 646 k.p.c., art. 946 k.c.[w części II - po słowie: "bądź też w ten sposób (...)"]. 
Analogicznie w pierwszym znaczeniu: pr. spadk. z 1946r. (art. 15, 73, 76, 78, 75, 
77), k.c.a. - np. § 553, 569, 570; k.c.fr. - art. 895, 901, 900; k.c.n. - np. § 2064, 
2229, 1937, 1938; w drugim znaczeniu: pr. spadk. z 1946r. - np. wzmianka o 
zniszczeniu testamentu w art. 91 czy art. 94, por. analogiczne wzmianki w § 2255 
k.c.n. o zniszczeniu lub dokonaniu zmian w dokumencie testamentowym (por. też 
§717 k.c.a.). W pierwszym znaczeniu ustawodawca używa niepomiernie częściej 
tego terminu niż w drugim. Przy testamencie holograficznym (art. 949 k.c.), notarial
nym (art. 950 k.c.), allograficznym (art. 951 k.c.) zachodzi pojęciowa zbieżność tych 
dwóch ujęć testamentu. Natomiast protokół z art. 952 k.c. nie jest testamentem (ani 
w jednym, ani w drugim ujęciu), jest tylko oświadczeniem wiedzy o treści testamentu 
ustnego.

Rozważając z kolei definicję testamentu jako czynności prawnej, należy wy
różnić dwa systemy prawa: a) w których jest rozróżnienie testamentu i kodycylu, 
b) w których tej dyferencjacji nie ma. W pierwszym systemie testament jest roz
rządzeniem ostatniej woli, ustanawiającym spadkobiercę (essentiale negotii testa
mentu); jeśli zaś zawiera on tylko inne rozrządzenia nazywa się kodycylem (cho
dzi tu o jego ujęcie techniczno-prawne). Pozostałe przesłanki (forma, zdolność 
do czynności prawnych, osobistość aktu, odwołalność, jednostronność) są 
wspólne obu typom rozrządzeń ostatniej woli. Rozważania ograniczone zostaną 
do drugiego systemu prawa (b), aczkolwiek wypracowane tu rozwiązania będą 
miały i tam (do systemu a) zastosowanie, jako że cechy testamentu w drugim 
systemie są analogiczne do cech rozrządzeń ostatniej woli w pierwszym rozwią
zaniu (a). W analizowanym unormowaniu (b), ustanowienie spadkobiercy nie na
leży do elementów przedmiotowo istotnych testamentu.

W k.c. spadkodawca, co jest niewątpliwe, może w testamencie ustanowić 
spadkobiercę, zapis, polecenie, wykonawcę testamentu, wydziedziczyć oraz spo
rządzić testament negatywny. Dopuszczalność zaś innych postanowień można 
wyinterpretować z obowiązujących przepisów prawa (art. 1039 § 1 k.c. - zwolnie
nie z obowiązku zaliczenia darowizny, art. 1039 § 2 - nałożenie obowiązku zali
czenia darowizny) lub wynikają one ze swobody testowania (np. rozrządzenia co 
do działu spadku, por. rozdz. III § 5). W testamencie może spadkodawca posta
nowić, że przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie (ustawowe, testa
mentowe), zapis lub w drodze wykonania polecenia majątkowego (analogia z 
zapisu) wejdą do majątku wspólnego, a nie odrębnego (art. 33 pkt 2 k.r.op.). 
Drugi małżonek nie uzyskuje jednak przez to statusu spadkobiercy, zapisobiercy 
czy uprawnionego z tytułu polecenia. Nieraz w tego rodzaju postanowieniu testa
mentu może mieścić się także powołanie drugiego małżonka do spadku lub 1 
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ustanowienie takiej osoby zapisobiercą (poleceniobiercą), ale jest to sprawa wy
kładni oświadczenia woli. Przedmioty zwykłego urządzenia domowego, służące 
do użytku obojga małżonków, nabyte przez dziedziczenie, zapis (polecenie), wej
dą do majątku odrębnego małżonka - spadkobiercy (zapisobiercy, poleceniobier- 
cy), jeżeli spadkodawca tak postanowi w testamencie (art. 34 k.r.op.). Innych po
stanowień niż z art. 33 pkt 2, 34 - kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje, 
aby były zamieszczane w testamencie. Wszelkie inne postanowienia prawnoro- 
dzinne (majątkowe, niemajątkowe), zamieszczone w testamencie, nie stają się 
jego częścią; nie są to rozrządzenia testamentowe, a zatem gdyby tylko do nich 
ograniczała się treść sporządzonego aktu, to nie byłby on testamentem. Waż
ność takich postanowień należy oceniać stosownie do natury tych czynności, a 
zatem - przykładowo - uznanie dziecka, przysposobienie, ustanowienie opiekuna 
zamieszczone w testamencie, po pierwsze, nim nie jest, po drugie - jest nieważ
ne, bo nie są zachowane przesłanki ich ważności, skuteczności (por. jednak art. 
79 § 2 k.r.op., gdyby uznanie zamieszczono w testamencie notarialnym, to waż
ność jego - uznania - oceniałoby się według przepisów k.r.op., a nie - testamen
towych). Przesłanki ważności tych innych czynności (np. uznania) ocenia się we
dług natury tych czynności. Te inne postanowienia (niż określone w art. 33 pkt 2, 
34 k.r.op.) mogą także służyć nieraz za środek dowodowy (np. uznanie w testa
mencie: w procesie o ustalenie ojcostwa) lub być podstawą do wyboru przez 
sąd opiekuna (art. 149 § 1 k.r.op.). Gdyby treść sporządzonego aktu ograniczała 
się tylko do wskazania osoby mającej być opiekunem (art. 149 § 1 k.r.op.), nie 
byłby to testament, już z tej przyczyny, że nie jest to oświadczenie woli w sensie 
techniczno-prawnym. Art. 102 k.r.op. stanowi, że w testamencie można zastrzec, 
że przedmioty przypadające dziecku z tytułu testamentu nie będą objęte zarzą
dem sprawowanym przez rodziców. Postanowienie takie samo przez się nie jest 
testamentem (gdyby tylko do niego ograniczała się treść sporządzonego aktu), 
ponieważ ustawa wyraźnie stanowi, iż można je zastrzec: "w testamencie" (jednak 
do oceny ważności takiego postanowienia stosuje się przepisy o testamencie - o 
formie, o wadach oświadczeń woli itp.). Można jednak do powyższego sformuło
wania ustawy nie przywiązywać nadmiernego znaczenia i potraktować to określe
nie, analogicznie jak postanowienia z art. 33 pkt 2, 34 k.r.op. (por. dalej). I takie 
właśnie rozwiązanie należy przyjąć.

Trzeba rozważyć, czy postanowienia z art. 33 pkt 2, 34 k.r.op. (jak też z art. 
1039 §1,2 k.c.) same przez się, gdyby tylko do nich ograniczała się treść spo
rządzonego aktu, są testamentem, czy nie. Teoretycznie można przyjąć dwa roz
wiązania.

1) Można twierdzić, że postanowienia te mogą być zamieszczone w testa
mencie, i gdyby tylko do nich ograniczała się treść sporządzonego aktu, to jest 
on testamentem. Co do przesłanek ich ważności (np. formy, zdolności do czyn
ności prawnych) stosowałoby się zatem przepisy o testamencie.

2) Można twierdzić, że są to inne jednostronne, na wypadek śmierci czyn
ności prawne niż testament. Należy przyjąć, że byłyby to akty odwołalne, a co do 
przesłanek ich ważności stosowano by ogólne przepisy o czynnościach pra
wnych, a nie o testamencie (dotyczy to zwłaszcza formy, zdolności do czynności 
prawnych), nieraz tylko w drodze analogii należałoby sięgnąć do przepisów o 
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testamencie (np. co do wad oświadczeń woli). Oczywiście postanowienia takie 
mogłyby być zamieszczane w testamencie, ale ich ważność oceniałoby się sto
sownie do wskazanej tu ich natury, czyli nie według testamentu. Gdyby treść 
sporządzonego aktu ograniczała się tylko do nich, nie byłby to testament.

3) Natomiast nie można przyjąć, że gdy są one zamieszczone w testamen
cie, to do ich ważności stosuje się przepisy o testamencie (stanowisko pierwsze), 
gdy zaś są poza testamentem, to - w zasadzie ogólne przepisy o czynnościach 
prawnych (stanowisko drugie), a zatem połączyć w ten sposób te dwa ujęcia. 
Oczywiście przy stanowisku trzecim (3), gdyby treść aktu ograniczała się tylko do 
tych postanowień, to nie byłby to testament.

4) Nie można też chyba przyjąć, że postanowienia te można zamieścić tylko 
w testamencie; z tym, że gdyby treść sporządzonego aktu tylko do nich się ogra
niczała, nie byłby to testament. Czyli ich dokonanie byłoby uzależnione od spo
rządzenia testamentu. Przyjmowano by tezę pierwszą, częściowo modyfikując ją. 
W ten sposób zmuszałoby się bowiem spadkodawcę do sporządzenia testamen
tu, po to tylko aby mógł zamieścić postanowienia z art. 33 pkt 2, 34 k.r.op., a 
nadto gdyby spadkodawca nie sporządził testamentu, to uniemożliwiałoby się 
takiej osobie zamieszczenie postanowień z art. 33 pkt 2, 34 k.r.op. (tym bardziej, 
że dotyczą one także dziedziczenia ustawowego). Oznaczałoby to ograniczenie 
swobody testowania. W sytuacji natomiast gdy spadkodawca sporządził testa
ment, zmuszałoby się taką osobę do sporządzenia nowego testamentu, po to 
tylko aby umożliwić takiej osobie zamieszczenie wspomnianych postanowień w 
testamencie.

Należy przyjąć stanowisko pierwsze, otóż czy pewne przepisy mają chara
kter spadkowy czy nie, to nie decyduje o tym ich położenie (czy są one w prawie 
spadkowym), lecz ich funkcja, treść. A zatem pewne przepisy mogą mieć chara
kter prawnospadkowy, chociaż są zamieszczone w innych działach prawa niż 
prawo spadkowe. Tak jest w przypadku art. 33 pkt 2, 34 k.r.op. (a także art. 102 i 
art. 49 § 3 k.r.op.). Następnie są to rozrządzenia w charakterze majątkowym, do
tyczą one majątku spadkodawcy (poza zapisem rzeczy cudzej) - co też jest 
zgodne z ogólną naturą testamentu, którego treść sprowadza się w głównej mie
rze do rozrządzeń majątkiem spadkodawcy. Inne postanowienia prawnorodzinne 
(majątkowe, niemajątkowe) niż przewidziane w art. 33 pkt 2, 34, 102 k.r.op. nie są 
rozrządzeniami testamentowymi. Nie ma nadto potrzeby mnożenia czynności 
mortis causa.

Por. orz. SN z 29.V.1990r. III CRN 162/90 - OSNCAP 1991, z 8-9, poz. 110.
Zanim zostanie przedstawiona definicja testamentu na tle polskiego prawa 

cywilnego, należy uprzednio stworzyć doktrynalną konstrukcję testamentu, która 
byłaby oderwana od konkretnych systemów prawnych, a jednocześnie wyrażała 
to, co wspólne jest temu pojęciu.

Należy rozważyć, o co w tym punkcie idzie, czy (1) o podanie elementów 
przedmiotowo istotnych testamentu, czy (2) o podanie elementów, które składają 
się na stan faktyczny, nazwany testamentem, czy (3) też o podanie pewnych 
cech testamentu, które są wspólne wszystkim tym ustawodawstwom.

W pierwszym ujęciu nie można stworzyć takiej definicji, gdyż elementy 
przedmiotowo istotne testamentu należy ustalać na tle konkretnego ustawodaw
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stwa, a poszczególne unormowania często odmiennie zakreślają essentiale tej 
czynności, dotyczy to zwłaszcza kwestii, czy rozrządzanie majątkiem spadkodaw
cy należy do istoty testamentu (tak wyraźnie np. w k.c.a. - § 552, 553, k.c.fr. - art. 
895, k.c.rum. - art. 802; częściej jednak ustawa w tym punkcie nie zawiera posta
nowień, pozostawiając to wykładni prawa).

Drugie ujęcie zakłada określone rozumienie czynności prawnej jako pewne
go złożonego stanu faktycznego, ponieważ jednak co do tego wkrótce zostanie 
przedstawione jej trochę odmienne ujęcie, ta płaszczyzna rozważań zostanie po
minięta. Autorzy jednak przyjmujący szerokie ujęcie czynności prawnej (jako sta
nu faktycznego, w skład którego wchodzi: co najmniej jedno oświadczenie woli, 
inne zdarzenia prawne oraz stany psychiczne i prawne) mogą na podstawie trze
ciej, przyjętej w pracy płaszczyzny, zrekonstruować sobie ujęcie tego stanu fakty
cznego (testamentu). Przedmiotem analizy będzie testament w techniczno-pra
wnym tego słowa znaczeniu.

Otóż na tej płaszczyźnie (3) można wskazać na pewne cechy testamentu, 
wspólne wszystkim ustawodawstwom. W tym ujęciu jest to czynność jednostron
na , na wypadek śmierci2 3 , nie skierowana do określonego adresata, odwołalna4, 
osobista (co do tego często jest wyraźny przepis5, gdy zaś go nie ma, wniosek 
taki wynika niewątpliwie m.in. z przepisów o formie testamentu6), formalna7 8 , w 
której spadkodawca rozrządza swoim majątkiem lub też reguluje inne stosunki 
prawne6.

2 Por. art. 73 pr. spadk. z 1946r., § 552 k.c.a., art. 13 pr. spadk. bulg., art. 895 k.c.fr., § 1937 k.c.n., § 370 
ust. 1 k.c. NRD, § 623 ust. 1 k.c.węg.

3 Por. § 552 k.c.a., art. 13 pr. spadk. bulg., art. 895 k.c.fr., art. 667 k.c.hiszp., § 1937 k.c.n., art. 802 
k.c.rum., § 623 k.c.węg., art. 587 k.c.wl.

4 Por. art. 946, 947 k.c., art. 90-94 pr. spadk. z 1946r., § 552, 713-725 k.c.a., art. 38-41 pr. spadk. bulg., 
§ 480 k.c.czechosl., art. 895, 1035-1038 k.c.fr., art. 737-743 k.c.hiszp., art. 105-107 pr. spadk. jugosl., 
§ 2253-2258 k.c.n., § 387 k.c.NRD, art. 543 k.c.ros., art. 802, 920-923 k.c.rum., art. 509-511 k.c.szwajc., 
§ 650-651 k.c.węg., art. 587, 679-687 k.c.wl.

5 Por. art. 944 § 2 k.c., art. 73 pr. spadk. z 1946r., § 2064 k.c.n., § 370 ust. 2 k.c. NRD, § 623 k.c.węg.
6 Por. art. 73-89, 76 § 2 pr. spadk. z 1946r., § 580, 581,584, 585, 587 k.c.a., art. 23-27 pr. spadk. bulg., 

§ 476 k.c.czechosl., art. 967-1001 k.c.fr., art. 67-83 pr. spadk. jugosl., art. 856-886 k.c.rum., art. 540-542 
k.c.ros. Mimo braku wyraźnego przepisu w k.c.fr., tę cechę podkreśla m.in. L. Josserand, Cours de 
droit civil positif français t. I, Paris 1930, s. 883.

7 Por. art. 949-958 k.c., art. 79-89 pr. spadk. z 1946r., § 557-601 k.c.a., art. 23-27 pr. spadk. bulg., § 476 
k.c.czechosl., art. 906-1011 k.c.fr., art. 676-736 k.c.hiszp., art. 67-83 pr. spadk. jugosl., § 2231-2252 
k.c.n., § 383-386 k.c.NRD, art. 540-542 k.c.ros., art. 856-886 k.c.rum., art. 498-508, 520 k.c.szwajc., § 
624-635 k.c.węg., art. 601-623 k.c.wl. Co do praw stanowych USA por. M. Ferid, K. Firsching, 
Internationales Erbrecht, München 1969, t. III ("Vereinigte Staaten von Amerika“, s. 96 in.).

8 W przedmiocie definicji testamentu por. np.: § 552, 553 k.c.a., art. 895 k.c.fr., art. 667, 670 k.c.hiszp., 
§ 1937 i n. k.c.n., art. 862 k.c.rum., art. 587 k.c.wl.; G. Rosenberg, Podręcznik prawa angielskiego, 
Londyn 1944, s. 58; A. Ehrenzweig, System des österreichischen allgemeinen Privatrechts, Wien 1937, 
t. Il, cz. 2 (Familien und Erbrecht), s. 406 i n.; R. Mayr, Lehrbuch des bürgerlichen Rechtes, 
Reichenberg 1923, t. II, cz. 4, 5 (Familien und Erbrecht), s. 197 (wraz z zestawioną tam literaturą); A. 
Colin, H. Capitant, L. Julliot de la Morandiére, Cours élémentaire de droit civil français, Paris 1945, s. 
709; M. F. Mourlon, Code Napoléon - l'expose des principes genereaux, t. Il, Paris 1869, s. 262 i n.; 
G. Ripert, J. Boulanger, Traité de droit civil d'apres le traité de Planiol, t. IV, Paris 1959, s. 628; K. 
Cosack, Lehrbuch des bürgerlichen Rechts, t. Il, cz. IV, Jena 1924, s. 303; E. Köst, Juristisches 
Wörterbuch, Bremen 1961, s. 605; J. Leopold, Testamentsrecht, s. 3; J. Staudinger, Kommentar zum 
BGB, t. V, cz. 1, Berlin 1954, s. 343 i n. (por. komentarz do § 1937 i zestawioną w przypisie literaturę 
co do testamentu); W. Drews, R. Halgasch, Grundriss Zivilrecht, z. 9 (Erbrecht), Berlin 1979, s. 29; V. 
Rossel, H. Mentha, Mannuel du droit civil suisse, t. Il, Lausanne - Genève, s. 61, por. także literaturę 
zestawioną w przypisie 1 na s. 61; M. Allara, PrincipT di diritto testamentario, Torino 1957, s. 25 i n.; 
M. Ferid, K. Firsching, op. cit., t. Il (“Italien", s. 37 in.; "Vatican", s. 8); P. Rummel, ABGB. Kommentar, 
t. 1, Wien 1983, s. 523; J. Göhring, M. Posch, Zivilrecht, Lehrbuch, cz. 2, Berlin 1981 ; S. Wagacuma, 
T. Aridzumi, Grażdanskoje prawo Japonii, t. II, Moskwa 1983, s. 298 i n.; S.N. Bratuś, O.N. Sadikow, 
Kommientarij k Grażdanskomu kodieksu RFSRR, Moskwa 1982, s. 639 i n.; C. Cankowa, Zawieszcza- 
nieto w blgarskoto nasledstweno prawo, Sofia 1985, s. 36; O.A. Krasowczikow, Sowietskoje grażdan
skoje prawo, t. Il, Moskwa 1973, s. 438; W.K. Dronikow, Nasledstwiennoje prawo Ukraińskiej SRR, 
Kijew 1974, s. 69 i n.; tenże, Nasledowanije po zawieszczaniju w sowietskom prawie, Kijew 1957, s. 
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Z wymienionych cech szczególnych testamentu płyną oznaczone skutki 
prawne, które powodują, że testament pod wieloma względami podlega szcze
gólnej regulacji prawnej, odmiennej niż ta, która jest przyjęta dla ogółu czynności 
prawnych (por. art. 941-990 k.c.).

Nieraz pewne ustawodawstwa rozrządzanie majątkiem wyraźnie uznają za 
cechę konstytutywną testamentu9, częściej jednak ustawa nie reguluje tej spra
wy, natomiast doktryna, na ogół zgodnie, w drodze wykładni obowiązującego 
zespołu przepisów prawnych, wyprowadza co do tego taki sam wniosek10 11 . Tak 
czyni się także na tle naszego prawa11. Stanowisko doktryny w tym punkcie jest 
niezasadne, gdyż analogicznie jak na tle naszego systemu prawa (por. dalej) 
ustawodawstwa te dopuszczają na ogół ustanowienie wykonawcy testamentu, 
zapis prawa nie wchodzącego w skład spadku, często polecenie niemajątkowe, 
czy wyjątkowo nieraz, jak można sądzić, zapis niemajątkowy12. Treść testamentu 
może z reguły ograniczać się do któregokolwiek ze wskazanych wyżej postano
wień. Sprawa ta wymaga jednak analizy zawsze na tle konkretnego ustawodaw
stwa. Zresztą i ustawodawca, wtłaczając do elementów przedmiotowo istotnych 
testamentu rozrządzanie majątkiem - poprzez wyraźne w tym względzie postano
wienia, jest najczęściej później niekonsekwentny, gdyż przeważnie zezwala na 
zamieszczanie w testamencie pewnych klauzul, wyżej wymienionych, które nie 
spełniają tego wymogu, i trzeba byłoby je uznać za klauzule testamentowe nie 
będące testamentem, czyli zamieszczone tylko w nim, zaś z analizy przepisów 
często wynika wniosek, że treść testamentu może ograniczyć się do tych tylko 
klauzul, i chociaż nie będzie to testament w ujęciu prawnym, to jednak wszystkie 
wymogi co do jego ważności (skuteczności) muszą być zachowane. Ale można 
powiedzieć, że jest to niekonsekwencja ustawodawcy, niemniej - w tych syste
mach prawnych - należy przyjąć, że decyduje wyraźnie sformułowana definicja 
kodeksowa. Dlatego słusznie czynią kodyfikacje nie definiując z reguły testamen
tu, a pozostawiając w tym względzie rozważania nauce prawa. Wprawdzie precy
zyjną definicję testamentu można podać, ale byłaby ona dość szczególna i dłu
ga. Należy podkreślić, że nie wszystkie wskazane uprzednio cechy są właściwe 

95; T. Kipp, H. Coing, Erbrecht, Tubingen 1978, s. 135; A. Baziński, Prawo spadkowe - komentarz, 
Łódź 1948, s. 196; Ki Przybyłowski, Niedopuszczalność wspólnych testamentów, St. Cywil. 1963, t. 
IV, s. 18; J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, Warszawa 1959, s. 283; S. Szer, Prawo spadkowe, 
Warszawa 1955, s. 64; F. Zoll, Prawo cywilne w zarysie, Kraków 1948, t. V, s.58; J. Gwiazdomorski, 
Prawo spadkowe, Warszawa 1972, s. 98; J. Kapera, Glosa do uchw. SN z 10.IV.1975r. III CZP 14/75, 
PiP 1977, z. 2, s.170; J.St. Piątowski, Prawo spadkowe, Warszawa 1979, s. 118 i n.; uchw. SN z 
22.111.1971 r. III CZP 91/70, OSPiKA 1972, z. 2, poz. 26, uzasadnienie; J. Zawartka, Testamentowe 
rozrządzanie gospodarstwami rolnymi, NP 1971, z. 7-8, s. 1088; Trzaska, Evert, Michalski, Słownik 
wyrazów obcych, Warszawa 1939, s. 2278; Mała encyklopedia prawa, Warszawa 1980, s. 760; K. 
Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1976, s. 470; S. Wójcik, w: System prawa cywilnego, t. IV, Prawo 
spadkowe, Ossolineum 1986, s. 178 i n. Często autorzy nie podają definicji testamentu. Por. M. 
Ńiedośpiał, Testament w polskim prawie cywilnym - zagadnienia ogolne, Kraków 1991, c. 14 i n.

9 Por. przyp. 8.
10 Por. przyp. 8.
11 Por. przyp. 8
12 Por. art. 91 in fine pr. spadk. jugosł. Co do postanowień niemajątkowych w testamencie, w tym również 

rodzinnych, por. m.in.: W.K. Dronikow, Nasledstwiennoje..., s. 70 i n.; M. Ferid, K. Firsching, op. cit., 
t. Il ("Vatican", s. 8; "Italien", s. 37 i n.); J. Fleischer, Form und Wesen derTestierfreiheit, Dresden 1939, 
s. 30; T. Kipp, H. Coing, op. cit., s. 135; J. Leopold, op. cit., s. 3, 224 i n.; M. Planiol, G. Ripert, Traite 
pratique de droit civil français, t. V (Donations et testaments), Paris 1957, s. 780 i n.; G. Ripert, J. 
Boulanger, op. cit., t. IV, s. 628, 671.
Art. 587 (art. 254, 285, 338, 348, 424 ust. 3) k.c.wl., § 1777, 1782, 2065, 2078, 2203 k.c.n. (co do 
zestawienia dalszych przepisów por. wyliczenie w opracowaniu T. Kippa, H. Coinga, l.c.).
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testamentowi, pewne z nich przysługują także innym czynnościom prawnym (za
równo mortis causa, jak też inter vivos). Wskazanie tych cech ma m.in. taki sens, 
że gdyby ustawodawca chciał regulować kwestie testamentowe, to powinien w 
zasadzie tych właściwości przestrzegać. W historii kodyfikacji testament zawsze 
był czynnością jednostronną, na wypadek śmierci, odwołalną. Początkowo nie
które ustawodawstwa zezwalały na sporządzenie go w formie dowolnej, wnet jed
nak wprowadzono wymóg określonej formy. Był to zawsze akt osobisty (od tego 
były nieliczne wyjątki w prawie rzymskim)1.

13 Testament można było sporządzić w zasadzie tylko osobiście, od tego istniały dwa wyjątki, przy 
podstawieniu pupilarnym (I.2, 16) oraz jak gdyby pupilarnym (substitutio quasi pupillaris, 1.2, 16, 1).

14 Por. definicje J. Gwiazdomorskiego, l.c. (przyp. 8/oraz J. Zawartki, l.c. (przyp. 8).
15 F. Błahuta, w: K.c. - komentarz, t. 3, Warszawa 1972, s. 1856; J. Kapera, l.c. (przyp. 8); J.S. Piątowski 

l.c. (przyp. 8); uchw. SN z 22.111.1971 r., l.c. (przyp. 8).
16 A. Bazinski, l.c. - na tle prawa spadkowego z 1946r.; S. Wójcik, op. cit., s. 180.
17 Por. przyp. 8.

Jedyną podstawą do wyodrębnienia testamentu od innych czynności pra
wnych są jego elementy przedmiotowo istotne, które należy ustalać jednak na tle 
konkretnego ustawodawstwa (w skład ich zawsze wchodzą: jednostronność, 
oraz że jest to akt na wypadek śmierci testatora; inne elementy podlegają ustale
niu na tle konkretnego ustawodawstwa).

Pozostałe cechy testamentu, tj. inne niż wchodzące w skład jego elemen
tów przedmiotowo istotnych, nie są z punktu widzenia określenia testamentu ko
nieczne. Czynność posiadająca cechy wchodzące w skład essentiale testamentu 
byłaby nim, zaś co najwyżej mogłaby być nieważna z powodu np. braku wymo
gów w zakresie formy, osobistego sporządzenia.

Na tle kodeksu cywilnego można spotkać różne definicje testamentu: a) te
stament jest to odwołalny, jednostronny akt prawny na przypadek śmierci, który 
nie ma dojść do innej osoby i za pomocą którego spadkodawca rozrządza swym 
majątkiem13 14 ; b) jednostronna, odwołalna czynność prawna, przez którą spadko
dawca rozrządza swoim majątkiem na wypadek śmierci15; c) nieraz można spot
kać także inne określenia16. A zatem nie ma zbieżności w definiowaniu testamen
tu. Przeważa stanowisko grupy drugiej (b). Można by zapytać retorycznie, dla
czego autorzy nie wymieniają wymogu zachowania określonej formy oraz pełnej 
zdolności do czynności prawnych, tudzież osobistego działania, skoro poszcze
gólne, wymienione w ich definicjach cechy nie są właściwe tylko testamentowi. 
Podobnie rozbieżne definicje testamentu spotyka się w literaturze obcej17.

Należy jednak rozważyć, co autorzy przez tak ujęte definicje rozumieją, czy 
chodzi im o podanie elementów przedmiotowo istotnych testamentu, jak to czę
sto z kontekstu wynikałoby. Otóż jeśli tak, to byłyby to definicje niewłaściwe, jako 
że pojęcie elementów przedmiotowo istotnych zrelatywizowane jest tylko do tre
ści oświadczenia woli, zatem takich cech jak odwołalność, wymóg - określonej 
formy czy pełnej zdolności do czynności prawnych, nie można uznać za essen
tialia negotii testamentu, tak samo jak przy każdej innej czynności prawnej. Poza 
tym, jak zostanie dalej stwierdzone, niewłaściwe jest ograniczanie treści testa
mentu tylko do rozrządzeń majątkiem spadkodawcy.

A może autorom ¡dzie o podanie tych elementów stanu faktycznego, który 
nazywamy czynnością prawną. Analiza powyższych definicji z reguły jednak do 
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takiego wniosku nie prowadzi, ale należy rozważyć ten wariant; przy takim ujęciu 
autorom tym można by przyznać rację, gdyby nie fakt, że i tak w swych defini
cjach nie wymieniają wszystkich elementów tego stanu faktycznego, który nazy
wamy testamentem, a wymieniają tylko niektóre spośród nich. Zagadnienie to 
wymaga szerszego naświetlenia. Czynność prawną można utożsamić z oświad
czeniem woli18 lub ująć ją bardzo szeroko19. W tym ostatnim przypadku byłby to 
stan faktyczny, w skład którego wchodzi co najmniej jedno oświadczenie woli, a 
nadto - zależnie od okoliczności - pewne inne zdarzenia prawne (np. akt admini
stracyjny, szerzej: współdziałanie organu państwowego; wydanie rzeczy; przenie
sienie posiadania; zgoda osoby trzeciej; wpis do księgi wieczystej) oraz stany 
psychiczne (np. wady oświadczenia woli, dobra czy zła wiara) i prawne (np. zdol
ność prawna, zdolność do czynności prawnych, umocowanie, uprawnienie do 
rozporządzania rzeczą, forma). Rzecz w tym, że autorzy nie są często zgodni w 
kwalifikowaniu poszczególnych, konkretnych elementów (np. dobrej czy złej wia
ry, wad oświadczeń woli) jako składników owego stanu faktycznego. Zatem mię
dzy tymi dwoma stanowiskami można by wyróżnić cały szereg rozwiązań (stano
wisk) pośrednich20. Należy postulować ograniczenie stanu faktycznego czynno
ści prawnej tylko do oświadczenia woli i innych zdarzeń prawnych (czyli faktów, 
tj. zjawisk świata zewnętrznego). Stany psychiczne i prawne należałoby wyelimi
nować z owego stanu faktycznego czynności prawnej, a przerzucić je na płasz
czyznę ważności (skuteczności)21 dokonanej czynności prawnej, byłoby to nawet 
poprawne z punktu widzenia językowego. Ponadto, czynność prawna powszech
nie jest ujmowana jako podgałąź w klasyfikacji zdarzeń cywilnoprawnych, zaś 
nimi są tylko zdarzenia (fakty świata zewnętrznego), w związku z tym proponowa
ne ujęcie stanu faktycznego czynności prawnej (ograniczenie go tylko do 
oświadczenia woli i innych zdarzeń prawnych) byłoby zgodne z naturą tej nad
rzędnej kategorii, w ramach której wyodrębnia się czynność prawną. Jest to po
prawne także - jak wskazano - z punktu widzenia sposobu wyrażania się, bo gdy 
chce się być konsekwentnym, to w braku pewnego elementu stanu faktycznego 
czynności powinno mówić się o jej niedokonaniu, a jak tu mówić o tym, np. w 
przypadku braku zdolności do czynności prawnych, a powszechnie przyjmuje 
się, że czynność została dokonana, lecz jest nieważna (por. jednak art. 14 § 2 
k.c.). Natomiast w braku na przykład wpisu do księgi wieczystej, wydania rzeczy 
poprawne jest mówienie, że czynność nie została dokonana (a tym samym odpa
da kwestia skuteczności takiej czynności), zaś w poprzednim wypadku powie się, 
że czynność została dokonana, lecz jest nieważna (nieskuteczna). Można by 
oczywiście zagadnienie tych wszystkich elementów stanu faktycznego (poza 
oświadczeniem woli) przenieść na płaszczyznę nieważności (bezskuteczności) 

18 Np. A. Szpunar, Uwagi o pojęciu czynności prawnej, PiP 1974, z. 12, s. 9 i n.
19 S. Grzybowski, System prawa cywilnego. Część ogólna, t. I, 1974, s. 471 i n.; K. Larenz, Allgemeiner 

Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, München 1977, s. 272 i n.j S. Szer, Prawo cywilne - część 
ogólna, Warszawa 1967\ s. 308 i n.; A. Wolter, Prawo cywilne - częśc ogólna, Warszawa 1977, s. 244 
i n.

20 S. Breyer, Z problematyki ograniczeń obrotu w świetle art. 57 k.c., NP 1977, z. 12, s. 1561 i n. (autor 
do składników czynności prawnej zalicza m.in. formę, zaś wyiącza wady oświadczeń woli). R. 
Longchamps de Berier, Czynności prawne, EPPP, t. I, s. 163 (autor tzw. stany psychiczne wyłącza z 
elementów czynności prawnej). Wyliczenie powyższe jest przykładowe.

21 Pojęcia te nie są tożsame.
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czynności prawnej, nie wydaje się to jednak celowe, z uwagi na konieczność 
pewnej poprawności językowej (czynność prawna: dokonana - niedokonana, nie
ważna, nieskuteczna). Jak można sądzić wśród tych innych zdarzeń prawnych 
niż oświadczenie woli, szłoby o elementy konstytutywne w tym sensie, że w razie 
ich braku czynność byłaby niedokonana (a zatem nie można by mówić także o 
jej ważności, skuteczności). Natomiast gdyby te inne elementy miały znaczenie 
tylko deklaratoryjne, tzn. że w razie ich braku i tak zamierzone przez strony skutki 
prawne by nastąpiły, to nie uznawano by wspomnianych elementów za jej skład
niki (np. zaświadczenie stwierdzające zgodność umowy o przeniesienie prawa 
własności z zasadami wynikającymi z dawnego art. 163 k.c., mające charakter 
deklaratoryjny, nie byłoby elementem stanu faktycznego, gdyż w przypadku jego 
braku czynność i tak dochodzi do skutku). Do elementów stanu faktycznego 
czynności prawnej oprócz oświadczenia woli zaliczono by tylko konstytutywne 
(inne) zdarzenia prawne, tzn. te, których brak powoduje jej niedokonanie, a co za 
tym ¡dzie jej nieważność lub bezskuteczność. Elementem stanu faktycznego te
stamentu nie jest np. zgon spadkodawcy, gdyż testament jest czynnością pra
wną dokonaną już z chwilą sporządzenia go, a zatem można przyjąć jego byt 
prawny w okresie między sporządzeniem testamentu a otwarciem spadku; nato
miast wskazany element wpływa tylko na skuteczność rozrządzeń testamento
wych (testamentu). Poza tym za ograniczeniem stanu faktycznego czynności tyl
ko do oświadczenia woli i innych zdarzeń prawnych (konstytutywnych) przema
wia fakt, że kwalifikacja pewnych innych elementów (np. stanów psychicznych) - 
jako składników czynności prawnej jest często przedmiotem rozbieżnych inter
pretacji, a nadto niektóre elementy mają naturę dwoistą: gdyby uznać, że forma 
jest elementem tego stanu faktycznego, to formę ad probationem, która nie wpły
wa ani na ważność, ani na skuteczność czynności prawnej, trzeba by wyłączyć z 
tego stanu faktycznego. Przyjęcie szerszej, węższej czy proponowanej tu pośred
niej koncepcji czynności prawnej jest sprawą konwencji. Zawsze należy zdać so
bie sprawę z tego, o jakie ujęcie czynności chodzi.

Przechodząc do oceny tych definicji na drugiej płaszczyźnie (testamentu - 
jako stanu faktycznego) dochodzi się do wniosku, że obojętnie jak ująć definicję 
czynności prawnej, autorom podającym określenie testamentu, nie szło tutaj o 
wskazanie owych elementów stanu faktycznego czynności jaką jest testament. 
Bo gdyby tak, to stan ów byłby niepełny, brakuje z reguły elementu formy, za
wsze: wymogu pełnej zdolności do czynności prawnych. Zatrzymując się nad 
pojęciem testamentu na tej płaszczyźnie - zgodnie z przyjętym ujęciem czynności 
prawnej - należy wskazać, że jedynym elementem tego stanu faktycznego jest tu 
oświadczenie woli spadkodawcy. Innych zdarzeń prawnych, które wchodziłyby w 
skład tego stanu faktycznego, nie ma tu; obecność niekiedy świadków czy orga
nu państwowego przy sporządzaniu testamentu należy traktować jako element 
formy, ta zaś jest przesłanką ważności testamentu. Jest to też zgodne z nazwą 
rozdziału II tyt. III ks. IV k.c.: "Forma testamentu11. Natomiast wymóg pełnej zdol
ności do czynności prawnych, określonej formy, osobistego sporządzenia testa
mentu - konsekwentnie do przyjętego w tekście ujęcia czynności prawnej należy 
uznać, nie za element stanu faktycznego testamentu, lecz za przesłanki ważności 
testamentu. Byłyby to pozytywne przesłanki ważności testamentu, do negatyw
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nych zaś można by zaliczyć: niesprzeczność treści testamentu z prawem (art. 58 
k.c.), brak wad oświadczeń woli. Do pozytywnych przesłanek należy oczywiście 
także zdolność prawna spadkodawcy, jako fakt sam przez się zrozumiały. W ten 
sposób określono prawną kwalifikację niektórych cech testamentu.

Testament na tle k.c. jest czynnością prawną jednostronną, na wypadek 
śmierci (art. 941 k.c.), nie skierowaną do oznaczonego adresata, odwołalną (art. 
943, 946 k.c.), osobistą (art. 944 § 2 k.c.), wymagającą pełnej zdolności do czyn
ności prawnych (art. 944 § 1 k.c.), formalną (art. 949-958 k.c.), w której spadko
dawca rozrządza majątkiem oraz reguluje pewne inne stosunki prawne.

Nieprawdziwa jest teza, powszechna na tle polskiej doktryny, że jedną z 
cech konstytutywnych testamentu jest rozrządzanie majątkiem22 23 . Wszelkie zatem 
czynności spełniające nawet wyżej wspomniane cechy, należałoby uznać za nie 
będące testamentem, jeśli treść ich ograniczałaby się tylko do innych rozrządzeń 
(niż majątkiem spadkodawcy). Postanowienia testamentowe można podzielić na: 
a) rozrządzenia majątkiem spadkodawcy, b) inne rozrządzenia majątkowe, c) roz
rządzenia niemajątkowe. Zgodnie z przyjętą w doktrynie definicją testamentu tyl
ko pierwsze rozrządzenia (a) należałoby uznać za testamentowe, pozostałe zaś 
za mogące być zamieszczone w testamencie, lecz gdyby tylko do nich ograni
czała się treść aktu, nie byłby on testamentem. Do wspomnianych grup należy 
zaliczyć: ad a) ustanowienie spadkobiercy; obciążenie zapisem (poleceniem ma
jątkowym), co do prawa wchodzącego w skład spadku; testament negatywny; 
wydziedziczenie; ad b) zapis (polecenie majątkowe), co do prawa nie wchodzą
cego w skład spadku; rozrządzenia co do działu spadku (jeśli uznać, że są wią- 
żące); postanowienia co do zaliczenia darowizn (art. 1039 k.c.) oraz rozrządzenia 
z zakresu prawa rodzinnego: art. 33 pkt 2, 34, 102, ale już nie z art. 149 § 1 
k.r.op., por. wyżej; ad c) polecenie niemajątkowe - za jego dopuszczalnością 
przemawia wykładnia literalna art. 982 k.c. ("działanie lub zaniechanie"), nie ma 
zatem wskazania, że ma mieć ono charakter majątkowy; nadto - wykładnia syste
mowa: ustawodawca wyraźnie ogranicza zapis tylko do świadczenia majątkowe
go (art. 968 § 1 k.c.), nie czyniąc podobnego zastrzeżenia przy poleceniu. Skoro 
przedmiotem zobowiązania (art. 353 k.c.) może być zarówno świadczenie mająt- 
kowe, jak i niemajątkowe , to skoro ustawa nie czyni tego ograniczenia przy 
poleceniu, to nie musi ono być majątkowe24 (nie przeczy temu fakt, że z polece
nia nie płynie stosunek zobowiązaniowy - analogia).

22 Por. przyp. 8.
23 W. Czachórski, Prawo zobowiązań w zarysie, Warszawa 1970, s. 49 i n.
24 Za dopuszczalnością polecenia niemajątkowego wypowiedzieli się: F. Blahuta, op. cit., s. 1902 (W. 

Chojnowski, Niektóre zagadnienia z prawa spadkowego, Palestra 1965, z. 7-8, s. 42; J. Gwiazdomor- 
ski. Prawo spadkowe, 1959, s. 369 i n.; S. Szer, Prawo spadkowe, 1955, s. 79; B. Walaszek, Polecenie 
testamentowe w polskim prawie spadkowym, St. Cywil. 1961, t. I, s. 156, 164).
W innycn ustawodawstwach wyraźnie dopuszcza takie polecenie np. k.c.ros. - art. 539; nieraz wniosek 
taki płynie z wykładni prawa, np. art. 88 pr. spadk. jugosł. ("ciężary"), § 642 ust. 1 k.c.węg. 
("świadczenie”). Natomiast w niektórych kodyfikacjach polecenie może mieć charakter tylko majątko
wy, np. w k.c. NRD - § 382.
Autorzy uznający, że testamentem jest tylko akt rozrzedzający majątkiem, zmuszeni są uznać, że jeśli 
treść aktu ogranicza się tylko do innych rozrządzeń, wówczas nie jest to testament. Tak konsekwentnie 
i prawidłowo, stosownie do swej tezy, F. Blahuta, op. cit., s. 1857. Tak samo Z. Fenichel, Problemy 
prawa spadkowego, PN 1949, z. III-IV, s. 219. Natomiast najczęściej autorzy przyjmując taką definicję 
łestamentu, potem wyraźnie lub dorozumianie uznają samoistnośc pewnych rozrządzeń testamento
wych, nie mających charakteru majątkowego. W ten sposób - przy akceptowanej definicji testamentu 
- popada się w wewnętrzną sprzeczność.
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Ustanowienie wykonawcy testamentu nie jest rozrządzeniem majątkiem 
spadkodawcy, a zatem nie należy do grupy pierwszej (a).

Treść testamentu może ograniczyć się do jednego z rozrządzeń wskaza
nych w punktach b), c), a czynność taka będzie testamentem. Przykładowo mo
że zawierać ona tylko ustanowienie wykonawcy testamentu (dla spadkobiercy 
ustawowego czy testamentowego, ustanowionego w poprzednim testamencie) 
lub tylko polecenie niemajątkowe (obciążające np. spadkobiercę ustawowego 
czy testamentowego, ustanowionego w poprzednim testamencie). Dopuszczalny 
jest także testament odwołujący poprzedni testament, którego treść ograniczała 
się tylko do jednego z rozrządzeń wskazanych w punktach b), c), np. testament 
odwołujący polecenie niemajątkowe lub ustanowienie wykonawcy testamentu.

Także wykładnia kodeksu cywilnego nie prowadzi do wniosku, aby przed
miotem testamentu były tylko rozrządzenia majątkiem spadkodawcy. Tytuł III ks. 
IV k.c. brzmi: "Rozrządzenia na wypadek śmierci" (a zatem niekoniecznie mająt
kowe), następnie kodeks zawiera ogólne przepisy co do testamentu (dział I), zaś 
działy ll-IV regulują typowe rozrządzenia testamentowe: powołanie spadkobiercy 
(dz. II), zapis i polecenie (dz. III) oraz ustanowienie wykonawcy testamentu (dz. 
IV). Poza tytułem III znajdują się przepisy: art. 1008 i nast. (wydziedziczenie) oraz 
art. 1039 (zaliczenie darowizn), nadto w k.r.op.: art. 33 pkt 2, 34, 49 § 3, 102. 
Dopuszczalność z kolei pewnych rozrządzeń testamentowych można wyprowa
dzić w drodze wykładni obowiązujących przepisów (np. testament negatywny). Z 
art. 941 k.c., który stanowi, że "rozrządzać majątkiem na wypadek śmierci można 
jedynie przez testament" nie można wyciągać wniosku, że na treść testamentu 
składają się tylko rozrządzenia majątkiem; nadto wniosek taki byłby sprzeczny z 
przedstawioną wyżej wykładnią obowiązujących przepisów prawa (co do treści 
rozrządzeń testamentowych). Z tego artykułu wynika tylko to, że rozrządzać ma
jątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament25, a nie inną czyn
ność prawną (w szczególności umowę dziedziczenia), chyba że ustawa stanowi 
inaczej. Kodeks cywilny, analogicznie jak prawo spadkowe z 1946r., nie podaję 
określenia testamentu, a pozostawia to wykładni obowiązujących przepisów pra
wa. Istniejące w nauce prawa definicje testamentu nie są przydatne do jego od
różnienia od innych czynności mortis causa. Obok niego są także inne jedno
stronne czynności prawne mortis causa.

25 Nie jest to zupełnie ścisłe, bo art. 22 prawa bankowego zezwakla na rozrządzenie na wypadek śmierci 
wkładem oszczędnościowym w drodze jednostronnej czynności prawnej." Nie jest to umowa na rzecz 
osoby trzeciej (art. 393 k.c.) mortis causa. Por. także art. 33 pkt 2, 34 k.r.op., które uznano jednak za 
samoistne postanowienia testamentowe. Stąd w tekście zastrzeżenie końcowe: "chyba że". Por. nadto 
art. 831 k.c.

Najpierw odwołanie testamentu w inny sposób niż przez nowy testament 
(art. 946 cz. II k.c.). Jest to jednostronna czynność prawna na wypadek śmierci, 
oświadczenie woli jest tu złożone w sposób dorozumiany, nie jest ono skierowa
ne do określonego adresata, może być złożone tylko osobiście (art. 944 § 2 k.c.) 
i przez osobę mającą pełną zdolność do czynności prawnych (art. 944 § 1 k.c.). 
Skoro każdy testament jest odwołalny, w tym także testament odwołujący, to 
wspomniane jednostronne oświadczenie woli (art. 946 cz. II k.c.) jest również od- 
wołalne. Treść takiego oświadczenia (art. 946 cz. II) jest bowiem analogiczna do 
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treści testamentu odwołującego (czy w każdym przypadku będzie to możliwe, 
por. o tym dalej - § 6). Różnica zatem między tymi czynnościami jest tylko na 
odcinku formy. Przy tej okazji jeszcze jedna uwaga: o testamencie odwołującym 
nie można powiedzieć, że rozrządza się w nim (pozytywnie) majątkiem; można 
jednak przyjąć, że rozrządza się w nim negatywnie majątkiem. Sprawa jest bez
przedmiotowa, jeżeli na treść testamentu odwołanego składały się rozrządzenia 
niemajątkowe.

Drugą, poza testamentem, czynnością prawną jednostronną, na wypadek 
śmierci jest pisemne wskazanie przez wkładcę osoby, na rzecz której ma nastą
pić wypłata wkładu po śmierci wkładcy (art. 37 pr. bankowego). Należy przyjąć, 
że jest to czynność jednostronna, nie skierowana do określonego adresata, pi
semna, mortis causa, w której rozrządza się majątkiem. Ustawa nie zajmuje sta
nowiska w przedmiocie zdolności do czynności prawnych i konieczności osobi
stego działania, z analizy tekstu należy wyciągnąć wniosek, że jest to czynność 
osobista, wyłączająca zastępstwo; należy zastosować analogię z przepisów k.c. 
o zdolności testowania (a zatem pełna zdolność do czynności prawnych). Nie 
wydaje się możliwe stosowanie ogólnych przepisów k.c. co do zdolności do 
czynności prawnych i zastępstwa. Nie ma chyba podstaw do konstruowania w 
analizowanym przypadku umowy na rzecz osoby trzeciej mortis causa26.

26 Odm. A. Kubas, Umowa na rzecz osoby trzeciej, Warszawa - Kraków, 1976, s. 80 i n.

Jedyną drogą do odróżnienia testamentu od innych czynności prawnych 
mortis causa jest wskazanie jego elementów przedmiotowo istotnych. Wziąwszy 
na przykład powyższe przepisy o rozrządzeniu wkładem i porównując je z posta
nowieniami określającymi cechy testamentu, tak jak ujmuje się je w doktrynie, 
można stwierdzić, że są one zbieżne; co zatem ma być tym wyróżnikiem pra
wnym przy testamencie. Idzie nie tylko o to, by odróżnić testament od czynności 
inter vivos i dwustronnych czynności mortis causa, ale także o to, aby go odróż
nić od innych jednostronnych czynności prawnych na wypadek śmierci. Gdyby 
uznać, co odrzucono, że postanowienia z art. 33 pkt 2, 34 k.r.op. dają podstawę 
do konstruowania jeszcze innych czynności mortis causa, problem zaostrzyłby 
się jeszcze bardziej. Istota definicji testamentu sprowadza się zatem nie do okre
ślenia poprzez cechy, lecz do wskazania jego elementów przedmiotowo istot
nych. Można by przyjąć, że testamentem jest jednostronna czynność prawna na 
wypadek śmierci, w której to czynności spadkodawca rozrządza majątkiem lub 
reguluje pewne inne stosunki prawne. W tej końcowej części (po słowie: "lub") 
wskazanoby z kolei na postanowienia uprzednio wyodrębnionej grupy b i c. Była
by to zatem skorygowana definicja testamentu, zwłaszcza o to końcowe sformu
łowanie. Literatura przedmiotu całą rzecz rozważa na płaszczyźnie - rozrządzanie 
majątkiem, czy szerzej: regulacji stosunków mortis causa. Czynią to analogicznie 
ustawodawstwa, tam gdzie wyjątkowo definiują testament. Należy rozważyć, czy 
patrzenie na essentialia negotii przez pryzmat treści rozrządzeń jest prawidłowe. 
Otóż nie, gdyż jak stwierdzono, już w naszym prawie, nie sposób byłoby odróż
nić testament od pisemnego wskazania przez wkładcę następcy, w obu bowiem 
sytuacjach mamy do czynienia z rozrządzaniem majątkiem (pośrednio także w 
art. 946 cz. II); trzeba zastanowić się, co stanowi zatem essentialia testamentu. 
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Otóż weźmy przykład: załóżmy, że spadkodawca czyni zapis, przy czym wyraźnie 
zastrzega, że jest to legat per vindicationem i wyklucza wszelką "konwersję” na 
zwykły zapis. Przy czym treść testamentu (?) ogranicza się tylko do tego rozrzą
dzenia. Należy rozważyć, czy została dokonana czynność prawna, którą nazywa
my testamentem. Być może na jedno wyjdzie, że powiemy, iż tak, a jest to tylko 
nieważny testament (art. 58 w zw. z art. 968 k.c.) czy też powiemy, że testament 
nie został dokonany, dlatego że nie oznaczono jego essentiale. Ograniczanie 
konwersji do czynności dokonanych (lecz nieważnych), jak wynika z tego przy
kładu, nie zawsze jest zasadne.

Otóż należy przyjąć, że essentiale testamentu jest wyznaczone nie tylko 
przez to - czego dotyczy rozrządzenie testamentowe (np. majątku), lecz także 
przez to, czy w jego ramach spadkodawca chce osiągnąć skutki prawne dozwo
lone (czy też nie). Dlatego też trzeba przyjąć, że czynność ustanawiająca tylko 
zapis windykacyjny nie jest testamentem, z powodu braku oznaczenia jego ele
mentów przedmiotowo istotnych. To, że zapis wywiera skutek obligacyjny, to nie 
jest tylko skutkiem ustawowym z nim związanym, lecz musi być objęte wolą te- 
statora, jeśli chce on powołać do życia taką czynność prawną. W tej konstrukcji 
zatem legat windykacyjny nie jest w ogóle zapisem w ujęciu k.c. (rozrządzeniem 
testamentowym).

Jeśli tak, to trzeba powiedzieć, że essentiale testamentu jest alternatywne. 
A zatem jest on jednostronną czynnością prawną, w której spadkodawca na wy
padek śmierci zamieszcza co najmniej jedno z następujących postanowień, doty
czących: ustanowienia spadkobiercy (np. art. 959, 965 k.c.), zapisu, polecenia, 
ustanowienia wykonawcy testamentu, wydziedziczenia, wyłączenia od dziedzi
czenia (testament negatywny) lub pewne inne rozrządzenia, które jak wynika z 
wykładni obowiązujących przepisów prawa, mają charakter postanowień testa
mentowych (art. 1039 k.c.; art. 33 pkt 2, 34, 49 § 3, 102 k.r.op.; rozrządzenia co 
do działu spadku; nie można wyłączyć także innych postanowień, jeśli wniosek 
taki może być wyprowadzony w drodze wykładni). Na podstawie tej definicji z 
łatwością można odróżnić wskazanie wkładcy i rozrządzenie z art. 946 cz. II k.c. 
od testamentu, z wykładni bowiem tych przepisów wynika, że nie są to rozrzą
dzenia testamentowe. Wprawdzie wskazanie przez wkładcę może być zamiesz
czone w testamencie, ale nie staje się ono przez to klauzulą testamentową.

A zatem essentiale testamentu jest alternatywne, aby czynność prawna była 
nim, to musi zawierać co najmniej jedno ze wskazanych wyżej postanowień (np. 
ustanowienie polecenia niemajątkowego).

Odmienny zaś jest charakter elementów przedmiotowo istotnych w czynno
ściach inter vivos, jako że tu nie są one ujęte alternatywnie. W przypadku testa
mentu podyktowane jest to tym, że jest on prawie jedyną czynnością mortis cau
sa, a zatem treść jego musi być szeroko ujęta. Podział na essentialia, naturalia 
(np. art. 960, 965 k.c.) i accidentalia (np. art. 975 k.c.) negotii ma zastosowanie 
także na tle testamentu. Polecenie zwykło zaliczać się do elementów podmiotowo 
istotnych, jednak w przypadku testamentu tak nie jest, tu postanowienie to ma 
charakter samoistny.

Elementy przedmiotowo istotne to te, bez których czynność prawna danego 
typu nie mogłaby dojść do skutku i które ją indywidualizują pod względem pra
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wnym. [Nie oznacza to, że z chwilą ich określenia czynność prawna danego typu 
dochodzi do skutku (jest dokonana), gdyż jeśli nie utożsamia się jej z oświadcze
niem woli, to gdy w skład danego stanu faktycznego wchodzą także inne ele
menty (np. wpis do księgi wieczystej), czynność jest dokonana dopiero z chwilą 
realizacji całego stanu faktycznego (np. hipoteka - z momentem zawarcia umowy 
i wpisu do księgi wieczystej), a nie z chwilą oznaczenia jej elementów przedmio
towo istotnych], W testamencie można wyodrębnić jego elementy przedmiotowo 
istotne, przedmiotowo nieistotne, podmiotowo istotne, ale w rzeczywistości idzie 
tu o podessentialia, podnaturalia i podaccidentalia poszczególnych typów rozrzą- 
dzeń testamentowych. Można zatem mówić o podessentialia, podnaturalia, po
daccidentalia: ustanowienia spadkobiercy, zapisu, polecenia czy wykonawcy te
stamentu itd. Jeśli spadkodawca chce ustanowić spadkobiercę, to musi go ozna
czyć oraz powołać do całości lub ułamkowej części spadku. (Co do innych roz- 
rządzeń por. np. przy zapisie - art. 968 § 1 k.c., przy poleceniu - art. 982 k.c.). 
Innych kwestii nie musi regulować, w to miejsce wejdą odpowiednie skutki praw
ne (por. art. 56 k.c.), np. wynikające z art. 960, 965 k.c. Z chwilą objęcia ich 
testamentem przechodzą one do elementów podmiotowo istotnych (podacciden
talia negotii). Do "czystych" składników podmiotowo istotnych należą m.in.: pod
stawienie (art. 963 k.c.) oraz (tylko wyjątkowo dopuszczalny przy powołaniu) wa
runek i termin (art. 962 k.c.). W tym rozróżnieniu pozostaje się przy tradycyjnym 
podziale na essentialia, naturalia i accidentalia negotii, zdając sobie sprawę z 
tego, że nie jest on oparty na jednolitym kryterium.

Ilekroć chce się mówić o essentialia, naturalia, czy accidentalia testamentu, 
tylekroć trzeba przechodzić na podessentialia, podnaturalia I podaccidentalia te
stamentu. Z kolei oznaczenie jednego z tych elementów wystarcza do tego, aby 
to był testament (oczywiście muszą być zachowane postanowienia prawa). Dlate
go też, jak powiedziano, zapis windykacyjny (legatum per vindicationem) czy za
pis niemajątkowy nie byłby testamentem, z powodu braku oznaczenia jego es
sentiale, w tym przypadku podessentiale z art. 968 § 1 k.c. To, że zapis wywołuje 
tylko wierzytelność o jego realizację, to nie tylko skutek ustawowy, lecz należy to 
do istoty rozrządzenia, które nazywa się: zapis ["zobowiązuje spadkobiercę (...)", 
art. 968 § 1 k.c.], a zatem musi być objęte wolą spadkodawcy; analogicznie w 
art. 982 k.c., spadkodawca zobowiązuje tu pewną osobę do oznaczonego działa
nia, nie czyniąc nikogo wierzycielem, a zatem musi to być objęte wolą spadko
dawcy, w przeciwnym wypadku nie jest to polecenie, i gdyby tylko do tego ogra
niczała się treść sporządzonego aktu, nie byłby to testament.

Podnaturalia, podaccidentalia negotii przy pewnych typach rozrządzeń te
stamentowych (np. przy testamencie negatywnym, wydziedziczeniu, art. 1039 
k.c.) najczęściej nie występują, ale tak nie musi być, np. postanowienie z art. 
1039 k.c. zawarunkowane.

Skoro każde ze wskazanych uprzednio rozrządzeń ma charakter samoistny, 
tzn. samo w sobie może być testamentem, to żadne z nich nie może być trakto
wane jako przedmiotowo nieistotne (naturalia testamentu) lub jako podmiotowo 
istotne (accidentalia testamentu). Dlatego też polecenie nie może być traktowane 
jako accidentalia testamentu, nawet wtedy, gdy jest zawarte obok ustanowienia 
spadkobiercy. Wszystkie te bowiem postanowienia są samoistne, mogą istnieć 
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niezależnie, obok siebie; żadne też z nich nie jest w stosunku do drugiego nad
rzędne. Dlatego też pogląd zaliczający polecenie do accidentalia negotii27 przy 
testamencie jest niewłaściwy, natomiast jest poprawny na tle darowizny.

27 S. Grzybowski, op. cit., s. 526; A. Wolter, op. cit., s. 294.
28 Por. przyp. 13.

Essentiale testamentu jest alternatywne. Wynika to nie tylko z treści testa
mentu. Potwierdzeniem tego będą rozważania zawarte w rozdziale drugim, w któ
rym testament będzie charakteryzowany jako czynność prawna. Wyprzedzając te 
uwagi, należy ogólnie stwierdzić, że schematy podziałowe czynności prawnych 
(czynność prawna zobowiązująca, rozporządzająca, upoważniająca; odpłatna, 
nieodpłatna; przysparzająca; kauzalna) dotyczą poszczególnych typów rozrzą
dzeń testamentowych (powołanie, zapis, polecenie, wykonawca testamentu), a 
nie testamentu jako całości. Natura prawna testamentu jest złożona, a nie prosta, 
jakby to wynikało z definicji testamentu doktryny. Także wywody rozdziału trzecie
go, gdzie przedstawiono treść testamentu (swoboda testowania) skłaniają do 
wniosku, że essentiale negotii testamentu jest alternatywne. Bezpłatność nie na
leży do essentiale testamentu.

Szeroka treść testamentu, z poszczególnymi typami jego rozrządzeń, czyni 
w znacznym stopniu zbędnym tworzenie innych niż testament jednostronnych 
czynności prawnych mortis causa. Poszczególne typy rozrządzeń testamento
wych są niejako odpowiednikami poszczególnych typów czynności prawnych in
ter vivos. Natomiast inną cechą jednostronnych czynności prawnych inter vivos 
(np. przyrzeczenia publicznego, pełnomocnictwa, weksla, czeku) i mortis causa 
(testamentu) jest to, że ich essentiale jest ujmowane w sposób dość szeroki, 
ogólny w porównaniu z umowami (inter vivos, mortis causa).

Niemniej poszczególnych typów rozrządzeń testamentowych (np. powoła
nia spadkobiercy, zapisu, polecenia) nie można uznać za odrębne jednostronne 
czynności prawne mortis causa, gdyż są to części składowe jednej czynności 
prawnej: testamentu.

Należy wymienić jeszcze raz cechy testamentu (w jego ujęciu techniczno- 
prawnym): a) czynność prawna jednostronna, b) mortis causa, c) odwołalna, d) 
osobista, e) formalna.

W rozwoju historycznym nie było odstępstwa od trzech cech testamentu: jed
nostronność, odwołalność, czynność na wypadek śmierci. Natomiast kwestia, czy 
treść jego ogranicza się do rozrządzenia majątkiem, była różnie rozwiązywana.

Wszystkie te cechy przysługują testamentowi we współczesnych ustawoda- 
wstwach, w zasadzie tak samo było, gdyby spojrzeć z punktu widzenia historycz
nego na testament. W zasadzie, bo w prawie rzymskim od osobistości tego aktu 
były pewne wyjątki28 oraz pierwotnie, w początkowym okresie kształtowania się 
testamentu, w niektórych państwach był to akt nie wymagający szczególnej for
my. Należy tylko zaznaczyć, że gdyby pewne ustawodawstwo przewidywało for
mę ustną testamentu, ale traktowało ją jako wyłączną (z zakazem pisemnej) lub 
jako jedną z kilku form, to byłaby to forma szczególna, a czynność testamentową 
trzeba by uznać za sformalizowaną, aczkolwiek to słowo nie brzmi tu dość szcze
gólnie, ale zakłada i takie sytuacje. Pominąwszy te wyjątki, gdzie i tak ustawo
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dawstwo bardzo szybko wprowadziło wymóg szczególnej formy, należy uznać 
sformalizowanie za cechę testamentu. Ani współczesne kodyfikacje, ani historia 
kształtowania się testamentu nie notują odstępstw od innej cechy: odwołalności 
testamentu. Pośrednio jednak w przypadku utraty zdolności testowania testa
ment faktycznie jest nieodwołalny. Nawet gdyby ustawodawca wprowadził prze
pis, że jest to akt nieodwołalny lub zezwolił na jego sporządzenie przez przedsta
wiciela, lub wprowadził dla tej czynności formę dowolną, należałoby przyjąć, że 
mimo to występuje tu testament w sensie techniczno-prawnym. W związku z tym 
trzeba przyjąć, że odwołalność, osobistość, sformalizowanie nie należą do cech 
konstytutywnych testamentu. Natomiast prawdą jest, że wspomniane trzy cechy 
przysługują każdemu testamentowi w ustawodawstwach współczesnych i z nieli
cznymi wyjątkami, tak było też w przeszłości. Normując testament nie powinno 
się od tych cech odstępować.

Należy zatem przejść do wskazania cech, bez których nie można by w ogó
le mówić o testamencie, są to: 1) jednostronność, 2) fakt, że jest to czynność na 
wypadek śmierci, 3) co do treści tego aktu ustawodawca ma już swobodę. Może 
zatem uznać, że jest nim tylko taka czynność, która polega na rozrządzaniu ma
jątkiem (tak np. k.c.a. - § 552, 553, k.c.fr. - art. 895, k.c.rum. - art. 802), może tej 
kwestii w ogóle nie regulować, a ustalenie tego, co jest testamentem, pozostawić 
wykładni prawa. W tych ostatnich systemach ustalenie elementów przedmiotowo 
istotnych testamentu pozostawione jest zatem wykładni przepisów. Nie ma w 
związku z tym doktrynalnej definicji testamentu wspólnej wszystkim ustawoda- 
wstwom. Co nim jest to sprawa wykładni konkretnego ustawodawstwa. Gdyby 
chcieć stworzyć definicję doktrynalną testamentu, to należałoby powiedzieć, że 
jest to akt jednostronny, na wypadek śmierci, dalsze zaś elementy przedmiotowo 
istotne testamentu trzeba pozostawić analizie konkretnego ustawodawstwa.

Dotyczy to zwłaszcza kwestii, czy testamentem jest tylko akt rozrządzający 
majątkiem, czy też nie. Najwłaściwiej postępują te kodyfikacje, które nie definiują 
testamentu, pozostawiając to wykładni prawa. Natomiast te kodeksy, które go 
określają - uznając m.in. rozrządzanie majątkiem za jego essentiale - zmuszone 
są potem dopuścić pewne klauzule testamentowe, które są sprzeczne z tym 
określeniem (np. w przypadku wykonawcy testamentu; polecenia niemajątkowe
go; zapisu, polecenia - co do praw nie wchodzących w skład spadku). Często - 
w tych ustawodawstwach - treść czynności będzie mogła ograniczyć się do tych 
innych klauzul niż rozrządzanie majątkiem, i do takich czynności trzeba będzie 
stosować przepisy o testamencie (np. co do formy, zdolności testowania), mimo 
że w sensie techniczno-prawnym nie byłby to testament. Dopuszczalność jednak 
takich samoistnych klauzul trzeba badać na tle konkretnego ustawodawstwa. 
Tych zaś niekonsekwencji unika kodyfikator nie definiując testamentu, a tylko re
gulując poszczególne rozrządzenia testamentowe. Definiując zaś testament usta
wodawca powinien ograniczyć się do podania elementów przedmiotowo istot
nych tej czynności, natomiast takich cech, jak odwołalność, osobistość, zdolność 
testowania, formalność nie wtłaczać do definicji, jako że nie wchodzą one do 
wymienionych elementów (nie dotyczą bowiem treści czynności prawnej, a do 
tego przecież odnosi się pojęcie elementów przedmiotowo istotnych).
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Testament jest środkiem prawnym, który ma służyć nie tylko do translacji 
majątku ze spadkodawcy na inne osoby - chociaż do tego jego funkcję najczę
ściej ustawodawstwa ograniczają - lecz powinien służyć także do regulacji pew
nych innych stosunków prawnych (polecenie oraz zapis co do praw nie wcho
dzących w skład spadku; regulacja stosunków prawnorodzinnych, np. uznania, 
przysposobienia, opieki). Nasz ustawodawca zajął stanowisko pośrednie w tym 
punkcie. Wyłączył dopuszczalność regulacji prawnorodzinnej w testamencie (nie 
przeczy temu istnienie art. 33 pkt 2, 34, 49 § 3, 102 k.r.op.), ale jednocześnie nie 
ograniczył jego funkcji tylko do środka translacji majątku ze spadkodawcy na 
inne osoby (np. polecenie niemajątkowe - art. 982 k.c.; zapis oraz polecenie co 
do praw nie wchodzących w skład spadku - art. 976 k.c.; wykonawca testamentu 
- art. 986 k.c.; duże możliwości pozostawione są spadkodawcy przy formułowa
niu treści warunków, z zastrzeżeniem art. 962 k.c., przez ich odpowiednie ujęcie 
spadkodawca może wpływać na zachowanie osób uprawnionych, pośrednio w 
ten sposób kształtując nieraz stosunki prawne, np. zapis pod warunkiem zawar
cia oznaczonej umowy).

Większość literatury światowej (ujęcie prawnoporównawcze) wskazuje na 
trzy cechy konstytutywne testamentu: jednostronność, czynność na wypadek 
śmierci, odwołalność (por. jednak np. § 1937 k.c.n.). Teoretycznie mężna prezen
tować dwojaki pogląd, że (1) skutki testamentu następują z mocy woli testatora 
lub (2) z mocy ustawy (ex lege) z chwilą otwarcia spadku. Uzasadnienie ma po
gląd pierwszy.

§ 2. Oświadczenie woli jednostronne29 30 , nie skierowane do 
określonego adresata

29 Por. przyp. 2, a nadto: M. Allara, op. cit., s. 29 i n.; M. Ferid, K. Firsching, op. cit., t. II (“Vatican", s. 8; 
"Italien", s. 37); J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1972, s. 98; J. Leopold, op. cit., s. 3; J.S. 
Piątowski, op. cit., s. 118; S. Wójcik, op. cit., s. 178.

30 Nie stosuje się zatem art. 61 k.c. Por. też uchw. SN z 23.IX.1958r. z glosą K. Przybyłowskiego, OSPiKA 
1959, z. 9, poz. 253.

Testament jest czynnością prawną jednostronną, bowiem do jego dokona
nia wystarcza oświadczenie woli jednej tylko strony. Ta m.in. cecha odróżnia go 
od umowy dziedziczenia jako czynności dwustronnej. Jednostronność tego aktu 
wynika z odpowiedniej stylizacji tekstów prawnych. Nie inaczej jest w przypadku 
testamentu wspólnego (co do zakazu por. art. 942 k.c.); testamenty połączone 
we wspólnym testamencie pozostają nadal jednostronnymi czynnościami pra
wnymi (właściwie powinno się używać l.mn.: testamenty wspólne).

Oświadczenie woli testatora nie jest tu skierowane do oznaczonego adresa
ta (wynika to z przepisów o formie). Świadkowie testamentu (np. z art. 951, 952 
k.c.), osoby urzędowe, biorące udział w czynności testowania (np. z art. 950, 951 
k.c.) - tak samo jak spadkobiercy i inne osoby uprawnione z testamentu - nie są 

z on radresatami oświadczenia woli . Dwie pierwsze kategorie osob pełnią funkcję tyl
ko dokumentacyjną.
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Między innymi z faktu, że testament jest czynnością jednostronną płynie 
szereg skutków prawnych. Po pierwsze, wypływa m.in. z tego, że jest on aktem 
odwołalnym (oświadczenie nie skierowane do określonego adresata, mortis cau
sa); umowa dziedziczenia jest jednostronnie nieodwołalna. Po drugie, testament 
jest czynnością sformalizowaną. Zachodzi konieczność utrwalenia oświadczenia, 
służą temu przepisy o formie testamentu. Wynika to także z faktu, że jest to 
oświadczenie woli nie skierowane do określonego adresata (nadto mortis causa). 
Po trzecie, m.in. z faktu, że testament jest czynnością jednostronną (i oświadcze
niem woli nie skierowanym do określonego adresata) wypływa przyjęcie teorii 
woli na tle testamentu; nie zachodzi bowiem potrzeba ochrony zaufania kontra
henta umowy (teoria zaufania, oświadczenia). Wpływa to m.in. na sposób ujęcia 
wad oświadczenia woli (art. 945 k.c.) i wykładni testamentu (art. 948 k.c.), pody
ktowane to jest m.in. także tym, że jest to czynność mortis causa. Po czwarte, z 
jednostronności tej czynności prawnej wypływa fakt, że nie występuje tutaj wy
zysk (art. 388 k.c.) oraz pozorność (nie jest to oświadczenie woli skierowane do 
określonego adresata).

Jednym z argumentów podnoszonych przeciwko dopuszczalności testa
mentów wspólnych jest zarzut, że naruszają one zasadę jednostronności testa
mentu. W doktrynie na ogół przyjmuje się, że nie ma swobody jednostronnych 
czynności prawnych, testament jest natomiast jedyną czynnością prawną, na tle 
której rozpatruje się swobodę testowania. Należy przyjąć, że jest w ogóle swobo
da czynności prawnych (w prawie zobowiązań), pogląd ten jest odosobniony.

Nikt nie musi znać treści testamentu, może o nim nawet nikt nie wiedzieć, a 
mimo to jest on czynnością istniejącą. Fakt, że beneficjant spadku umieścił na 
testamencie swój podpis, nie odbiera testamentowi charakteru czynności jedno
stronnej.

Także testamenty wzajemne i korespektywne są jednostronne.
Nie zmienia on swego charakteru jednostronnego także wtedy, gdy wyma

gane było stosowne zezwolenie właściwego organu państwowego (art. 1013, 
969, 1065 § 4 w zw. z art. 160 § 2 k.c.) lub złożenie oświadczenia rolnego (art. 
1059 § 2, 1065 k.c.; art. 2 § 1 noweli do k.c. z 1982r. - Dz.U. z 1982r., nr 11, poz. 
81).

§ 3. Testament - czynność mortis causa31

31 Por. przyp. 3, a nadto: W.K. Dronikow, Nasledstwiennoje..., s. 70 i n.; A. Ehrenzweig, op. cit., s. 406 i 
n.; M. Ferid, K. Firsching, op. cit., t. II ("Italien", s. 37); J. Gwiazdomorski, op. cit., s. 98; A. Kubas, 
Umowa na rzecz osoby trzeciej, Kraków 1976, s. 80 i n.; J. Leopold, op. cit., s. 3; O.A. Krasowczikow, 
Sowietskoje..., s. 438; J.S. Piątowski, op. cit., s. 118; tenże, Z problematyki umów na rzecz osoby 
trzeciej na wypadek śmierci (art. 37 sprawa bankowego), w: Rozprawy z prawa cywilnego, Warszawa 
1985, m.in. s. 38 i n.; G. Ripert, J. Boulanger, op. cit., t. IV, s. 628; G. Rosenberg, op. cit., s. 58; S. 
Wójcik, op. cit., s. 179 i n.

Testament jest czynnością na wypadek śmierci (mortis causa), gdyż jego 
skuteczność zależy - od zgonu testatora oraz przeżycia testatora przez osobę 
uprawnioną (w szerokim tego słowa znaczeniu). Podmiotami uprawnionymi są w 
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szczególności: spadkobiercy, zapisobiercy, uprawnieni z polecenia, wykonawcy 
testamentu. Obydwie wyżej wspomniane przesłanki (koniunkcja) stanowią essen
tialia negotii testamentu. Uzależnienie skuteczności dokonanych rozrządzeń tak
że od przeżycia testatora przez osobę uprawnioną, nie jest tylko skutkiem tego, 
że jest to czynność na wypadek śmierci, lecz wprost przeciwnie - jednym z istot
nych elementów tego pojęcia, obok uzależnienia jej skuteczności od zgonu 
spadkodawcy. Czynność prawna, której skuteczność uzależniona byłaby od zgo
nu testatora, ale już nie od przeżycia testatora przez osobę uprawnioną z takiej 
czynności, nie byłaby testamentem. Spadkobiercy takiej osoby (uprawnionej) 
wstępowaliby w sytuację prawną takiego podmiotu, gdyby osoba taka zmarła 
przed spadkodawcą. Natomiast jest to przecież wykluczone w przypadku testa
mentu. Taka czynność jest niedozwolona (de lege lata), ale gdyby spadkodawca 
w ten sposób rozrządził na wypadek śmierci, należałoby powiedzieć, że nie do
konał w ogóle czynności, którą nazywamy testamentem, a nie twierdzić, iż osoba 
taka sporządziła testament, który jest tylko nieważny. Obydwa wspomniane ele
menty (w skrócie: zgon, przeżycie) należą (obok innych oczywiście) do elemen
tów przedmiotowo istotnych testamentu; ustawa, a nie strony (podmiot prawa), 
wprowadza taki wymóg. Na podstawie tej m.in. cechy de lege lata można odróż
nić testament od darowizny mortis causa, elementy te nie wchodzą do jej skład
ników przedmiotowo istotnych.

Nieraz ustawodawstwa wyraźnie podkreślają, że testament jest czynnością 
prawną na wypadek śmierci (art. 941 k.c. § 552, 553 k.c.a., art. 13 pr. spadk. 
bułg., art. 895 k.c.fr., § 1937 k.c.n., art. 802 k.c.rum., § 623 ust. 1 k.c.węg. itd.). 
Nieraz jednak nie ma takiego wyraźnego stwierdzenia (tak np. w pr. spadk. z 
1946r., k.c.czechosł., pr. spadk. jugosł., k.c. NRD, k.c.ros.). Niemniej jednak z 
analizy przepisów prawa spadkowego wniosek taki wynika w sposób niewątpliwy. 
W szczególności ustawodawstwa te (z reguły) zawierają wyraźny przepis wpro
wadzający obowiązek przeżycia testatora przez uprawnionego (por. m.in. art. 5 
pr. spadk. z 1946r., § 363 ust. 2 k.c. NRD, art. 530 k.c. ros.), tam zaś gdzie nie ma 
takiego stwierdzenia wniosek taki wypływa w sposób niewątpliwy z innych prze
pisów (np. z § 460 k.c. czechosł., art. 11 pr. spadk. jugosł.). Te ustawodawstwa, 
które wyraźnie stauują, że testament jest czynnością na wypadek śmierci, z regu
ły też zawierają odrębny przepis o obowiązku przeżycia spadkodawcy przez 
uprawnionego, np. art. 927, 972 k.c. (to samo dotyczy polecenia - analogia z 
zapisu oraz wykonawcy testamentu), § 536 k.c.a., art. 2 pr. spadk. bułg., art. 725, 
1040 k.c.fr., § 1923 k.c.n., art. 654 k.c.rum., § 600 k.c.węg. Niektóre zaś ustawo
dawstwa ani nie zawierają wyraźnego przepisu, że testament jest czynnością na 
wypadek śmierci, ani - przepisu, że istnieje konieczność przeżycia przez osobę 
uprawnioną testatora, lecz wniosek taki wynika niewątpliwie z analizy całokształtu 
przepisów spadkowych (tak jest np. w prawie jugosłowiańskim).

Przedmiotem bliższej analizy będą przepisy k.c. W art. 941 k.c. pojęcie: "na 
wypadek śmierci" zostało użyte na oznaczenie zgonu spadkodawcy, wynika to z 
zestawienia art. 941 z art. 927, 972 k.c. Ale też art. 941 nie podaję definicji testa
mentu. Ustalenie elementów przedmiotowo istotnych tej czynności pozostawia 
wykładni przepisów, z nich zaś wynika, że jednym z istotnych elementów testa
mentu jest uzależnienie jego skuteczności od zgonu testatora i przeżycia go 
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przez osoby uprawnione. Aby uniknąć nieporozumień w dalszym ciągu, ilekroć 
będzie mowa o testamencie jako akcie na wypadek śmierci, tylekroć będzie od
nosiło się to do obu wspomnianych cech.

Oczywiście testamentem jest tylko taka czynność, której skuteczność uza
leżniona jest od zgonu osoby dokonującej takiej czynności. Gdyby zatem pewna 
osoba złożyła oświadczenie woli, a jego skuteczność uzależniła od zgonu innej 
osoby, to nie byłby to testament.

Dalej, jest to czynność na wypadek śmierci, a nie przykładowo na przypa
dek zawarcia małżeństwa. Zgon spadkodawcy i przeżycie go przez uprawnione
go (zdarzenia faktyczne) nie należą oczywiście do elementów czynności prawnej 
(testamentu). Do składników przedmiotowo istotnych testamentu należy tylko 
uzależnienie skuteczności dokonanych rozrządzeń od powyższych zdarzeń. Tak
że skuteczność testamentu odwołującego zależy od zgonu spadkodawcy. Jeśli 
rozrządzenie testamentowe ograniczone jest warunkiem (zawieszającym) lub ter
minem (początkowym), tam gdzie ustawa na nie zezwala, uprawniony musi żyć 
także w chwili ziszczenia się warunku lub nadejścia terminu - gdy to wynika z 
ustawy. Zawsze jednak w przypadku testamentu osoba taka musi żyć w chwili 
otwarcia spadku. Przy poleceniu, w którym może nie być podmiotu uprawnione
go (np. wybudowanie nagrobka dla testatora), przeżyć spadkodawcę musi oso
ba obciążona takim poleceniem, w przeciwnym wypadku jest ono bezskuteczne 
(nie przechodzi też ono na spadkobierców obciążonego). Nie przeczy to jednak 
tezie, że testatora ma przeżyć osoba uprawniona, gdyż obciążony poleceniem 
może być tylko spadkobierca, a więc osoba uprawniona z testamentu. Przeżyć 
spadkodawcę musi także wykonawca testamentu.

Za życia testatora na rzecz osób uprawnionych nie powstają żadne prawa 
podmiotowe, choćby terminowe lub warunkowe. Testament nie wywołuje za życia 
żadnych skutków prawnych, dlatego może być w każdej chwili odwołany, jego 
skutki nastąpią dopiero z chwilą otwarcia spadku. Nie ma przy testamencie, 
charakterystycznego dla czynności warunkowych (terminowych), stanu związa
nia. Testator może rozporządzać majątkiem. Testament jest czynnością dokonaną 
(istniejącą) z chwilą sporządzenia, natomiast jego skuteczność w zakresie treści 
jest odroczona do chwili śmierci. Jest on czynnością, którą można sporządzić w 
każdej chwili, aż do otwarcia spadku. Ważność testamentu w zakresie zdolności 
testowania, wad oświadczeń woli, osobistego działania, formy ocenia się według 
chwili sporządzenia testamentu. Z faktu, że testament jest czynnością mortis cau
sa płynie szereg skutków prawnych, m.in. z tego powodu wynika wymóg określo
nej formy, przyjęcie teorii woli przy testamencie (nie zachodzi konieczność ochro
ny bezpieczeństwa obrotu), co wpływa m.in. na sposób ujęcia wad oświadczeń 
woli przy testamencie (art. 945 k.c.) i jego wykładnię (art. 948 k.c.). Darowizna 
mortis causa jest czynnością inter vivos. Nawiasem mówiąc, znane są ustawoda- 
wstwom także inne czynności mortis causa, np. umowa dziedziczenia, umowa o 
zrzeczenie się dziedziczenia. Odróżnia się śmierć kliniczną (pozorną) i definityw
ną (biologiczną)32. Testament jest skuteczny z chwilą śmierci bilogicznej osoby 
fizycznej.

32 Por. T. Bilikiewicz, Psychiatria kliniczna, Warszawa 1979, s. 57.
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§ 4. Testament - akt sformalizowany33

33 Co do zestawienia przepisów por. przypis 7. M- Aliara, Principî..., s. 72 i n.; V. Barrata, Sul testamento 
segreto, Vita not., 1951, 141; J. Bourdillon, Etude comparee de la forme du testament olographe 
français et du testament anglais, Paris 1937; V. Cambia, La data vera e non vera nel olografo. Limiti 
ed enere della provoca, Terni nap., 1958, III, 62; A. Cicu, Testamento olografo: Data, Riv. civ., 1942, 
249; tenże, Luogo della sottoscrizione del testamento olografo, Giur. it., 1948, I. 1. 1 ; R. Condé, 
Testamenti olografi e firme marginali, Roland., 1954, 91; Dal Piaz C., In tema di interpretazione di 
testamento e di validité del testamento olografo contenuto in una lettera missiva, Foro pad., 1951, I, 
9; W.K. Dronikow, Nasledstwiennoje..., s. 72, 106 i n.; A. Ehrenzweig, System..., s. 425 i n. (wraz z 
literaturą tam zestawiona); A. Escner, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Er
brecht, cz. I, Zürich 1959, s. 360-418, 488 i n. (wraz z dalszą literaturą zestawioną na s. 360); A. 
Facchiano, Testamento olografo distrutto, lacerato o concellato e prova testimoniale, ‘Giur. cass. civ., 
1955,4-5, 96; L. Ferrara, In tema di sottoscrizione del testamento olografo, Foro it., 1948,1, 102; tenże, 
Unité di nesso tra i fogIi staccati del testamento olografo, Foro it., 1948, I, 859; M. Ferid, K. Firsching, 
op. cit., t. III )"Grossbritannien", s. 57 i n.; "Vereinigte Staaten von Amerika", s. 96 i n.), t. 1V 
("Volksrepublik China", s. 21 i n.); J. Fleischer, Form und Wesen der Testierfreiheit, Dresden 1939, s. 
7 i n.; O. Frisoli, Data e luogo del testamento olografo, Mon. trib., 1947, 138; A. Giulani, Formalité del 
testamento pubblico in caso minorazione della facoltá uditiva, Riv. not., 1947, 152; tenże, Sulla 
sottoscrizione e sulle formalita di pubblicazione del testamento olografo, Riv. not., 1948,26; F. Greco, 
Progetto di testamento, minuta di testamento, testamento olografo. Criteri per la distinzione, Giurispru- 
denza completa della Corte Suprema di Cassazione - Sezione civili, 1953, 5, 714; J. Gwiazdomorski, 
Formy testamentu, NP 1966, z. 6, s. 713 i n.; tenże. Prawo spadkowe, 1972, s. 102 i n., 1985, s. 94 i 
n.; R. Halgasch, W. Drews, Grundriss..., s. 32 i n.; T. Kipp, H. Coing, Erbrecht, s. 125-134, 182 i n.; J. 
Kosik, Przesłanki sporządzenia testamentu ustnego w kodeksie cywilnym, St. Cywil. 1969, z. 13-14, 
s. 195 i n.; O.A. Krasowczikow, Sowietskoje..., s. 439; H. Lange, Das Recht des Testamentes, Tübingen 
1937, s. 37 i n.; K. Larenz, op. cit., s. 359, 362; J. Leopold, Testamentsrecht, s. 16 i n.; P. Orłowski), 
S.M. Korniejew (opracow. zbiorowe), Grażdanskoje prawo, Moskwa 1970, s. 546 i n.; J.S. Piątowski, 
op. cit., s. 124 i n.; K. Planck, w: Le droit civil Tchécoslovaque, Bratislava 1969, s. 251 ; M. Planiol, G. 
Ripert, op. cit., t. V, s. 670 i n.; P. Rescigno, Il "progetto" di testamento, Foro it., 1954,1,1399; G. Ripert, 
J. Boulanger, op. cit., t. IV, s. 629 i n.; G. Rosenberg, op. cit., s. 58; F. Santoro-Passarelli, Funzione 
della sottoscrizione del testamento olografo, Dir. giur., 1948, 55; G. Sciello, Testamento publico 
scriturazione antecedente, Massime, 1947, 106; E. Skowrońska, Z problematyki nieważności testa
mentu allograficznego, NP 1983, z. 11-12, s. 78 i n.; tąż, Jeszcze o podpisie na testamencie 
holograficznym, NP 1982, z. 5-6. s. 55 i n; G. Spinelli, II valore giuridico del testamento orale, Nuovo 
dir., 1951,1,338; J. Staudinger, Kommentar..., t. V, cz. 2,1960, s. 1175 i in.; L. Stecki, w: Kodeks cywilny 
- komentarz, Warszawa 1980, s. 850 i n.; G. Stolfi, Sulla inammissibilité della convalida del testamento 
falso, Giur. cass. civ., 1946, 1, 396; tenże, In tema di grave difficolta a sottoscrivere ¡I testamento 
pubblico, Foro it., 1951, I, 593; A. Szpunar, Spór o podpis na testamencie własnoręcznym, NP 1980, 
z 9, s. 12 i n.; A. Torrente, Sulle aggiunte e varazioni nel testamento olografo, Foro it., 1946, I, 992; A. 
Trabucchi, Data non vera ed efficacia del testamento olografo, Giur. it., 1957,1,1, 1385; Z. Trybulski, 
Bibliografia prawa i postępowania cywilnego, orzecznictwo: t. I (1945-1960), Warszawa 1962, s. 246 i 
n.; t. II (1961-1964), Warszawa 1966, s. 122 i n.; t. III (1965-1969), Warszawa 1972, s. 339 i n.; t. IV 
(1970-1975), Warszawa 1978, s. 496 i n.; P. Voci, In tema di sottoscrozione parziale del testamento 
olografo, Giur. it., 1950,1, 1,53; W. Żywicki, Testamenty ustne w świetle orzecznictwa, NP 1971, z. 1, 
s. 107 i n.; S. Wójcik, op. cit., s. 190 i n.; S. Wagacuma, T. Aridzumi, op. cit., s. 302 i n.; H. Brox, Erbrecht, 
Köln - Berlin - Bonn - München 1982, s. 63 i n.; S.N. Bratuś, O.N. Sadikow, op. cit., s. 645 i n.; M. 
Niedośpiał, op. cit., s. 99 i n., E. Skowrońska, Forma testamentu w prawie polskim, Warszawa 1991 r.

Przepisy o formie testamentu starają się realizować różnorodne cele. Biorąc 
go w rozwoju historycznym można zauważyć racjonalizację form. W prawie czę
sto istnieje kilka form, które w różnym stopniu realizują postawione im cele. Po 
pierwsze, zastrzeżenie formy testamentu zmierza do ustalenia jego autentyczno
ści, tj. wskazania autora czynności prawnej. Po drugie, forma pozwala ustalić tzw. 
wolę testowania. Po trzecie, konieczność zachowania określonej formy ułatwia 
dowód treści testamentu; utrudnia podsunięcie testamentów sfałszowanych i po
zwala uniknąć ujemnych skutków zaginięcia lub zniszczenia testamentu. Po 
czwarte, forma testamentu ułatwia ustalenie, czy spadkodawca miał zdolność te
stowania i czy jego oświadczenie wolne było od wad. Po piąte, forma wpływa 
reflektująco na testatora, każąc mu się zastanowić nad powagą podjętych kro
ków i treścią testamentu. Po szóste, forma pozwala ustalić wzajemny stosunek 
kilku testamentów (np. dzięki przepisom o dacie). Cele te są tym bardziej donios
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łe, że testament jest czynnością mortis causa, zatem wywiera skutek po śmierci 
testatora. Forma testamentu wypływa z tego, że ten jest czynnością jednostron
ną, nie skierowaną do określonego adresata, na wypadek śmierci. Forma czyn
ności prawnej, ściślej: oświadczenia woli, to sposób złożenia oświadczenia woli.

Testament jest aktem sformalizowanym. Niemniej to ostatnie określenie wy
maga wyjaśnienia. Po pierwsze, za czynności prawne sformalizowane można 
uważać te, dla których ustawa wymaga szczególnej formy (obojętnie zatem pod 
jakim rygorem: nieważności, dla wywołania oznaczonych skutków prawnych, dla 
celów dowodowych). Po drugie, można by je określić w inny sposób - byłyby to 
czynności, dla których ustawa wymaga określonej (szczególnej) formy, której nie
zachowanie może wpływać na skuteczność dokonanej czynności (forma: pod ry
gorem nieważności bezwzględnej lub względnej, ad eventum). Po trzecie, przez 
akt sformalizowany można rozumieć czynność, dla której wymagana jest forma 
pod rygorem nieważności34 (bezwzględnej lub względnej). Oczywiście należy so
bie zdać sprawę z tego, że nie wszystkim ustawodawstwom powyższe sankcje 
niezachowania formy są znane. W k.c. brak sankcji nieważności względnej, lecz 
przy testamencie jest ona znana niektórym ustawodawstwom35.

34 Tak - jak należy przyjąć - J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1972, s. 102.
35 Por. art. 82 pr. spadk. jugosł. (zob. jednak - art. 67), art. 886 k.c.rum.
36 Na przykład testament żołnierza w prawie rzymskim; zezwolił na sporządzenie tego testamentu w 

dowolnej formie Tracjan.
37 Zwane nieraz uprzywilejowanymi, jednak to ostatnie pojęcie nie jest w pełni adekwatne, bowiem 

wymogi formalne i przy tych testamentach nie są mniejsze niż przy zwykłych.
38 Tak: k.c., art. 949-955; pr. spadk. z 1946r., art. 79-85; k.c.a., § 577-601; w zasadzie k.c.NRD, §383-386.
39 Por. k.c.fr., art. 969-979, 981-998; k.c.n., § 2231-2248, 2249-2252; k.c.rum., art. 858-866, 868-886; 

k.c.węg., § 625-633, 634-635.
40 Por. art. 952-954 k.c., art. 82-85 pr. spadk. z 1946r., § 597-600 k.c.a., art. 981-998 k.c.fr., art. 76-81 pr. 

spadk.Jugosł., § 2249-2252 k.c.n., § 386 k.c. NRD, art. 868-886 k.c.rum., § 634-635 k.c.węg.
41 Art. 955 k.c., art. 85 pr. spadk. z 1946r., § 599 k.c.a., art. 984, 987, 996 k.c.fr., art. 76, 77, 78 pr. spadk. 

jugosł., §2252 k.c.n., § 386 ust. 4 k.c.NRD, art. 871, 873, 882 k.c.rum., § 651 ust. 3 k.c.węg. Okres 
przez jaki zachowuje moc taki testament waha się od 1 miesiąca do 6 miesięcy; co do szczegółów 
por. przytoczone przepisy.

Testament, wyłączywszy nieliczne wyjątki36, które wystąpiły w początkowym 
okresie jego rozwoju, jest aktem sformalizowanym (we wszystkich powyższych 
ujęciach). Stopień formalizacji przy testamencie jest posunięty dalej niż przy in
nych czynnościach prawnych (zawsze jest to sankcja ujęta wyżej pod 3). Przepi
sy o formie testamentu są wyjątkiem od zasady dowolnej formy (art. 60 k.c.). Są 
one kogensowe (art. 958 k.c.).

Analizując ustawodawstwa można stwierdzić, że w ich znacznej części te
stamenty dzielą się - z uwagi na wymóg formy - na: zwyczajne i szczególne37. 
Nieraz ustawa wyraźnie przeprowadza ten podział38, nieraz można go wyprowa
dzić z analizy przepisów prawnych39. Dwie są konstytutywne cechy testamentu 
szczególnego, a wynika to z przeglądu współczesnych systemów prawnych: a) 
można sporządzić go tylko w razie zaistnienia pewnych okoliczności, ściśle spre
cyzowanych w ustawie40 41  (nieraz jest to ogólna klauzula: "w wyjątkowych okolicz
nościach", nieraz uzupełniona jest ona jeszcze przykładowym wyliczeniem, a nie
raz są wymienione poszczególne, możliwe sytuacje, w których można go sporzą
dzić); b) nadto czasokres obowiązywania takiego testamentu jest ograniczony4 . 
Jakie poszczególne typy testamentów są uznawane za zwykłe lub szczególne to 
sprawa ustawodawstw. Tak na przykład niektóre z nich uznają testament ustny -
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za zwykły42, a inne za szczególny43. Analogicznie jest w przypadku testamentu 
allograficznego44 45  [sporządzanego przed przedstawicielem organu admistracyjne- 
go , nieraz także przed sędzią pokoju46 (obywatelskim47) - przy udziale świad
ków; szczegółowa precyzacja przesłanek ważności takiego testamentu i określe
nie osoby urzędowej należy do danego ustawodawcy]. Niezmiennie można za
obserwować we współczesnych ustawodawstwach, że testamenty własnoręczne 
oraz notarialne (sądowe) - tam gdzie występują - są testamentami zwykłymi.

42 Np. k.c.a. - § 585-586.
43 Art. 952 k.c., art. 82 pr. spadk. z 1946r., art. 78-81 pr. spadk. jugosł., § 2250 k.c.n., § 386 k.c.NRD, § 

634-635 k.c.węg.
44 Jest on testamentem szczególnym np. w: k.c.fr., art. 985-987; k.c.n., § 2249; k.c.rum., art. 872; jako 

zwykły - np. w: k.c., art. 951; pr. spadk. z 1946 r. art. 80.
45 Co do szczegółowych rozwiązań por. unormowania przytoczone w przyp. 44 (por. jednak przyp. 46, 47).
46 Art. 985-987"k.c.fr.
47 Art. 80 § 1 pr. spadk. z 1946r.
48 Rozp. Min. Obrony Narodowej z 30.1.1965r. w sprawie testamentów wojskowych (Dz.U. z 1965r., nr 7, 

poz. 38).

Testamenty ze względu na ich formę można by podzielić na: prywatne i 
publiczne, te ostatnie wymagają udziału czynnika urzędowego (sądowego, nota
rialnego, administracyjnego, nieraz innych osób, np. kapitana statku). Podział po
wyższy odnosi się zarówno do testamentów zwykłych, jak i szczególnych. Na 
przykładzie k.c. można by go przedstawić w następujący sposób:

testamenty zwykłe: testamenty szczególne:

notarialny allograficzny własnoręczny ustny na wojskowy48

(art. 950) (art. 951) (art. 949) (art. 952) statku
§ 3 § 3

ust. 1 ust. 1
pkt 1 pkt 2,3

publiczny (urzęd.) prywatny publiczny 
(urzędowy) prywatny

Testamenty można podzielić na ustne (utrwalone w pamięci świadków) i pi
semne (utrwalone na piśmie). Odtworzenie treści testamentu ustnego następuje 
w formie przesłuchania świadków lub protokołu testamentu ustnego. Świadków 
testamentu można podzielić na bezwzględnie lub względnie niezdatnych do peł
nienia tej funkcji. W pierwszym przypadku osoby nie mogą być świadkami przy 
żadnym testamencie, w drugim przypadku tylko przy konkretnym testamencie. 
Co do sytuacji pierwszej por. np. art. 956 k.c., art. 86, 87 pr. spadk. z 1946r., 
§ 591, 592, 597 k.c.a., art. 975 k.c.fr., art. 73 ust. 1 pr. spadk. jugosł., § 2234 
k.c.n. Co do sytuacji drugiej por. np. art. 957 k.c., art. 88 pr. spadk. z 1946r., § 
594 k.c.a., art. 975 k.c. fr., art. 73 ust. 2 pr. spadk. jugosł. Formą testamentu musi 
być objęta cała jego treść. Niektórym ustawodawstwom znany jest testament mi
styczny - tajemny (por. np. art. 987-989 k.c. holend., art. 976-979 k.c. fr., art. 864 
k.c. rum., art. 81 § 2, 3 pr. spadk. z 1946r.). Znane są także testamenty konsular
ne. Forma holograficzna występuje w większości ustawodawstw. Jest nieznana 
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prawu WNP oraz w zasadzie prawom anglosaskim. Forma notarialna występuje 
w większości państw europejskich. Nie ma jej w prawach skandynawskich i an
glosaskich. Prawo brytyjskie zna testament podpisany przez spadkodawcę wo
bec dwóch świadków; nie musi on być napisany własnoręcznie. Szeregu ustawo- 
dawstwom znane jest ogłoszenie testamentu (np. art. 646-653, 670 k.p.c., 
§ 2260-2263 k.c.n.).

Ustawodawstwa w przypadku niezachowania przepisanej formy testamentu 
przewidują z reguły sankcję nieważności bezwzględnej49 50 , chyba że z ustawy wy
nika co innego (naruszenie bowiem niektórych wymogów nie musi prowadzić do 
nieważności). Natomiast tylko odosobnione unormowania przewidują sankcję 

z CA

49 § 601 k.c.a., art. 42 pkt b pr. spadk. bulg., § 476 ust. 2 k.c.czechosl. (arg. m.in. z tego przepisu), w 
zasadzie art. 67 pr. spadk. jugosl. (por. bowiem art. 82).

50 Por. przyp. 35.
51 Pr. spadk. bułg.: art. 24-25, k.c.czechosl.: § 476.
52 K.c.ros. - art. 540 (por. także art. 541).
53 Co do funkcji formy testamentu por. J. Gwiazdomorski, Formy..., s. 713; tenże, Prawo spadkowe, 1972, 

s. 102 i n.; J.S. Piątowski, op. cit., s. 124; K. Przybyłowski, Glosa do orz. SN z 19.XI.1960r. 2 CR 895/60, 
OSPiKA 1963, z. 2, poz. 34.
W orzecznictwie oraz (w zasadzie) w doktrynie ustalone jest stanowisko opowiadające się przeciwko 
nadmiernemu formalizmowi, a za interpretowaniem przepisów o formie zgodnie z wolą testatora oraz 
w sposób pozwalający na utrzymanie testamentu w mocy. Por. prace J.S. Piątowskiego i K. Przyby
łowskiego, j.w. oraz dla przykładu orzeczenia podane w przypisie 54.

nieważności względnej .
Spadkodawca może mieć do dyspozycji kilka form testamentowych.

Swobodę testowania można zatem zawężać lub rozszerzać poprzez odpowied
nie ujęcie przepisów co do ilości form i wzajemnej relacji między nimi (testamenty 
szczególne, zwykłe). Kodeks cywilny zakreśla stosunkowo szeroko granice tej 
wolności (por. art. 949-955). Niektóre jednak ustawodawstwa przewidują sporzą
dzenie testamentu w dwu alternatywnie ujętych formach51 lub tylko w jednej52.

Wprowadzenie wymogu określonej formy jest ograniczeniem swobody te
stowania, gdyż nie można sporządzić testamentu w dowolnej formie, lecz tylko w 
ściśle określonej, niemniej jest to w pewnym stopniu uzasadnione funkcją jaką 
ona spełnia w tej czynności53. Także rygor nieważności bezwzględnej zawęża 
znacznie swobodę testowania w porównaniu np. z formą ad probationem.

Dalsze uwagi dotyczą k.c. Wolność testowania obejmuje także samą proce
durę sporządzania testamentu (np. kolejność dokonywania poszczególnych 
czynności), chyba że z ustawy należy wyprowadzić odmienny wniosek. Przepi
sów ogólnych k.c. o formie (art. 73-81) nie stosuje się do testamentu.

Uczynienie w zakresie formy ponad to, co wymaga ustawa, nie powoduje 
nieważności testamentu (np. większa liczba świadków).

Powołanie się spadkodawcy na wszelkie kartki, załączniki do testamentu, 
jeśli nie spełniają one wymogów co do formy testamentu (poprawniej: nie są 
ważnymi testamentami) jest bezskuteczne. Należy je uwzględniać tylko przy wy
kładni testamentu. Natomiast jeśli mają one cechy testamentu, to ocenia się je 
stosownie do ich natury.

Niezachowanie pewnej formy nie wpływa na ważność testamentu, jeśli tylko 
została zachowana inna forma dopuszczalna w danym przypadku. Cały problem 
tzw. konwersji (termin ten jest tu niewłaściwy) - do tego właśnie się sprowadza. 
Animus testandi nie jest zrelatywizowany do określonej formy testamentu, testa
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ment jest czynnością ważną, jeśli zachowano jakąkolwiek jego dopuszczalną for
mę. Dotychczas przyjmowano "konwersję" testamentu notarialnego i allograficz- 
nego na testament ustny54. Dla testamentu notarialnego obecne przepisy nie 
przewidują wymogu obecności drugiego notariusza lub dwóch świadków (jak to 
czynił art. 81 § 3 pr.spadk. z 1946r.), lecz nie zabraniają, aby oprócz notariusza i 
spadkodawcy w sporządzeniu aktu brały udział inne osoby, które m.in. podpisują 
wtedy akt notarialny55. Należy przyjąć, że każdy z poszczególnych typów testa
mentów może być "konwertowany" na inny, dopuszczalny w danym wypadku56. 
A zatem testament notarialny może być "konwertowany" na: ustny, allograficzny 
(m.in. przy założeniu, że jednym ze świadków była osoba wskazana w art. 951 
§ 1), własnoręczny (gdy notariusz sporządził akt notarialny własnoręcznie dla sie
bie, jest to akt nieważny jako notarialny, ale są spełnione przesłanki testamentu 
własnoręcznego). Testament pisemny z art. 949 k.c. może być konwertowany na: 
notarialny (m.in. gdy spadkodawca, nie wiedząc o wymogu własnoręczności, dy
ktuje go notariuszowi, a są spełnione wymogi co do ważności testamentu nota
rialnego) oraz na allograficzny lub ustny [w obu sytuacjach zakłada się m.in. 
obecność innych osób (świadków) przy sporządzeniu testamentu pisemnego z 
art. 949 k.c.]. Testament allograficzny można konwertować (w znaczeniu wyżej 
sprecyzowanym) na: testament ustny lub notarialny (zakłada się m.in. udział no
tariusza w czynności testowania z art. 952, 953 k.c.); testament ustny - na: allo
graficzny, notarialny, własnoręczny (w tym ostatnim przypadku zakłada się m.in. 
spisanie protokołu przez spadkodawcę, który np. sporządza protokół i jedno
cześnie głośno oświadcza swą wolę wobec świadków); analogicznie testament 
allograficzny - na: własnoręczny (por. m.in. warunek konieczny z poprzedniego 
nawiasu).

54 ■Konwersja" testamentu notarialnego na ustny: orz. SW w Rzeszowie z 22.VIII. 1955r., OSPiKA 1958, z. 
6, poz. 155; testamentu allograficznego na ustny: orz. SN z 5.VI.1951 r. C 654/50, PiP 1955, z. 11, s. 
805 i n.; orz. SN z 27.IX.1961 r. 3 Co 27/61, OSPiKA 1962, poz. 209, z notką W.S.; orz. SN z 22.XII. 1951 r. 
C 1325/51, OSN 1952, poz. 84; orz. SN z 1O.IX.1954r. I CR 1026/54, NP 1955, z. 12, s. 110 i n.; orz. SN 
z21.X.1961r. IV CR 644/61, OSN 1962, z. IV, poz. 145; orz. SW w Krakowie z 23.VIII. 1963r. z glosą K. 
Przybyłowskiego, OSPiKA 1964, poz. 127; uchw. SN z 22.111.1971 r., OSN 1971, z. 10, poz. 168, z glosą 
A. Mlączyńskiego, OSPiKA 1972, z. 2, poz. 26; uchw. SN z 22.IV.1974r. III CZP 19/74, OSPiKA 1975, z 
5, poz. 100; uchw. SN z 22.III.1982r. III CZP 5/82, OSNCP 1982, z. 8-9, poz. 117. Por. Ml. Niedośpiał, 
op. cit., s. 127 i n.

55 Por. ustawę z 14.11.1991 r. - prawo o notariacie (Dz.U. z 1991 r., nr 22, poz. 91).
56 Odm. jest tylko przy niektórych typach testamentów wojskowych.

Wiele ze wskazanych tu sytuacji ma charakter czysto teoretyczny, wymaga
jący dość często szczególnego zbiegu okoliczności. Najbardziej praktyczna bę
dzie "konwersja" testamentu allograficznego na ustny oraz notarialnego na: włas
noręczny lub ustny. Występuje ona wówczas, gdy brak jakiejkolwiek przesłanki 
ważności testamentu danego typu (np. czynność z art. 951 k.c. nie została spo
rządzona przed osobą tam wskazaną lub brak protokołu takiej czynności), a jed
nocześnie są zachowane przesłanki innego testamentu. Spadkodawca - jak nale
ży przyjąć - może wyłączyć tę konwersję (w sprecyzowanym uprzednio znacze
niu), zastrzegając, że chce sporządzić testament tylko w ściśle określonej formie 
(np. notarialnej), wyłączając tym samym inne formy. Wynika to m.in. ze swobody 
czynności prawnych, a argument taki płynie także z art. 76 k.c. (zastrzeżenie 
testamentowe formy). Sytuacje te winny być jednak niewątpliwe, w przeciwnym 
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wypadku należałoby przyjąć "konwersję". Dopuszczalna jest konwersja allogra- 
ficznego testamentu wspólnego na dwa testamenty ustne.

Wybór jednej z form zwykłych albo szczególnej i zwykłej, tam gdzie prawnie 
i faktycznie można z obu skorzystać, pozostawiony jest spadkodawcy. Uprawnie
nia tego nie może się osoba taka zrzec. Nie może ona zastrzec formy testamen
towej pod innym rygorem niż wynika to z ustawy (art. 958 k.c.), a zatem jako 
formy ad eventum lub ad probationem (bądź pod rygorem nieważności względ
nej).

W pewnych sytuacjach testament może spełniać wymogi ważności kilku 
form testamentowych, dopuszczalnych w danym wypadku, w braku odmiennej 
woli spadkodawcy należy przyjąć formę najkorzystniejszą dla takiej osoby.

Brak daty na testamencie allograficznym5' (art. 951 § 2 k.c.) nie pociąga za 
sobą nieważności testamentu, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności 
spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści takiej czynności lub co 
do wzajemnego stosunku kilku testamentów (art. 949 § 2 k.c. per analogiam).

57 Tak SN w post, z 29.XI.1977r. IV CR 494/77, OSNCP 1978, z. 11, poz. 208, z glosą A. Mączyńskiego, 
OSPiKA 1984, Z. 4, poz. 54.

58 Orz. SN z 1O.V.1977r. I CR 207/77, OSNCP 1978, z. 2, poz. 34.
59 Tak również orz. SN, j.w.
60 Podpis imieniem dopuszcza §2247 ust. 3 k.c.n. Liberalna literatura m.in. francuska dopuszcza podpis 

imieniem, por. orz. Sądu Kasacyjnego z 24.VI. 1952r. (Dalloz 1952, s. 613). Por. M. Niedośpiał, op. cit., 
s. 99 i n.

"W zasadzie nie wyłącza niegodności dziedziczenia okoliczność, że testa
ment zniszczony przez spadkobiercę umyślnie, tj. w zamiarze usunięcia skutków 
prawnych związanych z jego sporządzeniem, okazał się testamentem nieważ
nym. Nie stanowi jednak przyczyny niegodności zniszczenie przez spadkobiercę 
testamentu w przekonaniu, że jest on nieważny i wskutek tego pozbawiony zna
czenia prawnego"57 58 . To samo należałoby odnieść do zniszczenia testamentu 
bezskutecznego. Natomiast nie dotyczy to aktu, który nie ma cech testamentu 
(aktu, który nie istnieje). Zniszczenie protokołu testamentu ustnego - w powy
ższych okolicznościach - nie uzasadnia niegodności (nie jest to bowiem testa
ment, analogia zaś nie jest uzasadniona)59. W zakresie uwag co do zniszczenia 
testamentu nieważnego lub bezskutecznego, przyjmowano wyżej niegodność, 
nie można jednak wyłączyć zdania odrębnego.

Testament holograficzny może być podpisany imieniem; muszą być zreali
zowane wszystkie funkcje podpisu (autorstwo testamentu, wola testowania, akt 
skończony). Jest to pogląd w zasadzie odosobniony na tle k.c.60 Możliwych jest 
kilka oryginałów testamentu (por. np. art. 990 k.c.fr., art. 876 k.c.rum., I. 2, 10, 13). 
Testament złożony z kilku kartek wystarczy, że jest podpisany na końcu (por. 
wyjątkowo odm. § 629 ust. 2 k.c.węg.). Treść testamentu zaginionego można 
wykazać wszelkimi środkami dowodowymi. Możliwe jest np. powództwo o ustale
nie treści testamentu, można o tym rozstrzygać jako o zagadnieniu prejudycjal- 
nym w toku postępowania. Dyskusyjne jest, czy przepisy o niezdolności bycia 
świadkiem (art. 956, 957 k.c.) mają zastosowanie także do protokolanta. Wydaje 
się, że nie. Protokół testamentu allograficznego, notarialnego jest dokumentem 
urzędowym (art. 244 k.p.c.). Protokół testamentu holograficznego jest dokumen
tem prywatnym. Nie jest istotne, na czym napisano testament: na papierze, tabli
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cy, desce itd. oraz czym go napisano: atramentem, ołówkiem, kredą itd. Testa
ment może być sporządzony etapami, a data zamieszczona na końcu. Może on 
być sporządzony stenograficznie lub szyfrem. Jeżeli spadkodawca (art. 951 k.c.) 
nie zna języka polskiego, a do czynności nie jest dołączony przekład na inny 
znany mu język, osoba urzędowa powinna przetłumaczyć akt osobiście lub przy 
pomocy tłumacza (analogia z art. 87 § 1 pkt 1 pr. o notariacie). Wydaje się, że 
testament allograficzny może być sporządzony w języku obcym, jeżeli osoby 
uczestniczące w sporządzeniu testamentu go znają. Testament holograficzny 
można sporządzić w dowolnym języku.

Można podnieść zastrzeżenia, czy przepisy o formie testamentu (art. 949- 
958 k.c.) są zgodne z teorią woli, która przejawia się w szeregu przepisach kode
ksu cywilnego (np. art. 945, 948). Nieraz spadkodawca jasno wyrazi swą wolę, 
np. testament holograficzny sporządzi na maszynie, a mimo to nie uzna się takie
go aktu za ważny testament. Przepisy o formie - tak by się wydawało - udare
mniają realizację rzeczywistej woli spadkodawcy. Istnieje tu wyraźny rozdźwięk. 
Teza taka nie jest w zasadzie uzasadniona. Przepisy o formie testamentu zostały 
wprowadzone z określonych powodów (motywów), o których już uprzednio 
wspomniano. Przepisy te mają na celu zagwarantowanie rzeczywistej woli spad
kodawcy, chodzi o to, aby wola nieprawdziwa nie była przyjmowana jako testa
ment. W istocie zatem - przynajmniej co do zasady - przepisy o formie są zgodne 
z teorią woli. Pozostaje do rozważenia, czy interpretować je liberalnie, umiarko
wanie czy rygorystycznie. Wykładnia liberalna szłaby po linii teorii woli, lecz nie 
może ona być sprzeczna z ustawą (art. 958 k.c.). Za tą interpretacją należałoby 
się opowiedzieć. Wykładnia rygorystyczna przepisów o formie w mniejszym za
kresie realizowałaby teorię woli. Byłaby formalistycznym stosowaniem art. 958 
k.c. Wiele form testamentowych (art. 949-955 k.c.) jest zgodne z teorią woli. Jak 
dalej zostanie wykazane na tle formy jest wiele zagadnień dyskusyjnych, nie ure
gulowanych, i tu właśnie w grę wchodzi teoria woli i liberalna wykładnia przepi
sów o formie. Musi to być analizowane na tle konkretnych stanów faktycznych. 
Zostaną przedstawione tylko niektóre zagadnienia prawne.

"Konwersja" testamentu odpowiada teorii woli. Testament nieważny sporzą
dzony w formie x może być konwertowany na testament w formie y. Przykładowo 
testament notarialny (art. 950 k.c.) lub allograficzny (art. 951 k.c.) może być kon
wertowany na testament ustny (art. 952 k.c.). Testament o treści x może być 
konwertowany na testament o treści y (np. nieraz powołanie do spadku na zapis, 
art. 961 k.c.). W kwestii, czy jest dopuszczalny testament ustny wspólny można 
prezentować dwa stanowiska, po pierwsze, że takie testamenty są dopuszczalne, 
po drugie, że są one niedopuszczalne. Bardziej zgodne z teorią woli jest stanowi
sko pierwsze, które też ma uzasadnienie prawne. Art. 942 k.c. zakazuje testa
mentów wspólnych, a tymi mogą być tylko testamenty pisemne. Testament allo
graficzny wspólny może być konwertowany na dwa testamenty ustne. Przesłanka 
sporządzenia testamentu ustnego ("jeżeli wskutek szczególnych okoliczności za
chowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione", art. 
952 § 1 k.c.) może być interpretowana w sposób liberalny lub obostrzający. Pier
wsza wykładnia jest bardziej zgodna z teorią woli. Wynika z tej interpretacji dopu
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szczalność konwersji testamentu allograficznego (art. 951 k.c.) na ustny (art. 952 
k.c.).

Przesłanki sporządzenia testamentu ustnego mogą być interpretowane w 
sposób subiektywny lub obiektywny (art. 952 § 1 k.c.), w szczególności “obawa 
rychłej śmierci spadkodawcy" (art. 952 § 1 k.c.). Ujęcie subiektywne oznacza ist
nienie subiektywnej, tj. istnienie u spadkodawcy obawy rychłej śmierci, w ujęciu 
obiektywnym przesłanka ta jest zrealizowana, gdy stan zdrowia testatora na pod
stawie wiedzy lekarskiej i doświadczenia życiowego uzasadnia obawę rychłej 
śmierci testatora. Zagadnienie jest dyskusyjne, które rozwiązanie przyjąć. Teoria 
woli wskazywałaby na interpretację subiektywną.

Istnieje cała mozaika stanowisk co do tego, kto może być świadkiem. 
(1) Wymaga się, aby osoba taka była wezwana przez spadkodawcę lub na jego 
polecenie do pełnienia funkcji świadka, była świadoma swej roli i gotowa do jej 
spełnienia. (2) Świadkiem jest osoba, do której spadkodawca kieruje swoje 
oświadczenie woli I która jest świadoma swej funkcji. (3) Świadkiem jest każdy, w 
obecności którego testator składa swe oświadczenie woli, osoba nawet nie wez
wana, obecna przypadkowo, nie może to być jednak osoba "podsłuchująca". 
(4) Inne rozwiązania (będące także pośrednimi). Teoria woli przemawia na rzecz 
tego stanowiska co do pojęcia świadka, które lepiej urzeczywistnia wolę spadko
dawcy. Takim wydaje się rozwiązanie trzecie, zgodne z k.c. (art. 951, 952). Oso
ba, której spadkodawca nie życzy sobie jako świadka, nie może nim być. Anali
zowane kwestie są szerszej natury i nie mogą tu być omawiane.

Dyskusyjne jest, czy testament holograficzny może być podpisany imie
niem. Można prezentować trzy stanowiska: 1) że jest to dopuszczalne61 62 , 2) że 
jest to niedopuszczalne, 3) że jest to dozwolone w pewnych przypadkach (w 
liście). Zdania w literaturze są podzielone. Najbardziej zgodne z teorią woli jest 
stanowisko pierwsze, lecz jest ono raczej odosobnione w literaturze polskiej.

61 Por. przyp. 60.
62 Tak zasada prawna - uchw. SN z 22,V.1961r. I Co 18/61, OSNCP 1962, z. 1, poz. 4; odmiennie np. 

post. SN z 14.1.1978r. III CRN 169/81 - OSPiKA 1983, z. 7-8, poz. 151.

Kwestyjne jest, czy spadkodawca może zaaprobować przygotowany wcześ
niej przez niego lub inną osobę testament, oświadczając, że taka jest jego wo
la. Poza tym musiałyby być spełnione wszystkie przesłanki danego testamentu 
(np. z art. 951, 952 k.c.) Sporne może być, czy takie stanowisko odpowiada teorii 
woli, można by uznać je za zgodne z teorią woli. Rzecz jednak jest kwestyjna.

Testament ustny (art. 952 k.c.) mogą sporządzić osoby, nieme, głuchonie
me. Świadkowie testamentu muszą jednak pojmować znaczenie gestów czynio
nych przez testatora. Mogą też przybrać osoby w tym względzie obeznane, to 
samo dotyczy notariusza (art. 950 k.c.). Odpowiada to teorii woli. Dyskusyjne 
jest, czy po śmierci spadkodawcy, treść testamentu ustnego można stwierdzić 
tylko w drodze przesłuchania świadków testamentu ustnego (art. 952 § 3 k.c.), 
czy także za pomocą pisma sporządzonego na podstawie art. 952 § 2 k.c. Teoria 
woli dopuszczałaby ostatnie rozwiązanie. Określony w art. 952 § 3 k.c. termin do 
stwierdzenia treści testamentu ustnego przez zgodne zeznania świadków jest za
chowany, jeżeli przewidziane w art. 661 § 1 k.p.c. zawiadomienie ze wskazaniem 
osób i adresów świadków testamentu zostało wniesione do sądu spadku w ter
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minie sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku, choćby świadkowie zostali 
przesłuchani przez sąd już po upływie tego terminu. Uchybienie tego terminu 
powoduje bezskuteczność testamentu ustnego63. Jest to przykład licznego orze
cznictwa SN, starającego się utrzymać w mocy testament. Rozwiązanie to jest 
zgodne z teorią woli.

63 Uchw. SN z 27.VI.1969r. III CZP 31 /69 OSNCP 1970, poz. 23, OSPiKA 1970, poz. 87; por. także post. 
SNz9.XII.1975r. III CRN 299/75 OSPiKA 1976, z. 12, poz. 234.

64 Co do zestawienia przepisów por. przyp. 5 M. Allara, op. cit., s. 31 i n.; W. Drews, R. Halgasch, op.cit., 
s. 29; W.K. Dronikow, op. cit., s. 69; A. Ehrenzweig, op. cit., s. 407; M. Ferid, K. Firsching, op. cit., t. II 
(“Italien", s. 37 i n.), t. III ('Vereinigte Staaten von Amerika", s. 92 i n.); J. Gwiazdomorski, Prawo..., 1972, 
s. 100; T. Kipp, H. Coing, op. cit., s. 121 i n.; O.A. Krasowczikow, op. cit., s. 438; J. Leopold, op. cit., 
s. 13; L. Stecki, op. cit., s. 848; H. Brox, op. cit., s. 59 i n.; S. Wójcik, op. cit., s. 180.

Odmienny pogląd, że teoria woli nie dotyczy wykładni przepisów o formie 
testamentu, lecz testamentu (czynności prawnej), jest możliwy, lecz nie wydaje 
się zasadny. Rzecz jest dyskusyjna.

Na przyszłość należałoby postulować wprowadzenie do k.c. testamentu mi
stycznego (tajemnego), dopuścić podpis pod określonymi wymogami testamentu 
holograficznego imieniem, upoważnić do dokonywania testamentu allograficzne- 
go także radcę prawnego urzędu gminy (miasta) j określić osoby upoważnione 
do jego sporządzenia (organy).

§ 5. Testament - czynnością osobistą64

Testament jest aktem prawnym osobistym. Co do tego często jest wyraźny 
przepis, a nawet gdy go brak, wniosek taki można wyprowadzić w drodze wy
kładni, zwłaszcza przepisów o formie testamentu.

Wszelkie zatem zastępstwo przy sporządzeniu testamentu jest wyłączone 
(dotyczy to zarówno przedstawiciela ustawowego, jak i pełnomocnika). Konse
kwentnie do tego ustawodawstwa zezwalające na testowanie pewnym osobom, 
które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zezwalają im na doko
nywanie tych czynności osobiście, i wyłączają tu zgodę przedstawiciela. Należy 
jednak rozważyć, czy jest to jedyna możliwa interpretacja słowa: “osobista".

Można by twierdzić, że pojęcie to obejmuje nie tylko zakaz zastępstwa w 
złożeniu oświadczenia testamentowego, ale także zakaz pozostawienia osobie 
trzeciej oznaczenia podmiotu uprawnionego z testamentu (np. spadkobiercy). 
Sam spadkodawca winien osobiście go oznaczyć. Inną już sprawą byłoby, czy z 
kilku oznaczonych przez niego zapisobierców lub uprawnionych z tytułu polece
nia, nie może jednego z nich, z woli spadkodawcy, wskazać pewna osoba. Nie 
dotyczy to jednak spadkobierców. Wykładnia tego słowa, w drugim znaczeniu, 
wymaga zawsze odniesienia do konkretnego ustawodawstwa. Można tylko ogól
nie powiedzieć, że w systemach prawnych, w których kodeksy wyraźnie stwier
dzają, że sporządzenie testamentu powinno nastąpić osobiście, odrębnie regulu
ją one pozostawienie osobom trzecim oznaczenie osób uprawnionych z testa
mentu (por. np. art. 97, 118 pr. spadk. z 1946 r., § 2065, 2151, 2156, 2192, 2193 
k.c.n.) i zakaz przedstawicielstwa, z czego można wyprowadzić wniosek, że takie
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go ujęcia temu terminowi nie należy przypisywać. Byłaby to jednak tylko wska
zówka. Zagadnienie pozostaje jednak nadal otwarte w ustawodawstwach, które 
nie regulują pozostawienia osobie trzeciej oznaczenia osoby uprawnionej z testa
mentu; z osobistego charakteru tej czynności można by wyprowadzić zakaz w 
tym punkcie. Jest to jednak sprawa wykładni konkretnego kodeksu. Na tle nasze
go kodeksu można stwierdzić, że osobistość testamentu wynika nie tylko z art. 
944 § 2, ale także z przepisów o formie (art. 949-955 k.c.). Jeśli tak, to można by 
ten zakaz co do pozostawienia osobom trzecim oznaczenia osób uprawnionych 
z testamentu - wyprowadzić z tej cechy, wydaje się jednak, że stylizacja art. 959, 
968, 982, 986 czyni to zbędnym, z tych przepisów wynika bowiem wniosek, że 
osoby te mają być oznaczone przez spadkodawcę, a nie osoby trzecie. Nato
miast inną sprawą jest, gdy spadkodawca oznaczy kilka osób i wskazanie kon
kretnej spośród nich pozostawi innej osobie, bowiem on je wtedy oznacza (nie
które ustawodawstwa zezwalają na to przy zapisie, poleceniu - por. np. art. 118 
pr. spadk. z 1946r.). Niewątpliwie interpretacja druga wypływa z osobistości testa
mentu.

Osobistość można by ujmować także w trzecim znaczeniu, że rozciąga się 
ona na samą procedurę sporządzania testamentu. Zatem osoba trzecia nie mo
głaby prowadzić ręki testatora przy sporządzeniu testamentu, nawet gdyby to 
było zgodne z wolą testatora, a oświadczenie takie nie było dotknięte wadą. Da
lej - przykładowo - nie byłoby testamentem potwierdzenie przez spadkodawcę 
zrobionej mu propozycji (np. potwierdzenie projektu testamentu sporządzonego 
przez inną osobę). Skoro testator wolę ma wyrazić osobiście, to takie zastępstwo 
byłoby wyłączone. I ta interpretacja nie wydaje się konieczna na tle k.c., do ana
logicznego bowiem wniosku można dojść na tle analizy przepisów o formie testa
mentu. Niemniej to zagadnienie jest dyskusyjne. Wydaje się, że wolno osobie 
trzeciej prowadzić rękę spadkodawcy przy sporządzeniu testamentu. Musi to być 
zgodne z wolą testatora. W istocie wątpliwości te dotyczą tylko testamentu holo
graficznego.

Osobistość testamentu jest zaznaczona przez fakt, że jest wymagana pełna 
zdolność do czynności prawnych oraz ukierunkowuje sposób ujęcia przepisów o 
formie, np. co do oświadczenia spadkodawcy; dotyczy to zwłaszcza testamentu 
holograficznego. Osobistość testamentu jest przejawem teorii woli, ¡dzie o jak 
najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy, bez zniekształceń. Między 
teorią woli a osobistością testamentu zachodzi zatem ścisły związek. Z faktu, że 
testament jest czynnością osobistą wynika fakt, że ocena w jakim stopniu istnieją 
przesłanki sporządzenia testamentu ustnego (art. 952 k.c.) należy oceniać nieraz 
ze stanowiska testatora, w jakiej mierze miał on do dyspozycji środki (np. loko
mocji), a nie osoby trzecie. Przy testamentach innych niż holograficzny może on 
być napisany przez osobę trzecią, niemniej oświadczenie woli pochodzi zawsze 
od spadkodawcy. Testator nie może pozostawić uzupełnienia testamentu osobie 
trzeciej. Nie wolno spadkodawcy czynić zależnym od woli innej osoby tego, czy 
testament ma obowiązywać. Jak wydaje się, odwołanie testamentu może nastą
pić tylko przez testatora: zniszczenie testamentu przez osobę trzecią na polece
nie spadkodawcy nie wywołuje skutków prawnych. Wynika to z osobistego cha
rakteru testamentu, a nadto z art. 946 k.c. Spadkodawca nie może zlecić osobie 

38



trzeciej sporządzenia testamentu (art. 734 k.c.). Testament jest jednym z nielicz
nych wyjątków od zasady, że czynność prawną można sporządzić przez przed
stawiciela (art. 95 § 1 k.c.). Naruszenie zakazu z art. 944 § 2 k.c. powoduje nie
ważność testamentu. Zakaz ten obowiązuje także posłańca, choć nie jest przed
stawicielem. Zasada osobistego działania nie wyłącza korzystania z rad innych 
osób, nie mogą one jednak powodować wad oświadczenia woli (np. błędu, 
groźby, braku swobody). Ujęcie prawne treści testamentu może pochodzić od 
osób trzecich. Osobistość testamentu nie ma w zasadzie wyjątków. Tylko w pra
wie rzymskim był jeden wyjątek; było to podstawienie pupilarne (substitutio pupi- 
laris) (I. 2,16; D. 28,6; 6,26; G. 2,179-184).

Zakaz przedstawicielstwa przy testamencie jest podyktowany szczególnym 
charakterem (cechami) tej czynności, która zakłada osobiste działanie przez te
statora.

§ 6. Odwołalność testamentu65

65 Por. przyp. 4, a nadto: G. Azzariti, In tema di revocazione di testamento per sopravenienza di figli, 
Foro it., 1951,1,378; A. Cicu, Testamento: Distruzione, Riv. civ, 1942, 248; tenże, Testamento: Revoca, 
Riv, civ., 1942, 251; W. Drews, R. Halgasch, op. cit., s. 40; W.K. Dronikow, op. cit., s. 69, 116 i in.; A. 
Ehrenzweig, op. cit., s. 470 i n. (wraz z literaturą tam zestawioną); A. Escher, op. cit., s. 418 i n. (wraz 
z literaturą tam zestawioną); M. Ferid, K. Firsching, op. cit., t. II ("Vatican", s. 8; Italien", s. 37 i n.), t. III 
('Grossbritannien", s. 62 i n., wraz z literaturą tam zestawioną), t. IV ("Volksrepublik China", s. 40 i n.); 
L. Ferrara, La lacerazione del testamento olografo come manifestazione di volontá, Foro civ., 1949, 
IV, 98; G. Fusco, Revoca di testamento, Notaro, 1949, 90; G. Giannattasio, Un singolare caso di 
revocazione testamentaria, Dir. giur., 1963, 185; J. Gwiazdomorski, op. cit., s. 119 i n.; G. Jopp, La 
revoca tacita del legato di cosa specifica, Rolandino, 1953, 162; T. Kipp, H. Coing, op. cit., s. 212 i n. 
(wraz z literatura tam zestawioną); O.A. Krasowczikow, op. cit., s. 443; H. Lange, op. cit., s. 94 i n.; J. 
Leopold, op. cit., s. 65 i n.; A. Lobina, In tema di distruzione, canzellazione o laccerazione del 
testamento olografo, Giur., cass. civ., 1950, I, 143; M. Marano, Sulla revoca testamentaria, Riv., not., 
1950, s. 176 i n.; C. Mercantini, G. Notari, Le revoca del testamento é atto di ultima volonta o atto tra 
viví, secondo la legge notarille?, Riv. not., 1950, 63; E. Mühlenpfordt, Die Widerruflichkeit correspec- 
tiver Testamente, Hamburg 1896; H. Neumeister, Der Widderruf eines Testaments, Marburg 1933; S. 
Oenen, De la revocación des testaments en droit suisse,Lausanne 1941; P. Orłowskij, S.M. Kornieiew, 
Grażdanskoje..., s. 553; J.S. Piątowski, op. cit., s. 136 i n.; K. Planck, op. cit., s. 251 i n.; M. Planiol, G. 
Ripert, op. cit., t. V, s. 880 i n.; G. Ripert, J. Boulanger, op. cit., t. IV, s. 628, 661 i n.; G. Rosenberg, op. 
cit., s. 58 i n.; G. Russo, L'indole della revoca dei testamenti, Vita not.; 1951, s. 108 i n.; F. Santoro, 
Revoca del testamento, Dir. giur., 1945, s. 38 i n.; G. Savorelli, Validita della revoca pura e simplice 
del testamento, Giur. cass. civ., 1955, 1, 166; J. Staudinger, op. cit., t. V, cz. 2, s. 1270-1287, 1471 i n.;
L. Sordelli, Distruzione di testamento olografo e sua revoca, Foro pad., 1950, I, 1245; L. Śtecki, op. 
cit., s. 849 i n.; A. Trabucchi, Revocazione del testamento per sopprawenienza di figli e adozione, 
Giur. it., 1955,I, 2, 206; Z. Trybulski, op. cit, orzecznictwo: t. I (s. 252), t. II (s. 124), t. III (s. 338 i n.), t. 
IV (s. 495 i n.); Ś. Wójcik, op. cit., s. 214 i n.; H. Koziol, R. Welser, Grundriss des bürgerlichen Rechts, 
t. II, Sachenrecht, Familienrecht, Erbrecht, Wien 1982, s. 282 i n.; H. Brox, op. cit., s. 79 i n.; J. Göhring,
M. Posch, Zivilrecht, Lehrbuch, cz. 2, Berlin 1981, s. 260; S.N. Bratuś, O.N. Sadikow, op. cit., s. 647 i 
n.; M. Niedośpiał, op. cit., s. 73 i n.

Odwołalność testamentu wynika z faktu, że jest to czynność jednostronna, 
nie skierowana do określonego adresata, na wypadek śmierci. Ponadto jest to 
przejaw swobody testowania. Ustawodawstwa znają różne sposoby odwołania 
testamentu. Można je sklasyfikować w sposób następujący:
1) Testament odwołujący poprzedni testament. Może to być dowolna forma, 

niekoniecznie ta, w której sporządzono pierwotny testament (np. art. 946 cz. I 
k.c.).

2) Sformułowanie nowego testamentu wraz z oświadczeniem o odwołaniu po
przedniego.

39



3) Sporządzenie nowego testamentu bez określenia jego stosunku do poprze
dniego. Uważa się za odwołane wszystkie uprzednie postanowienia, które są 
sprzeczne z nowymi. Rozwiązania legislacyjne w tym punkcie są zgodne. 
Rozmaicie rozwiązywana jest kwestia pozostałych postanowień. Po pierwsze, 
przyjmuje się, że nowy testament obowiązuje obok starego (np. art. 947 k.c., 
art. 1036 k.c.fr., § 2258 k.c.n.). Po drugie, uważa się, że nowy testament 
odwołuje poprzedni w całości (np. § 713 k.c.a.). Oba rozwiązania są tylko 
domniemaniami, ustępującymi w razie odmiennej woli spadkodawcy.

4) Odwołanie w sposób dorozumiany, że przez pewne czynności konkludentne 
skierowane na testament: w zamiarze odwołania jego zniszczenie lub pozba
wienie cech, od których zależy jego ważność, bądź dokonanie zmian w testa
mencie, z których wynika wola odwołania jego postanowień (np. art. 946 cz. II 
k.c.).

5) Oświadczenie w dowolnej formie złożone w sposób wyraźny (np. państwa 
skandynawskie).

6) Oświadczenie woli w formie szczególnej innej niż forma testamentu (np. w 
formie aktu notarialnego, por. np. art. 1035 k.c.fr.).

7) Inne postacie odwołania.
Zdolność do odwołania testamentu w niektórych kodeksach jest ujmowana 

łagodniej niż zdolność do sporządzenia testamentu.
Testament jest aktem odwołalnym. W przeszłości i obecnie ustawodawstwa 

nie znały i nie znają od tej zasady odstępstwa66. Natomiast precyzacja sposo
bów odwołania testamentu należy do każdego ustawodawcy; są one w znacz
nym stopniu zbieżne67. Analiza przesłanek, sposobów oraz skutków odwołania 
musi być ograniczona do konkretnego systemu prawa (tu: k.c.).

66 Por. przytoczone w przyp. 4 przepisy. Wszystkie ustawodawstwa, tam podane, zawierają wyraźną 
klauzulę co do odwołalności testamentu. Jest on aktem odwołalnym również w systemie angielskim 
(por. M. Ferid, K. Firsching, op. cit., t. III, "Grossbritannien", s. 68 i n.).

67 Por. np.: art. 943, 946-947 k.c., § 713-725 k.c.a., art 38-41 pr. spadk. bułg., § 480 k.c. czechosl., art. 
1035-1037 k.c.fr., art. 105-106 pr. spadk. jugosl., § 2253-2258 k.c.n., § 38Ż, 392 ust. 1,2 k.c. NRD, art. 
920-922 k.c.rum., § 650-651 k.c.węg.

68 A. Mączyński, Glosa do post. SN z 3O.VI.1972r. I CR 403/72, OSPiKA 1973, z. 10, poz. 192. W 
podobnym kierunku F. Blahuta, op. cit., s. 1864 i n. Nieprecyzyjnie SN - t. 2 orzeczenia wyżej 
cytowanego, i tamże publikowanego - gdzie piszę się o "pozbawieniu ważności".

Przepisy naszego kodeksu nie określają skutków odwołania. Prowadzi ono 
do unicestwienia testamentu, bowiem z chwilą skutecznego jego odwołania tra
ktuje się go jako akt prawny niedokonany, nieistniejący. Co do skutków odwoła
nia nie zajmowano z reguły stanowiska, a tam gdzie w tej materii wypowiadano 
się, przyjmowano, że powoduje ono ubezskutecznienie testamentu68. Nie wydaje 
się to zasadne, tak jak cofnięcie oświadczenia woli (art. 61 k.c.) - którego szcze
gólnym typem jest odwołanie testamentu - prowadzi do unicestwienia, nieistnie
nia w sensie prawnym oświadczenia woli, tak samo jest i tutaj (przy odwołaniu 
testamentu). Zatem nie jest ono jednym ze sposobów ubezskutecznienia testa
mentu (jak np. zgon spadkobiercy czy zapisobiercy przed otwarciem spadku). 
Rozwiązanie tej kwestii nie jest zagadnieniem czysto teoretycznym, gdyż pociąga 
za sobą określone implikacje, m.in. na odcinku oceny skutków odwołania odwo
łania testamentu.
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Analizowane odwołanie nie jest bezpośrednio rozrządzeniem majątkowym 
na wypadek śmierci. Byłby to zatem kolejny przykład na to, że treść testamentu 
nie musi sprowadzać się do rozrządzeń majątkiem. Można jednak przyjąć, że w 
analizowanej sytuacji pośrednio rozrządza się majątkiem, i to o tyle, o ile odwoła
niu ulegają rozrządzenia co do majątku testatora. Odwołanie nie zawsze ma po
stać testamentu. Gdyby treść poprzedniego aktu ograniczała się na przykład do 
polecenia niemajątkowego, to jego odwołanie, nawet pośrednio, nie można by 
uznać za rozrządzenie majątkiem spadkodawcy.

Można to ująć w inny sposób, przyjmując, że jest to rozrządzenie w sensie 
negatywnym.

Na tle k.c. testament można odwołać poprzez nowy testament (wyraźnie - 
art. 946 cz. I lub dorozumianie - art. 947 k.c.) albo w inny sposób (dorozumiany): 
w drodze pewnych działań, z którymi prawo łączy taki skutek (art. 946 cz. II k.c.), 
zwane ono będzie dalej "odwołaniem w drodze działań faktycznych" lub w skró
cie: "(...) faktycznym" w odróżnieniu od odwołania testamentem (wyraźnie, doro
zumianie). Odwołalność testamentu wynika z wyraźnego przepisu (art. 943 k.c.). 
Nie jest on zbędny, bo wprawdzie testament jest jednostronnym oświadczeniem 
woli, nie skierowanym do określonego adresata, i nie wywołującym za życia te
statora żadnych skutków, to jednak jego odwołalność, w braku wyraźnego prze
pisu, w pewnych sytuacjach budziłaby wątpliwości. A to wtedy, gdy osoba 
uprawniona z testamentu oświadczyłaby, że chce z tego uprawnienia skorzystać. 
Z art. 393 § 2 k.c. (analogia) można by starać się wyprowadzić wniosek, że w 
razie takiego oświadczenia spadkodawca nie mógłby odwołać testamentu. Aby 
uniknąć tych wątpliwości, ustawa zasadnie zawiera w tym względzie wyraźny 
przepis (art. 943), nie jest to zresztą jedyny powód jego zamieszczenia.

Spadkodawca nie może zrzec się "uprawnienia" do odwołania testamentu. 
Również w takim akcie lub w innej czynności prawnej (np. umowie) nie może 
osoba taka zobowiązać się, że nie odwoła testamentu (przyszłego lub już spo
rządzonego) - art. 943 w zw. z art. 58 § 1 k.c.69 Nieważna byłaby także klauzula, 
która ograniczałaby dopuszczalne sposoby odwołania testamentu tylko do nie
których (np. do odwołania w drodze działań faktycznych, art. 946 cz. II k.c.) lub 
która, nie ograniczając bezpośrednio sposobów odwołania, zawężałaby odwoła
nie przez testament tylko do pewnych form testamentowych, np. sporządzony 
testament można by odwołać tylko testamentem notarialnym, lecz nie innym.

69 Obce ustawodawstwa różnie rozwiązują te kwestię, por. np. § 2302 k.c.n.; M. Ferid, K. Firsching, l.c.
70 W literaturze nie zajęto stanowiska w tej kwestii. Jedynie A. Baziński, op. cit., s. 227 stwierdza, że 

odwołać testament ustny można tylko nowym testamentem.

Akty odwołania w drodze działań faktycznych (art. 946 cz. II k.c.) powinny 
być skierowane na testament. Skoro zaś protokół testamentu ustnego nie jest 
testamentem (ani w znaczeniu dokumentu, ani - czynności prawnej), to jego od
wołanie w powyższym trybie, nie jest możliwe. Czynność taka może być odwoła
na tylko przez nowy testament (wyraźnie lub dorozumianie)70. Niemniej wykład
nia funkcjonalna, celowościowa przemawia za dopuszczalnością odwołania - w 
tym przypadku - także w drodze działań faktycznych (art. 946 cz. II k.c.), skiero
wanych na protokół testamentu ustnego. Będzie to też zgodne z wolą spadko
dawcy. Uzasadnieniem prawnym będzie m.in. analogia legis.
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Przed analizą odwołania odwołania testamentu71 koniecznie trzeba roz
strzygnąć kilka kwestii. Należy rozpocząć od stwierdzenia, że odwołanie testa
mentu (art. 946, 947 k.c.) jest czynnością prawną na wypadek śmierci, jego sku
teczność zależy od zgonu spadkodawcy. Odrzucić należy tezę, że jest to czyn
ność inter vivos i wywołuje ono skutki ex nunc, z chwilą odwołania. Nikt jej nie 
prezentuje zresztą. Nie należy przyjąć również rozwiązania pośredniego, że jest 
to czynność prawna na wypadek śmierci, lecz wywiera skutki prawne natych
miast, a nie dopiero z chwilą otwarcia spadku72. Teza taka zawiera bowiem pew
ną sprzeczność, do istoty czynności prawnej mortis causa należy uzależnienie jej 
skutków od zgonu spadkodawcy; przyjęcie zatem natychmiastowego skutku od
wołania przeczyłoby istocie tej czynności mortis causa. Ów skutek zasadniczy 
odwołania nie może być natychmiastowy, lecz jest odroczony do chwili śmierci 
spadkodawcy.

71 Por. m.in.: A. Ehrenzweig, op. cit., s. 475; M. Ferid, K. Firsching, op. cit., t. III ("Grossbritannien", s. 65 
i n.; "Vereinigte Staaten von Amerika", s. 133 i n.); J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1972, s. 120; 
tenże, Glosa do uchw. SN z 30.1.1963r., OSPiKA 1964, z. 7-8, poz. 150; T. Kipp, H. Coing, op. cit., s. 
217 (wraz z zestawioną tam literaturą); R. Mayr, Lehrbuch des bürgerlichen Rechtes, t. II, cz. 4, 5 
(Familien- und Erbrecht), Reichenberg 1923, s. 236; A. Meyer, Das Wiederaufleben aufgehobener 
letzwilliger Verfügungen, Zürich 1972 (w tym s. 7 i n. - porównawczy przegląd doktryny państw 
zachodnich); J.S. Piątowski, op. cit., s. 137; orz. SN z 7.111.1952r. C235/52, PiP 1953, z. 10, s. 557; M. 
Planiol. G. Ripert, op. cit., t. V, s. 883 i n.; G. Ripert, J. Boulanger, op. cit., t. IV, s. 666; L. Stecki, op. 
cit., s. 849; S. Wójcik, op. cit., s. 216; H. Brox, op. cit., s. 83 i n.; W.K. Dronikow, op. cit., s. 119.

72 Tak F. Blahuta, op. cit., s. 1864; J. Gwiazdomorski, Glosa do uchw. SN z 3O.VI.1963r. III CO 42/62, 
OSPiKA 1964, z. 7-8, poz. 150.

Nie można też przyjmować, że przy odwołaniu w drodze działań faktycz
nych (art. 946 cz. II k.c.) jego skutek jest natychmiastowy, zaś przy odwołaniu 
testamentem - odroczony do czasu śmierci testatora. Przywiązywałoby się bo
wiem nadmierną wagę do pewnych czynności zmysłowych (np. zniszczenia te
stamentu), nie widząc tego, że są one tylko sposobem przejawienia stosownego 
oświadczenia woli. Zresztą nikt takiej tezy nie zgłaszał.

Druga kwestia, która wymaga rozstrzygnięcia - to odwołalność odwołania 
dorozumianego z art. 946 cz. II k.c. (tj. dokonanego w drodze działań faktycz
nych). Na tle k.c, tam gdzie w tej materii wypowiadano się, zajęto zdecydowanie 
stanowisko negatywne: odwołanie, które nastąpiło w drodze działań faktycznych, 
nie jest odwołalne. Nie ulega natomiast wątpliwości, że testament odwołujący jest 
odwołalny (w drodze nowego testamentu lub działań faktycznych z art. 946 cz. II 
k.c.). Należy przyjąć, że również "odwołanie faktyczne" (art. 946 cz. II k.c.) jest 
odwołalne - zarówno nowym testamentem, a jeśli jest to praktycznie możliwe, to 
także w drodze nowych działań faktycznych odwołujących odwołanie [np. skleje
nie - w celu odwołania - uprzednio zniszczonego testamentu (odwołanie odwoła
nia)]; natomiast gdyby, przykładowo, odwołanie testamentu nastąpiło przez spa
lenie testamentu (dokumentu), to odwołanie tego odwołania w drodze działań 
faktycznych jest niemożliwe, można je odwołać tylko nowym testamentem. Od
wołalność "odwołania faktycznego" (z art. 946 cz. II k.c.) wynika z analogii do 
testamentu (jest to inna jednostronna czynność prawna na wypadek śmierci), a 
nadto jest to argument z art. 61 k.c.

Każde odwołanie jest zatem odwołalne, z tym że "odwołanie faktyczne" (art. 
946 cz. II) uprzedniego odwołania faktycznego (art. 946 cz. II) nieraz, z przyczyn 
praktycznych, jest niemożliwe. Natomiast inną sprawą jest, czy poprzedni testa
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ment (odwołany w drodze działań faktycznych) odzyskuje moc czy też nie. Zale
ży to od rozstrzygnięcia tezy, czy w ogóle testament uprzedni, przez odwołanie 
odwołania odzyskuje moc czy też nie. Jeśli tak, to analogicznie będzie i w tym 
przypadku, z tym oczywistym zastrzeżeniem, że ów uprzedni testament musi 
spełniać wszystkie przesłanki, od których zależy jego ważność, w tym także co 
do formy. Gdyby go zatem w celu odwołania np. spalono, to nie może odzyskać 
mocy z uwagi na brak wymogów co do formy73. Gdyby zaś przykładowo testa
ment został odwołany przez przekreślenie, zaś później nastąpiło odwołanie od
wołania (przez skreślenie przekreśleń lub odwołanie ich w nowym testamencie: 
"unieważniam w uprzednim testamencie skreślenia"), to poprzedni testament od
zyskuje moc (przekreśleń z punktu widzenia prawa nie ma; odwołanie, które w 
ich formie się przejawiało zostało bowiem odwołane). Oczywiście zakłada to 
przyjęcie tezy, że testament odwołany odzyskuje moc, ale o tym wkrótce.

73 Można jednak twierdzić, że nie narusza to przepisów o formie testamentu (ta bowiem oceniana jest 
według chwili sporządzenia testamentu, a nie - otwarcia spadku); treść poprzedniego testamentu 
można ustalać za pomocą wszelkich środków dowodowych; testament odwołany jest czynnością 
nadal istniejącą (skuteczność jego unicestwienia, odwołania, uzależniona jest bowiem od zgonu 
spadkodawcy). Założenia takiego nie przyjęto w tekście pracy (zarówno w uwagach przed przypisem, 
jak i po nim). Tam prezentowane rozwiązanie jest zawężone, w stosunku do tutaj przedstawionego, 
niemniej teoretycznie jest ono (rozwiązanie szersze) dopuszczalne.

Jeśli testament odwołujący jest nieważny, to nie powoduje odwołania. Nato
miast testament odwołujący (art. 947 k.c.) bezskuteczny, lecz ważny powoduje 
odwołanie poprzedniego testamentu. Testament odwołujący w sposób dorozu
miany poprzedni testament, wywołuje bowiem dwa skutki: jest podstawą do uzy
skania określonych korzyści przez osoby uprawnione oraz odwołuje poprzedni 
testament, w takim zakresie w jakim jego treść nie da się pogodzić z testamen
tem późniejszym; na treść takiego testamentu składają się zatem dwa typy po
stanowień: a) w których rozrządza się na wypadek śmierci, b) w których odwołu
je się w sposób dorozumiany, poprzedni testament; rozrządzenia a) są pozytyw
ne. Zatem bezskuteczność rozrządzeń typu a) nie oznacza bezskuteczności po
stanowień typu b), gdyż wolą spadkodawcy (wyinterpretowaną) było także odwo
łanie poprzedniego testamentu. Skoro te postanowienia, nie są bezskuteczne, to 
poprzedni testament jest odwołalny. Oczywiście gdyby z wykładni testamentu 
wynikało, że wolą spadkodawcy było, aby w sytuacji gdy postanowienia testa
mentu okażą się bezskuteczne (aczkolwiek pozostaną one ważne), odwołanie 
poprzedniego testamentu jednak nie nastąpiło, to skutek ten nie zostanie wywar
ty. Testament nieważny nie wymaga odwołania (poza sytuacjami, w których mo
żliwa jest jego konwalidacja - art. 945 § 2 k.c. lub "konwersja”). Natomiast testa
ment bezskuteczny, ale ważny może być przedmiotem odwołania (np. testament 
ustny, który utracił moc, art. 955 k.c.).

Natomiast testament ustny, który w sposób dorozumiany (art. 947 k.c.) od
wołuje poprzedni testament, nie wywoła tego skutku, jeśli utracił moc (art. 955 
k.c.), bowiem w tym wypadku bezskuteczne są nie tylko postanowienia rozrzą
dzające a), lecz także utraciło moc postanowienie testamentowe b), dorozumia
nie odwołujące poprzedni testament. Odwołanie odwołania testamentu ustnego 
nie może przywrócić mocy pierwotnemu testamentowi ustnemu, jeśli ten w chwili 
odwołania utracił moc (art. 955 k.c.). Natomiast można odwołać - testament ust
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ny odwołujący, który utracił moc (art. 955 k.c.), i pierwotny testament (z art. 949- 
951 lub ustny, który nie utracił jeszcze mocy, art. 955 k.c.) odzyska moc. Ma to 
swój sens, bo odwołanie unicestwia testament (czynność nieistniejąca). Nato
miast, gdyby przyjąć tezę, że ono jedynie ubezskutecznia testament uprzedni, to 
odwołanie testamentu bezskutecznego nie byłoby możliwe, bo i jak ubezskutecz- 
niać czynność już bezskuteczną. Jest to zatem dodatkowy argument na rzecz 
tezy, że skuteczne odwołanie powoduje unicestwienie aktu, a nie jego ubezskute- 
cznienie.

Odwołanie74 (art. 946, 947 k.c.) odwołania (art. 946, 947 k.c.) testamentu 
powoduje, że poprzedni testament, jeśli tylko spełnia wszystkie przesłanki co do 
jego ważności - odzyskuje moc, chyba że odmienna jest wola spadkodawcy75 
(wyraźnie wyrażona lub wyprowadzona w drodze wykładni). Wola ta może być 
wyrażona w testamencie odwołującym lub w odrębnym testamencie. Przykład: 
Spadkodawca w testamencie X powołał osobę A do spadku, potem zaś w testa
mencie Y - osobę B (testament odwołujący), następnie sporządził testament Z 
odwołujący poprzedni testament (tj. Y). Do spadku dojdzie osoba A.

74 Z uprzednio sformułowanym zastrzeżeniem, że w pewnych sytuacjach "odwołanie faktyczne" (art. 946 
cz. II k.c.) jest nieodwołalne w drodze kolejnych działań faktycznych.

75 W doktrynie polskiej w zasadzie zgodnie przyjmuje się, że testament odwołujący następnie odwołany 
nie powoduje odzyskania mocy przez pierwotny testament (z tym zastrzeżeniem, że spadkodawca 
może wyrazić odmienną wolę).
Por. przyp. 71.
Ustawodawstwa obce nie zawierają w tej materii najczęściej przepisów (analogicznie jak k.c.). Tam 
gdzie one są, z reguły mają charakter uregulowań cząstkowych. § 2257, 2258 ust. 2 k.c.n. stwierdza, 
ze odwołanie testamentu odwołującego powoduje przywrócenie mocy prawnej pierwotnemu testa
mentowi. W pewnym stopniu podobnie art. 106 ust. 2 pr. spadk. jugosł. Przepis co do odwołania 
odwołania testamentu zawiera także k.c.a. - § 723 (zniszczenie rozporządzenia późniejszego powo
duje odżycie wcześniejszego rozporządzenia pisemnego; dawniejsze rozporządzenie ustne przez to 
nie odżywa). Przepis ten jest przedmiotem rozbieżnych interpretacji.
W literaturze francuskiej przyjęty jest, aczkolwiek z licznymi zastrzeżeniami pogląd, że odwołanie 
testamentu odwołującego powoduje przywrócenie do mocy pierwotnego testamentu. K.c.fr. nie 
zawiera w tym względzie żadnego przepisu.
W systemie anglo-amerykańskim występują dwie instytucje z tym związane: revival, republication. 
Pierwotny testament, jeśli taka byłą wola spadkodawcy, odzyskuje moc prawną (kwestia ta, w USA, 
nie jest jednak jednolicie rozstrzyg'ana). Za ustalone w systemie kontynentalnym oraz anglo-amery
kańskim można uznać to, że testament zniszczony nie odzyskuje mocy. Zagadnienie odwołania 
przekreśleń testamentowych jest przedmiotem rozbieżnych interpretacji.-
Odwołanie odwołania testamentu powoduje powrót do mocy pierwotnego testamentu - tak na tle k.c. 
Ukraińskiej SRR W.K. Dronikow, l.c.

Gdyby przyjąć tezę, którą należy odrzucić, że odwołanie "odwołania faktycz
nego" (art. 946 cz. II k.c.) jest w ogóle niedopuszczalne, to teza ta brzmiałaby 
następująco:

Jeżeli testament odwołujący (art. 946 cz. I, 947 k.c.) zostanie odwołany (art. 
946, 947 k.c.), to pierwotny testament odzyskuje moc, chyba że odmienna jest 
wola spadkodawcy. Skoro bowiem odwołanie jest czynnością prawną na wypa
dek śmierci i wywołuje skutek dopiero po otwarciu spadku, a do tej chwili ono jak 
i testamenty będące podstawą powołania do spadku - są aktami istniejącymi, 
aczkolwiek jeszcze nieskutecznymi, to z chwilą otwarcia spadku dokonuje się 
operacja unicestwienia odwołanych testamentów oraz nabrania mocy przez te
stament odwołany. Do tego zaś nie potrzeba w ogóle przepisu prawa.

Natomiast gdyby przyjąć tezę, że odwołanie testamentu wywiera skutek 
natychmiastowy, odwołanie odwołania nie mogłoby spowodować przywrócenia 
mocy poprzedniemu testamentowi, skoro ten został unicestwiony. Odwołanie bo
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wiem powoduje utratę bytu prawnego testamentu (czynność nieistniejąca, niedo
konana). Przy założeniu, że wywiera ono skutek natychmiastowy, nawet odmien
na wola spadkodawcy byłaby wykluczona, bowiem testator nie może przywrócić 
mocy aktowi nieistniejącemu, musi po prostu czynność testowania ponownie po
wtórzyć.

Natomiast gdyby przyjąć tezę, że odwołanie testamentu powoduje jego 
ubezskutecznienie, a nie unicestwienie (likwidację bytu prawnego), i przyjąć naty
chmiastowy skutek ubezskutecznienia - to wprawdzie poprzedni testament nie 
odzyskiwałby mocy - jednak z woli spadkodawcy mogłoby wynikać co innego (że 
odzyskuje moc).

Spadkodawca może postanowić, że z kilku testamentów w razie ich sprze
czności będzie decydowała treść najwcześniejszego (art. 947 k.c. jest przepisem 
względnie obowiązującym).

Spadkodawca może w tej samej dacie sporządzić kilka testamentów (w 
znaczeniu: czynności prawnych) o tej samej (lub odmiennej) treści. Odwołanie 
jednego z nich nie oznacza odwołania innych76. Odwołanie przez działania fakty
czne (art. 946 cz. II k.c.) może być skierowane tylko na oryginał testamentu, a nie 
na jego wypis, wyciąg, odpis (obojętnie, czy własnoręczny, czy w postaci kopii, 
czy w inny sposób zrobiony). Odwołanie może być skierowane także na wypis 
testamentu notarialnego77. Dokumenty nie sporządzone z wolą testowania, nie 
mogą być oryginałami testamentu. Nie są oryginałem testamentu wszelkie wypi
sy, odpisy, wyciągi. Z istoty tych aktów wynika właśnie, że mają być one porów
nywane z oryginałem testamentu, i w ten sposób ustala się ich moc.

76 W zasadzie podobnie post. SN z 3O.VI.1972r. I CR 403/72 - OSNCP 1973, z. 3, poz. 49, publ. także w: 
OSPiKA 1973, z. 10. poz. 192.

77 Por. post. SN z 3O.VI.1972r., cyt. wyżej.

Jeden testament (w sensie czynności prawnej) może być sporządzony w 
kilku egzemplarzach, które są jego oryginałami. Nie dotyczy to oczywiście testa
mentu ustnego. Jeden testament (czynność prawna) może mieć kilka oryginałów. 
Zniszczenie jednego z nich (jak też przedsięwzięcie innych czynności wskaza
nych w art. 946 cz. II k.c.) powoduje odwołanie testamentu; niszczenie innych 
egzemplarzy nie jest konieczne. Odwołaniu ulega bowiem czynność prawna, a 
nie dokumenty, a skoro jest ona tylko jedna, to wystarczy zniszczenie któregokol
wiek jej egzemplarza. Wszystkie oryginały takiego testamentu muszą spełniać 
przesłanki w zakresie formy, uchybienia jednak w jednym lub niektórych spośród 
nich nie szkodzą jego ważności. Spadkodawca musi sporządzić te dokumenty 
(oryginały) z wolą testowania, z tym że odnosi się ona do tej samej Gednej) czyn
ności prawnej. Gdyby któryś z tych dokumentów nie został sporządzony z wolą 
testowania, lecz np. dla celów informacyjnych, nie byłby to oryginał testamentu.

Czy poszczególne egzemplarze sporządzone w tej samej dacie i mające tę 
samą treść są oryginałami jednego testamentu (czynności prawnej), czy dokona
no tu kilku jednobrzmiących testamentów (czynności prawnych) o tej samej tre
ści, to sprawa oceny in casu, z uwzględnieniem ich treści i okoliczności w jakich 
zostały sporządzone.
Spadkodawca w drodze wyraźnego zastrzeżenia może tę wątpliwość rozstrzyg
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nąć. W razie wątpliwości, należałoby przyjąć, że spadkodawca sporządził kilka 
oryginałów tego samego testamentu (czynności prawnej).

Jeżeli spadkodawca w tej samej dacie sporządził kilka testamentów, lecz 
można ustalić kolejność ich sporządzenia (np. numeracja, podanie godziny), to 
późniejsze testamenty mają moc przed uprzednimi (art. 947 k.c.).

Jeżeli testator sporządził w tej samej dacie kilka testamentów, o różnej 
treści, a kolejności ich sporządzenia nie można ustalić, i ich postanowienia 
nie dadzą się ze sobą pogodzić, należy: 1) albo stosunkowo zmniejszyć prze
znaczone poszczególnym osobom korzyści, tak aby nadać rozrządzeniom 
rozsądne znaczenie, zgodne w większym stopniu z wolą testatora (np. powo
łanie A i B w 1/2, gdy w obu byli powołani do całości spadku), albo 2) przy
jąć, że ze względu na niemożliwość ustalenia woli testatora, są one bezskute
czne78. Tych dyrektyw interpretacyjnych nie należy stosować, gdy można 
ustalić, który z testamentów należy uważać za wiążący lub który został spo
rządzony później.

78 Drugie rozwiązanie przyjął SN w orzecz. cyt. w przyp. 76.
79 Por. m.in.: art. 944 § 1 k.c., art. 75-76 pr. spadk. z 1946r., § 566-573 k.c.a., art. 13 pr. spadk. bułg., art. 

901-905 k.c.fr., art. 662-666 k.c.hiszp., art. 64, 66 pr. spadk. jugosł., § 2229-2230 k.c.n., art. 806-807 
k.c.rum., art. 467, 519 ust. 1 pkt 1 k.c.szwajc., art. 591 k.c.wł.; G. Alberti, sull’incapacita di testare, Corte 
bresc., 1951, 1,33; M. Allara, op. cit., s. 32 i n.; L Bove Osservazioni sull’ art. 591 c.c.n. 3, Dir, giur.. 
1957, 167; W. Drews, R. Halgasch, op. cit., s. 29 i n.; W.K. Dronikow, op. cit., s. 71 i n.; A. Ehrenzweig, 
op. cit., s. 408 i n.; A. Escher, op. cit.,i. I, s. 115-125,485; M. Ferid, K. Firsching, op. cit., t. III ("Vereinigte 
Staaten von Amerika", s. 88 i n.'"Grossbritannien", s. 55 i n.), t. IV ("Volksrepublik China", s. 22); J. 
Fleischer, Form und Wesen der Testierfreiheit, Dresden 1939, s. 5 i n.; G. Gallo, II Notaio e l’accerta- 
mento della capacity di testare, Notaro, 1956, 34; J. Gwiazdomorski..., 1972, s. 100 i n.; T. Kipp, H. 
Coing, op. cit., s. 117 i n.; O.A. Krasowczikow, op. cit., s. 439; K. Larenz, AllgemeinerTeil des deutschen 
Bürgerlichen Rechts, München 1977, s. 82; J. Leopold, op. cit., s. 13 i n.; A. Lobino. In tema di 
incapacity naturale del testatore, Giur. cass. civ., 1947, 2, 79; M. Mazza, Sull’incapacita del testatore, 
Giur. cass. civ., 1947, 3, 705; W. Osuchowski, Zarys rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1971, 
s. 504; J.S. Piątowski, op. cit., s. 120 i n.; M. Planiol, G. Ripert, op. cit., t. V, s. 283 i n.; L. Puccini, 
Osservazioni in tema di incapacity naturale a testare con particolare riguando al caso di "suggestione 
ipnotica", Giur. cass, civ., 1953,1,288; G. Ripert, J. Boulanger, op. cit., t. IV, s. 651 i n.; G. Rosenberg, 
op. cit., s. 58; J. Staudinger, op. cit.,s. 1165 in.; L. Stecki, op. cit., s.848; G. Stolfi, In tema di incapacity 
naturale del testatore, Foro it.. 1947,1, 452; S. Wójcik, op. cit., s. 181; H. Koziol, R. Weiser, op. cit., s. 
260 i n.; S. Wagacuma, T. Aridzumi, op. cit., s. 299 i n.; H. Brox, op. cit., s. 57 i n.

80 Tak np. k.c. (brak przepisu, ale takie rozwiązanie należy przyjąć), pr. spadk. z 1946r., k.c.a., k.c.fr., 
k.c.n., k.c. NRD, k.c.ros., k.c.rum., k.c.węg. (m.in. §648).

81 Np. pr. spadk. bułg. (art. 43 pkt a), pr. spadk. jugosł. (art. 64 ust. 2, art. 66).

§ 7. Zdolność testowania79

Spadkodawca musi mieć zdolność do sporządzenia testamentu, jest ona 
wycinkiem zdolności do czynności prawnych, a nie zdolności prawnej. Zdolność 
testowania jest wymagana w chwili sporządzenia testamentu, późniejsza jej utra
ta lub nabycie nie wpływają na jego ważność (jest on nieważny od samego po
czątku). Ustawodawstwa z reguły z brakiem zdolności do sporządzenia testa
mentu łączą rygor nieważności bezwzględnej80, nieraz tylko nieważności względ
nej81. W tym ostatnim przypadku swoboda testowania doznaje mniejszego ogra
niczenia. Kodeks cywilny z jej brakiem łączy rygor nieważności bezwzględnej 
(art. 944 § 1 w zw. z art. 14 § 1 k.c.). Modelowe rozwiązania zdolności testowania 
mogą zasadniczo iść w trzech kierunkach (dwóch skrajnych, a trzecim pośred
nim). W pierwszym modelu wymaga się przy sporządzeniu testamentu pełnej 
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zdolności do czynności prawnych82.

82 Np. pr. spadk. bułg. - art. 13.
83 Np. projekt k.c. z 1954r., k.c.czechost., k.c. NRD, k.c.ros., k.c.węg. (§ 624 ust. 2).
84 Np. pr. spadk. z 1946r. - art. 75, 76; k.c.a. - § 568, 569; k.c.fr. - art. 904, 907, 978; pr. spadk. jugost. 

art. 64; k.c. n. - § 2229, 2247, 2238, 2253; k.c.rum. - art. 806, 807, 809 ust. 1.
85 Np. § 573 k.c.a.
86 Np. art. 75 pr. spadk. z 1946r., art. 904 k.c.fr., § 2229 k.c.n., art. 806 k.c.rum.
87 Np. §569 k.c.a. (18 lat).
88 Np. k.c.a. - § 569 zd. 5 co do osób, które ukończyły 18 lat; pr. spadk. jugosł.
89 Np. § 568 i 569 k.c.a.
90 Np. art. 76 pr. spadk. z 1946r., § 569 k.c.a., § 2247 w zw. z § 2238 k.c.n.
91 Np. art. 76 § 1 pr. spadk. z 1946r., § 597, 598 k.c.a., § 2249-2251 k.c.n.
92 Np. art. 904 k.c.fr., art. 807 k.c.rum.

W drugim rozwiązaniu, niejako przeciwnym, każda osoba ograniczona w zdolno
ści do czynności prawnych może sporządzić testament83 (oczywiście należy wy
eliminować możliwość jego sporządzenia przez osobę nie mającą zdolności do 
czynności prawnych, skoro testament jest czynnością prawną, a nie faktyczną). 
Rozwiązania kolejne (trzecie), pośrednie84, które zdecydowanie przeważają, mo
gą być ukształtowane w różny sposób. Czynniki, które wpływają na zdolność 
testowania są z reguły dwa: wiek, ubezwłasnowolnienie; wyjątkowo nieraz - in
ne85. Jeśli chodzi o wiek, to wśród rozwiązań pośrednich, najczęściej przyznaje 
się ją osobom małoletnim, które ukończyły 16 lat86, wyjątkowo zaś inaczej tę 
granicę wieku zakreśla się87. Ustawodawca może dla takiej kategorii osób mało
letnich, nie przewidywać żadnych ograniczeń co do sporządzania przez takie 
podmioty testamentu. Sporządzają one go zatem na takich samych zasadach jak 
osoby pełnoletnie (i niektóre unormowania tak tę kwestię rozwiązują)88. Najczę
ściej jednak wprowadza się tu pewne ograniczenia, które w zasadzie idą w 
dwóch kierunkach (ustawodawcy wybierają z reguły jedno z poniższych ograni
czeń, aczkolwiek niektóre kodeksy je łączą) 9

Po pierwsze, osoby te mogą sporządzić testament tylko w pewnej wskaza
nej formie90, z reguły - testamentu publicznego. Ustawodawstwa te zezwalają 
najczęściej osobom tym także na sporządzenie testamentu szczególnego91 92 . W 
poprzednim przypadku kodeksy starają się stworzyć w ten sposób pewne gwa
rancje, zabezpieczając interesy osób małoletnich. De lege ferenda należałoby 
postulować - na tle k.c. - obniżenie granicy wieku do lat 16, z wprowadzeniem 
wymogu formy aktu notarialnego (lub może również - allograficznego). Trzeba by 
osobom takim pozostawić także możliwość sporządzenia testamentu szczególne
go.

Po drugie, ustawodawstwa mogą wprowadzić ograniczenia co do przed
miotu testowania dla takich osób. Znane rozwiązania tej kwestii dają na przykład 
małoletniemu spadkodawcy możność rozrządzania tylko 1/2 częścią tego, czym 
może dysponować osoba pełnoletnia .

Jeśli zaś chodzi o wpływ ubezwłasnowolnienia na zdolność testowania, po
mijając oczywisty przypadek ubezwłasnowolnienia całkowitego - które ją wyłącza, 
to ustawodawstwa rozwiązują tę kwestię w sposób szczególnie zróżnicowany 
(nieraz zupełnie wyłączając możliwość sporządzenia testamentu przez takie oso
by, nieraz wolno go im sporządzić, ale z pewnymi ograniczeniami, np. co do jego 
formy lub wielkości majątku, jakim można rozrządzać; nieraz zdolność testowania 
uzależnia się od przyczyny, która spowodowała ubezwłasnowolnienie, niekiedy 
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osoba taka ma zdolność do odwołania testamentu, ale już nie do jego sporzą
dzenia itp.).

W wyodrębnionej uprzednio grupie drugiej i trzeciej ustawodawca staje 
przed problemem rozwiązania kwestii zgody przedstawiciela ustawowego na 
sporządzenie testamentu przez osobę małoletnią (ubezwłasnowolnioną częścio
wo). Nieraz kodeksy wyraźnie rozstrzygają tę kwestię stosownym przepisem, za
strzegając, że takiej zgody nie potrzeba93, oprócz tego zawierają nieraz wyraźny 
przepis podkreślający, że testament jest czynnością, którą można sporządzić tyl
ko osobiście94. Tam, gdzie ustawa nie zawiera przepisu co do zbędności zgody 
przedstawiciela ustawowego powstaje problem, czy jest ona wymagana95. Rzecz 
ta musi być rozważana na tle konkretnego ustawodawstwa, z uwzględnieniem 
zasad ogólnych co do dokonywania czynności prawnych oraz treści konkretnego 
testamentu. Budzi ona nieraz wątpliwości na tle doktryny. Należy przyjąć, że z 
osobistego charakteru testamentu, a nadto z analizy przepisów co do formy 
można wyciągnąć niewątpliwy wniosek, że zgoda ta nie jest potrzebna, ani też 
możliwa, z uwagi na ów osobisty charakter testamentu. Tylko wyjątkowo silne 
argumenty na tle konkretnego systemu mogłyby ten wniosek obalić, lecz takich 
ustawodawstw nie można wskazać.

93 Np. art. 76 § 2 pr. spadk. z 1946r., § 2229 ust. 1 k.c.n., § 624 ust. 2 k.c.węg.
94 Np. art. 73 pr. spadk. z 1946r., § 2064 k.c.n., § 623 ust. 2 k.c.węg.
95 Brak takiego przepisu na przykład w: proj. k.c. z 1954r., k.c.a., k.c.czechosł., pr. spadk. jugosł., k.c.NRD 

(który zaznacza, ze testament sporządzić można tylko osobiście - § 370 ust. 2), k.c.fr., k.c.rum.

Wszystkiego tego unika się wprowadzając wymóg pełnej zdolności do 
czynności prawnych, ale jest to jedyna zaleta tego rozwiązania, i to dość wątpli
wa, skoro można ich uniknąć przez zamieszczenie stosownych przepisów, a w 
każdym razie w drodze odpowiedniej ich wykładni. Natomiast rozwiązanie takie, 
raczej wyjątkowo tylko spotykane, stanowi silne ograniczenie swobody testowa
nia, uniemożliwiając pewnej kategorii osób małoletnich sporządzanie testamentu, 
mimo że nie ma żadnych racji społecznych ani prawnych, które by zmuszały do 
przyjęcia takiego unormowania. Stąd wspomniane uprzednio wnioski de lege fe- 
renda na tle kodeksu cywilnego.

Generalnie rzecz biorąc - w kodeksach - przepisy o zdolności testowania są 
ostrzej ujęte niż przepisy o zdolności do czynności prawnych, gdyż pewna kate
goria osób w ogóle nie może sporządzić testamentu, choć może dokonywać in
nych czynności prawnych (co prawda z reguły za zgodą przedstawiciela ustawo
wego). W pewnym zaś stopniu jest tu liberalizacja, bo osoby ograniczone w zdol
ności do czynności prawnych, w takim zakresie w jakim mają zdolność testowa
nia, dokonują tej czynności samodzielnie, bez konieczności zgody przedstawicie
la ustawowego.

48

k.c.fr


ROZDZIAŁ II
Charakterystyka testamentu jako 

czynności prawnej

§ 1. Testament wspólny, wzajemny, korespektywny

Testament wspólny doczekał się na tle naszego prawa opracowania1, za
tem analizę tej czynności należy w zasadzie pominąć. W art. 942 k.c. przez testa
ment wspólny należy rozumieć połączenie dwu lub więcej testamentów w jednym 
dokumencie . Przy czym chodzi tu o dokument mający charakter testamentu1 2 3 . 
Zakaz testamentów wspólnych dotyczy zatem tylko testamentów pisemnych (art. 
949-951, 953 k.c.), nie dotyczy zaś testamentu ustnego (art. 952 k.c.). Zakaz 
testamentu wspólnego w k.c. odpowiada, przeważającej w tym zakresie, tenden
cji ustawodawstw europejskich (tak samo jest np. w Belgii, Bułgarii, Czeszech, 
Słowacji, Francji, Hiszpanii, Jugosławii, Rumunii, Szwajcarii, Węgrzech, Włoszech, 
Wspólnocie Niepodległych Państw). Niektóre tylko kodyfikacje w ograniczonym 
zakresie (między małżonkami - NRD4, RFN, lub nadto między narzeczonymi - 
Austria) zezwalają na testamenty wspólne. Natomiast bez ograniczeń są one do
puszczalne w systemie anglo-amerykańskim. Zakaz testamentów wspólnych jest 
ograniczeniem swobody testowania. Należy tu wskazać tylko na wybrany aspekt 

1 Por. K. Przybyłowski, Niedopuszczalność wspólnych testamentów, St. Cywil. 1963, z. 4, s. 3 i n. 
Opracowanie wprawdzie dotyczy prawa spadkowego z 1946r., ale art. 74 pr. spadk. został przejęty 
bez zmian przez k.c. (art. 942).
Por. M. Niedośpiał, Testament w polskim prawie cywilnym - zagadnienia ogólne, Kraków 1991, s. 19 
i n. Oprócz literatury cyt. wyżej por. m.in.: R. Battes, Gemeinschaftliches Testament und Ehegattenerb
vertrag als Gestaltungsmittel für Vermögensordnung der Familie, Bielefeld 1974; M. Ferid, K. Fir
sching, Internationales Erbrecht, München 1969, t. III ((Grossbritannien”, s. 67; "Vereinigte Staaten von 
Amerika“, s. 145 i n.); W. Drews, R. Halgasch, Grundriss Zivilrecht, z. 9 (Erbrecht), Berlin 1979, s. 43 i 
n.; T. Kipp, H. Coing, Erbrecht, Tübingen 1978, s. 218 i n. (wraz z literaturą tam zestawioną); J. 
Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1972, s. 103; J.S. Piątowski, Prawo spadkowe, 1979, s. 123 i n.; D. 
Rubbra, Das gemeinschaftliche Testament nach dem Recht der Vereinigten Staaten, Köln 1966 (wraz 
z literaturą zestawioną nas. I in); J. Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, t. V, 
Erbrecht, cz. 2, Berlin 1960, s. 1319 i n.; E. Schulz-Zabel, Das Verhältnis des Erbvertrags zum 
Gemeinschaftlichen Testament, Köln 1969; S. Wójcik, w: Śystem prawa cywilnego, t. IV, Prawo 
spadkowe, 1986, s. 189 i n.; H. Koziol, R. Welser, Grundriss des bürgerlichen Rechts, t. II, Wien 1982, 
s. 280 i n., H. Brox, Erbrecht, Köln - Berlin - Bonn - München 1982, s. 102 i n. Por. art. 942 k.c., art. 74 
pr. spadk. z 1946r., § 583, 1248 k.c.a., art. 15 pr. spadk. bulg., § 476 ust. 3 k.c.czechosl., art. 1117 
k.c.greek., art. 968 k.c.fr., art. 666 k.c.hiszp., § 2265-2273 K.c.n., § 388-393 k.c. NRD, art. 1753 
k.c.portug., art. 857 k.c.rum., § 644 k.c.węg., art. 589 k.c.wł.

2 W literaturze nieraz inaczej ujmuje się istotę testamentu wspólnego, twierdząc, że rozrządzenia dwu 
lub więcej spadkodawców łączą się w testament wspólny przez wspólny akt sporządzenia testamentu. 
Słowo "akt" użyte tu jest w znaczeniu "czynność", a me "dokument". Przy tym uięciu testamentami 
wspólnymi są także testamenty ustne, a nie tylko pisemne, jak poprzednio. Na tle prawa polskiego 
zwolennikiem tego ujęcia jest J. Gwiazdomorski (Wykładnia przepisów o testamencie na tle uchwały 
składu siedmiu sędziów Sądu Najyyyższego, NP 1973, z. 6, s. 830 i n.). Autor na s. 831 w przyp. 9, 10 
zestawia literaturę co do definicji testamentu wspólnego. Co do zestawienia zwolenników tego 
poglądu - por. opracowanie K. Przybyłowskiego (op. cit., s. 4, 5 oraz przyp. 7-10, tamże).
Jak wtekście: F. Błahuta, K.c. - komentarz, t. 3, Warszawa 1972, s. 1857 i n.; A. Mączyński, Glosa do 
uchw. SN z 22.111.1971 r. III CZP, 91/70, OSPiKA 1972, z. 2, poz. 26; J.S. Piątowski, l.c.; K. Przybyłowski, 
op. cit., s. 4; S. Wójcik, op. cit., s. 190; M. Niedośpiał, op. cit., s. 19 i n.

3 Por. jednak propozycję J.S. Piątowskiego, op. cit., s. 123 i n., autor postuluje rozszerzenie tego zakazu 
także na pismo stwierdzające treść testamentu ustnego (analogia).

4 Por. § 388-393 nowego k.c. NRD oraz W. Drews, R. Ffalgasch, Lc.
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tej sprawy. Każdy z testamentów połączonych w testamencie wspólnym jest od- 
wołalny. Trzeba przyjąć, że nie tylko przez nowy testament odwołujący (w prawie 
polskim byłby to art. 946 cz. I, 947 k.c.), lecz także w drodze działań faktycznych 
skierowanych na testament (dokument) (art. 946 cz. II k.c.). Przykładowo znisz
czenie dokumentu testamentu wspólnego przez małżonka A, nie oznacza tym 
samym, odwołania testamentu małżonka B, jego oświadczenia zawartego w ta
kim testamencie; istnienie testamentu osoby B można dowodzić przy pomocy 
wszelkich środków dowodowych. W pewnych sytuacjach, niektóre ustawodaw
stwa, wprowadzają pewne ograniczenia co do odwołania testamentu objętego 
testamentem wspólnym (por. np. § 2271 k.c.n.). Testament wspólny (art. 942 k.c.) 
może być konwertowany na testamenty ustne5, jeśli tylko są spełnione wszelkie 
wymogi przewidziane dla danej formy testamentu. W przypadku korespektyw- 
nych testamentów wspólnych, gdyby konwersja miała dotyczyć tylko jednego te
stamentu - a drugi nie mógłby być konwertowany - konwersja byłaby wyłączona, 
co wynika z istoty korespektywności.

5 Orzecznictwo przyjmuje tę konwersję, por. uchw. SN z 22.111.1971 r. III CZP 91/70, OSPiKA 1972, z. 2, 
poz. 26, z glosą aprobującą A. Mączyńskiego, j.w. Analogicznie K. Przybyłowski, op. cit., s. 22; M. 
Niedośpiat, op. cit., s. 127 i n.

Jeśli dana osoba (np. małżonek) sporządzi testament, a druga osoba (np. 
współmałżonek) złoży oświadczenie o przyłączeniu się do pierwszego testamen
tu, nie jest to wspólny testament, bowiem nie są one połączone w jednym doku
mencie, a są tylko ze sobą treściowo związane. Ważność każdego z nich należy 
oceniać według zasad ogólnych, pierwszy testament jest ważny, natomiast drugi 
- jeśli nie zawiera innych rozrządzeń - należy uznać za nieważny, skoro nie ma on 
żadnych rozrządzeń (brak essentialium negotii); zaś odesłanie do innego testa
mentu, nie może mieć mocy, tym bardziej, że jest to innej osoby testament. Inter
pretacja: że w istocie spadkodawca dokonał tu rozrządzeń, a ich zakres określa 
inny testament, nie jest możliwa do przyjęcia.

Art. 942 k.c. jest przepisem wyjątkowym na tle ogólnych zasad prawa cywil
nego. Czynności prawne z zakresu prawa majątkowego z reguły mogą być doko
nywane wspólnie przez kilka osób, które występują jako strona danej czynności 
prawnej. Stąd należy wskazać na argumenty, które uzasadniają zakaz art. 942 
k.c. Po pierwsze, testamenty wspólne nie dadzą się pogodzić z podstawową za
sadą prawa spadkowego: swobodnej odwołalności testamentu. Po drugie, roz
rządzenia zawarte w testamentach wspólnych nie są wypływem zupełnie swo
bodnej woli, w szczególności wolnej od niepożądanych ubocznych wpływów. Po 
trzecie, podkreśla się jakoby następowało naruszenie zasady jednostronności te
stamentowych rozrządzeń woli. Po czwarte, niektórzy dopatrują się w testamen
tach wspólnych naruszenia zasady osobistości testamentu. Po piąte, na tle testa
mentów wspólnych mogą powstać szczególnie zawiłe spory na tle funkcjonowa
nia tej skomplikowanej instytucji. Po szóste, może chodzić tu o naruszenie tajno
ści testamentu, a nadto jest to instytucja zbędna. Czy powołane argumenty są 
słuszne, to może być dyskusyjne. Najważniejsze z wymienionych argumentów 
działają także na tle testamentów oddzielnych, zwłaszcza sporządzonych jedno
cześnie, na tej samej kartce papieru, wzajemnych i korespektywnych. Mimo to są 
one ważne, a nieważny jest testament wspólny. Generalnie rzecz biorąc rozwią
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zanie ustawowe jest zasadne. Słowo "testament" w art. 942 k.c. zostało użyte w 
znaczeniu "dokument", a nie "czynność prawna". Stąd testament wspólny nie do
tyczy testamentu ustnego. Art. 942 k.c. nie dotyczy także pisma stwierdzającego 
treść testamentu ustnego. Naruszenie zakazu z art. 942 k.c. powoduje nieważ
ność czynności prawnej, wynika to z ogólnych zasad. Nieważny testament 
wspólny nie staje się ważny przez fakt, że jeden z połączonych testamentów 
został odwołany lub że jeden ze spadkobierców zmarł. Testamenty wspólne mo
gą być treściowo powiązane (np. wzajemność, korespektywność) lub nie (tzw. 
testamenta mere simultanea). Nawiasem mówiąc prawu rzymskiemu testamenty 
wspólne nie były znane. Wspólny testament holograficzny wystąpi m.in. wtedy, 
gdy rozrządzenia poszczególnych spadkodawców podawane są na przemian lub 
najpierw spisane jest oświadczenie jednego spadkodawcy, a potem drugiego, 
ale podpisy i data znajdują się na końcu dokumentu. Przy testamencie notarial
nym, allograficznym spisano jeden wspólny protokół, pod którym istnieją podpisy 
stosownych osób. Niejasne jest, czy oświadczenia spadkodawców przy testa
mencie notarialnym, allograficznym mogą być podawane na przemian (ale przy 
spisaniu dwóch odrębnych protokołów). Przy tezie co do pojęcia testamentu 
wspólnego przyjętej w pracy jest to dyskusyjne. Wydaje się, że takie testamenty 
są ważne. Natomiast przy tezie przeciwnej co do definicji testamentu wspólnego 
takie testamenty byłyby nieważne. Nie ma testamentu wspólnego, a są testamen
ty odrębne, gdy najpierw jeden spadkodawca spisuje swą ostatnią wolę i podpi
suje testament, a potem - nawet na tej samej kartce papieru - drugi spadkodaw
ca oświadcza swą wolę i podpisuje testament.

Na tle k.c. spadkodawcom nie wolno zawierać umów o sporządzenie testa
mentu i jego treść pozostawiona jest woli testatora. Natomiast spadkodawcom 
wolno porozumiewać się ze sobą i uzgadniać zarówno sam fakt przystąpienia do 
sporządzenia testamentów (oddzielnych), jak i ich treść. Jednak nie mogą oni w 
tym względzie zawrzeć umowy. Należy rozważyć charakter prawny tych porozu
mień, uzgodnień. Mogą one mieć podwójne znaczenie, pozaprawne (1) lub pra
wne (2). W pierwszym wypadku spadkodawcy podejmują takie poczynania, lecz 
nie wiążą z nimi żadnych skutków prawnych, zatem te uzgodnienia pozostają w 
sferze działań czysto faktycznych, pozaprawnych; są tylko wymianą informacji, 
uzgodnieniem pewnych faktów. Przykładowo małżonek przeznacza cały swój ma
jątek synowi (A), zaś współmałżonek po uzyskaniu takiej informacji, cały swój 
majątek przeznacza córce (B). W drugiej sytuacji (2), testatorzy porozumiewają 
się co do pewnych kwestii, ale chcą oni, aby uzgodnienia te miały charakter 
prawny. Formy umowy one przyjąć nie mogą, zatem mogą być tylko stosownymi 
zastrzeżeniami testamentowymi (wyraźnymi lub wyprowadzonymi w drodze wy
kładni). Z techniczno-prawnego punktu widzenia zastrzeżenia te mogą nieraz 
przybrać postać warunku (por. jednak art. 962 k.c.). Mają one zatem charakter 
jednostronnej czynności prawnej (jednostronnych zastrzeżeń). Te "dwustronne" 
uzgodnienia mogą zatem przybrać formę testamentów wzajemnie korespektyw- 
nych (nie mylić z testamentami wzajemnymi). Oczywiście spadkodawcy (nogą 
sporządzić testamenty odrębne, w ogóle nie porozumiewając się, i wtedy również 
wiązanie prawne testamentów co do ich treści może mieć charakter tylko jedno
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stronny. Łączność testamentu z innym testamentem musi być wyprowadzona 
przynajmniej w drodze jego wykładni.

Spadkodawcy mogą sporządzić testamenty wzajemne6. Spadkodawcy roz
rządzają w tych testamentach wzajemnie na rzecz siebie, np. małżonek A powo
łuje do spadku małżonka B, a ten małżonka A. Wzajemne mogą być także inne 
rozrządzenia, np. zapisy, polecenia. Wzajemność nie musi być tego samego sto
pnia (np. zapis - zapis), może być różnych stopni (np. powołanie do spadku - 
zapis). Testamenty nie muszą być wzajemne w całej swojej osnowie (treści), wza
jemnością mogą być objęte tylko niektóre z rozrządzeń testamentowych (np. tyl
ko zapisy). Właściwiej zatem byłoby mówić o wzajemności rozrządzeń testamen
towych. Wyprowadza się ją w drodze ich wykładni. Przy czym nie musi ona być 
wynikiem uzgodnienia, może być dziełem przypadku. Przy badaniu wzajemności 
testamentów chodzi o ich związek treściowy, bada się, czy pozostają one ze so
bą w określonej relacji treściowej, a zatem testamentami wzajemnymi mogą być 
testamenty wspólne, jak i nie będące wspólnymi (oddzielne). Testamenty wspól
ne (lub oddzielne) mogą być zatem: wzajemne lub niewzajemne. Testamenty 
wzajemne (wspólne, oddzielne) nie muszą być korespektywnymi. A zatem mogą 
być testamenty wzajemne korespektywne i niekorespektywne. Badanie ich kore- 
spektywności odbywa się na zasadach ogólnych. Każdy z testamentów wzaje
mnych jest odwołalny niezależnie od drugiego testamentu, odmienna umowa lub 
zastrzeżenie testamentowe są wyłączone, ze względu na kogensową zasadę od- 
wołalności testamentu. Odwołanie jednego testamentu wzajemnego nie powodu
je upadku drugiego, chyba że występuje korespektywność wzajemna (upadek 
jednego z nich powoduje upadek drugiego, i odwrotnie). Jeśli skuteczność testa
mentu osoby A była uzależniona od skuteczności testamentu osoby B (ale nie 
odwrotnie), to odwołanie testamentu B powoduje upadek testamentu A, lecz 
upadek testamentu A nie powoduje upadku testamentu B (brak korespektywno- 
ści).

6 Z nielicznych przepisów por. § 1248 k.c.a., § 2269-2271 k.c.n. G. Coco, In tema di testamenti reciproci, 
testamento congiuntivo e patío seccessaria, Giur. sic., 1957, 287; M. Ferid, K. Firsching, op. cit., t. III 
("Grossbritannien", s. 67; "Vereinigte Staaten von Amerika", s. 145 i n.); T. Kipp, H. Coing, op. cit., s. 
218-219, 236, 438 i n.; G. Ripert, J. Boulanger, Traité de droit civil d'après le traité de Planiol, t. IV, 
Paris 1959, s. 661 ; J. Śtaudinger, op. cit., s. 1329 i n.

Testamenty wzajemne nie przestają być jednostronnymi czynnościami pra
wnymi, nie są też umową dziedziczenia, czy jakimś tworem pośrednim między 
testamentem a umową dziedziczenia.

Czy rozrządzenia spadkodawców - ze względu na wartość rozrządzeń - są 
wzajemne, to o tym decyduje przede wszystkim zgodna wola testatorów, w braku 
jej, kryteria obiektywne.

Rozróżnienie testamentów wzajemnych jest podziałem teoretycznym, zaś 
ma znaczenie, o ile z nią (wzajemnością) wiąże się korespektywność.

Jeśli pewne osoby (np. małżonkowie) ustanawiają siebie wzajemnie spad
kobiercami, postanawiając, że po śmierci tej osoby, która przeżyje drugą, ich 
spadek obustronny przypaść ma osobie trzeciej, należy - jeśli wykładnia testa
mentu nie prowadzi do odmiennego wniosku - przyjąć, że ta trzecia osoba usta
nowiona jest spadkobiercą względem całego spadku osoby, która ostatnio zmar
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ła. Jeśli osoby te w takim testamencie uczyniły zapis, który ma być wypełniony 
po śmierci osoby później zmarłej, należy - jeśli wykładnia testamentu nie prowa
dzi do odmiennego wniosku - przyjąć, że zapis przypaść ma obdzielonemu do
piero ze śmiercią tej osoby, która przeżyła drugą.

Jeżeli pewne osoby sporządziły odrębne testamenty, co do których należy 
przyjąć, że jednego testamentu nie sporządzono by bez sporządzenia drugiego, 
to nieważność albo bezskuteczność jednego z nich pociąga za sobą bezskutecz
ność drugiego - testamenty korespektywne7. Zatem skuteczność testamentu 
osoby X jest uzależniona od skuteczności testamentu osoby Y Korespektywność 
może dotyczyć wszystkich rozrządzeń testamentowych lub tylko niektórych (np. 
tylko powołania do spadku lub zapisu, czy też polecenia). Może być ona tego 
samego lub różnego stopnia (np. uzależnienie skuteczności powołania do spad
ku od skuteczności zapisu). Na tle k.c. pojawiają się tu pewne ograniczenia ze 
względu na zakaz warunkowego (terminowego) powołania do spadku (art. 962 
k.c.). Przepis ten jest przejawem ogólnej zasady, że sytuacja prawna spadkobier
cy musi być wyjaśniona definitywnie w chwili otwarcia spadku. Ma to znaczenie o 
tyle, że gdyby przyjąć, iż korespektywność łączy się nie z warunkiem, lecz z kau- 
zalnością, to należałoby wziąć to pod uwagę, o czym dalej. Na tle prawa polskie
go korespektywność wyłączona jest, w przypadku powołania do dziedziczenia, 
zatem nie można powołania do spadku uzależnić od skuteczności innego testa
mentu (rozrządzenia). Jest to nakaz bezwzględny, niezależnie od tego jak ująć 
naturę korespektywności (warunek czy causa). Jednak ograniczeń tych nie sto
suje się, gdy korespektywność wyjaśniła się najpóźniej w chwili otwarcia spadku; 
bowiem spadkobierca dochodzący do spadku, na podstawie testamentu kore- 
spektywnego, dochodzi do spadku w sposób bezwarunkowy, czyli w chwili 
otwarcia spadku po osobie, która sporządziła testament korespektywny, będzie 
pewne, iż testament, od którego uzależniono skuteczność testamentu korespe- 
ktywnego, jest ważny (skuteczny), a zatem w chwili otwarcia spadku ziścił się 
warunek, od którego była uzależniona skuteczność testamentu korespektywnego 
(arg. z art. 962 zd. 3 k.c.). Przy czym fakt, czy ta pewność istnieje jest kwestią 
badania in concreto.

7 Z nielicznych przepisów por. np. § 2270-2271 k.c.n. E. Mühlenpfordt, Die Widerruflichkeit correspec- 
tiver Testamente, Hamburg 1896; J. Staudinger, op. cit. s. 1320, 1342 i n.; K. Przybyłowski, op. cit., s.
7 i n.; orz.SNz31.V.1960r. 2 CR 539/60, OSPiKA 1961, z. 10, poz. 276 wraz z glosą K. Przybyłowskiego, 
tamże; J. Gwiazdomorski, Formy testamentu, NP 1966, z. 6, przyp. 6 s. 715/

Korespektywność nie musi być wynikiem porozumienia testatorów, zresztą 
umowa w tym względzie jest wyłączona (por. wyżej). Korespektywność musi wy
nikać z wykładni testamentu, z którego wynika, że testator uzależnia skuteczność 
sporządzonego przez siebie testamentu od skuteczności innego testamentu. Za
tem zakłada ona istnienie dwóch testamentów i ma zawsze kierunek jednostron
ny, testament X jest korespektywny względem testamentu Y lecz testament Y 
może, lecz nie musi być korespektywny względem testamentu X. Jasno stąd wy
nika, że korespektywność może, lecz nie musi być wynikiem uzgodnienia (w sen
sie pozaprawnym). Natomiast, jeśli pewien testament ma być korespektywny, to 
musi to wynikać z jego wykładni (a nie z wykładni obu testamentów). Gdy oba 
testamenty są względem siebie korespektywne, można mówić o wzajemnej kore- 
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spektywności tych testamentów (nie mylić: z testamentami wzajemnymi czy te
stamentami wzajemnymi korespektywnymi). Korespektywność i tutaj musi wyni
kać z wykładni każdego testamentu z osobna.

Poza kwestią korespektywności pozostaje sytuacja, niewątpliwie dopusz
czalna, wynikająca ze swobody testowania, z zastrzeżeniem tylko art. 962 k.c., 
gdzie spadkodawca uzależnia skuteczność sporządzonego przez siebie testa
mentu od sporządzenia przez inną osobę testamentu w ogóle (bez względu na 
jego treść) lub testamentu o oznaczonej treści - również te sytuacje należy objąć 
pojęciem: testamentu korespektywnego. Dodanie warunku tej treści jest dopusz
czalne (z zastrzeżeniem jednak art. 962 k.c.).

Testamentami korespektywnymi mogą być testamenty wspólne (jeśli są do
puszczalne, w k.c. co do ich zakazu por. art. 942 k.c.), jak też oddzielne (nie 
będące wspólnymi). Testamentami korespektywnymi mogą być testamenty wza
jemne i niewzajemne. Testamenty wzajemne nie muszą być korespektywnymi, 
musi to wynikać z ich wykładni. Niewątpliwie najczęstsze wypadki korespektyw
ności będą na tle testamentów wzajemnych.

Należy przedstawić bliżej korespektywność na przykładzie uzależnienia roz
rządzeń co do powołania do spadku, z zastrzeżeniem, że mają one ograniczoną 
zastosowalność na tle k.c. (art. 962 zd. 3 k.c.).

(1) Spadkodawca A powołuje do spadku osobę B z zastrzeżeniem, że te
stament ten ma być skuteczny o tyle, o ile testament osoby B, w którym powoła
ła A do spadku, będzie skuteczny (i odwrotnie: skuteczność testamentu B zależy 
od skuteczności testamentu A). Można to wystylizować inaczej, poprawniej: po
wołanie przez A do spadku osoby B w zamian za powołanie przez B do spadku 
A (i odwrotnie).

(2) Spadkodawca A powołuje do spadku osobę C z zastrzeżeniem, że sku
teczność tego powołania uzależniona jest od skuteczności testamentu osoby B, 
która powołała do spadku osobę D.

W pierwszym przypadku są to testamenty wzajemne, w drugim - niewzajem
ne, w obu przypadkach korespektywne (z tym, że w drugim tylko z punktu widze
nia A).

Należy rozważyć, jaka jest natura prawna tego powiązania w testamentach 
korespektywnych. Teoretycznie może wchodzić w grę warunek lub causa. Co do 
tego, że tej treści warunek jest dopuszczalny (poza art. 962 zd. 1, 2 k.c.), nie 
ulega wątpliwości. Testator może uzależnić skuteczność sporządzonego przez 
siebie testamentu od skuteczności innego testamentu (zdarzenie przyszłe - nie
pewne). Byłby to warunek rozwiązujący, jednak testator mógłby go zastrzec jako 
warunek zawieszający. Zbędne jest upatrywanie tu 2 warunków: zawieszającego i 
rozwiązującego (że w chwili otwarcia spadku testament osoby Y będzie skutecz
ny - po zgonie testatora X testament osoby Y nie zostanie ubezskuteczniony). 
Natomiast ujęcie całej tej kwestii w kategorii causae wymaga pewnych zastrze
żeń. Całą analizę należałoby, gdyby chcieć rozpatrywać rzecz w tych katego
riach, rozpocząć od stwierdzenia, że causam w jednostronnych czynnościach 
prawnych ustala się jednostronnie, tak samo jest w przypadku testamentu. Nale
ży zbadać, co tkwi u podstaw przysporzenia w testamentach korespektywnych, 
bo analizę ogranicza się tutaj, tylko do tego typu testamentów. Z możliwych 

54



trzech typów causae (donandi, obligandi, solvendi) trzeba wskazać na causam 
acquirendi, lecz przy pewnych typach rozrządzeń korespektywnych jawią się 
wątpliwości.

(1) W testamentach wzajemnych korespektywnych ten typ causae nie budzi 
wątpliwości. Testator X dokonuje przysporzenia na rzecz osoby Y celem nabycia 
w zamian pewnej korzyści majątkowej od osoby Y która w swoim testamencie 
przeznaczyła pewną korzyść osobie X. Sytuacja ta jest w pewnym stopniu podo
bna do tej, w której pozostaje przyrzekający (art. 919-921 k.c., przyrzeczenie 
publiczne).

(2) W przypadku gdy testator (X) dokonuje określonego przysporzenia na 
rzecz osoby trzeciej (C), lecz w zamian korzyść majątkową (od testatora Y) ma 
otrzymać osoba D, to przysporzenie nie jest dokonane, ściśle rzecz biorąc, acqui- 
rendi causa, gdyż to nie przysparzający (X), ale osoba trzecia (D) ma uzyskać w 
zamian korzyść majątkową. Gdyby chcieć przyjąć ten typ causae, wymagałoby 
to modyfikacji pojęcia causae obligandi w tym kierunku, że celem przysporzenia 
(w causa acquirendi) jest nabycie korzyści majątkowej przez dokonującego przy
sporzenia lub osobę trzecią. Można to zaakceptować i uznać, że w tym przypad
ku występuje causa acquirendi. Jednak dopuszczalność takiej causae podlegała
by ograniczeniom z art. 962 k.c. (per analogiam). Gdyby zaś nie przyjąć tej mo
dyfikacji - ku czemu nie ma jednak podstaw - należałoby przysporzenie X na 
rzecz C, badać na zasadach ogólnych, a zatem najczęściej byłaby to causa do
nandi, nieraz solvendi (należy odesłać tu do ogólnych rozważań o kauzalności 
testamentu, por. § 5).

(3) Testator X dokonuje określonego przysporzenia na rzecz osoby trzeciej 
(C), uzależniając to, od skuteczności przysporzenia testatora Y na jego rzecz (X).

\|Z
c

W tej sytuacji rzecz rysuje się tak samo jak w przypadku pierwszym (causa 
acquirendi). Oczywiście problematyka causae byłaby aktualna tylko przy rozrzą- 
dzeniach korespektywnych zmierzających do przysporzenia pewnej korzyści ma
jątkowej. Kauzalność jest bowiem, jak się przyjmuje, związana z czynnościami 
prawnymi przysparzającymi8. Gdyby zatem oba korespektywne rozrządzenia nie 
zmierzały do przysporzenia korzyści majątkowej, nieaktualna byłaby problematy
ka causae. Jednak rzecz można by - co do tych rozrządzeń - rozważać w kate
gorii warunku. W czynnościach prawnych jednostronnych, w których przysporze
nie uzależnione jest od wzajemnego przysporzenia, causa przybiera prima facie 
postać, z punktu widzenia techniczno-prawnego, warunku. Tak jest w przypadku 
przyrzeczenia publicznego (warunek prawny), tak jest w analizowanych korespe
ktywnych rozrządzeniach testamentowych. Można by zatem zgłosić tezę, że cau

8 S. Grzybowski, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 1974, s. 212; A. Wolter, Prawo cywilne - część 
ogólna, Warszawa 1977, s. 257.
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sa w tych przypadkach jest zbędna, i tak samo postąpić w analizowanych kore- 
spektywnych testamentach. Rzecz jednak w tym, że ustawa wiąże inne skutki z 
causa, a inne z warunkiem, i że nie zawsze prowadzi to do tych samych rezulta
tów (por. np. art. 90 k.c.). Causa wykazuje zatem w pewnych sytuacjach swą 
przydatność i aktualność. I jeszcze jedna uwaga ogólna. Przy testamencie, jak 
się okazało, nie można mówić o kauzalności całego testamentu (jako czynności), 
lecz o kauzalności poszczególnych przysporzeń testamentowych. Gdy rzecz roz
patrywana jest w kategorii causae, to podlega ona ograniczeniom z art. 962 k.c. 
(stosowanego per analogiam)9.

9 W tej części opracowania, po pierwsze, przyjęto, że causa jest aktualna, po drugie, poddano ją takim 
ograniczeniom jak warunek (art. 962 k.c.). Por. jednak s. 86, 74 i n. - tu jednak przyjęto stanowisko 
(ale tylko ze względów teoretycznych, aby pokazać jak funkcjonuje wtedy causa), ze podlega ona 
takim ograniczeniom jak warunek (analogia). W związku z tym należy podkreślić, ze w tym zakresie, 
wywody te miały charakter teoretyczny, a nie normatywny. Sposób rozwiązania tego zagadnienia przy 
testamentach niekorespektywnych, podlega bowiem przetransponowaniu na testamenty korespe
ktywne.

10 Odmiennie jest w systemie anglo-amerykańskim, por. B.M. Sparks, Contracts to make wills, Nowy 
Jork 1956. Można jednak sporządzić testament o treści odmiennej od umowy, nie jest on nieważny. 
Naruszenie obowiązku umownego powoduje z reguły tylko powstanie roszczenia odszkodowawcze
go obciążającego spadek.

Testament korespektywny (testamentum correspectivum) można by zastą
pić polskim określeniem: testament współzależny. Na tle systemu polskiego zaka
zane są czynności prawne zobowiązujące do testowania10. Tak jest w zasadzie w 
koncepcji romańskiej. Przy korespektywności częściowej stosuje się art. 58 § 3 
k.c. Testamenty korespektywne mogą być ograniczone terminem (por. jednak art. 
962 k.c.).

§ 2. Czynność prawna rozporządzająca, zobowiązująca, 
upoważniająca

W k.c. używa się terminów czynność prawna, oświadczenie woli, rozporzą
dzenie, przysporzenie, odpłatność - nieodpłatność, causa, które nie są z reguły 
definiowane przez ustawodawcę. Ustalenie ich znaczenia jest zatem domeną na
uki prawa.

Rozważając kryteria podziału czynności prawnych w przypadku testamentu, 
należy stwierdzić, że nie ma on charakteru jednolitego, a jego zakwalifikowanie 
do tego lub innego schematu podziałowego musi być odniesione do poszcze
gólnych typów rozrządzeń testamentowych. Nieraz czynność ta nie mieści się w 
utartych schematach podziałowych. Klasyfikacja ta ma znaczenie teoretyczne i 
praktyczne (por. dalej).

Nie wydaje się, aby prawdziwe było twierdzenie, że natura prawna testa
mentu jest jednolita i nie ma podstaw prawnych do badania charakteru poszcze
gólnych rozrządzeń testamentowych (powołania, zapisu, polecenia, wykonawcy 
testamentu). Są one tylko elementami treści testamentu jako pewnej całości (jak 
polecenie - umowy darowizny). Byłaby to specjalna czynność prawna ("rozrzą
dzająca”) nie mieszcząca się w przyjmowanych schematach podziałowych (czyn
ności zobowiązujące - rozporządzające - upoważniające, odpłatne - nieodpłatne, 

56



przysparzające, kauzalne - abstrakcyjne). Pogląd ten - jak zostanie wykazane - 
nie ma uzasadnienia prawnego. Przyjmowane schematy podziałowe dotyczą w 
zasadzie także testamentu (poszczególnych typów rozrządzeń testamentowych). 
Jest to również zgodne z tezą, że elementy przedmiotowo istotne testamentu są 
alternatywne (por. rozdz. I § 1).

Czy testament jest czynnością zobowiązującą lub rozporządzającą11, czy w 
tym schemacie podziałowym w ogóle się nie mieści - na to nie można odpowie
dzieć jednoznacznie, bowiem to zależy od tego, o jakie rozrządzenia testamento
we chodzi. Trzeba rozpocząć od analizy ustanowienia spadkobiercy.

11 Co do pojęcia czynności prawnych zobowiązujących i rozporządzających por. m.in. S. Grzybowski, 
System prawa cywilnego, 1.1, Część ogólna, 1974js. 483 in.; K. Larenz, Allgemeiner Teil des deutschen 
Bürgerlichen Recht, München 1977, s. 280; A. Wolter, op. cit., s. 251 i n. Por. także S. Sołtysiński, 
Czynności rozporządzające. Przyczynek do analizy podstawowych pojęć cywilistycznych, w: Rozpra
wy z prawa cywilnego, Warszawa 1985, s. 301 i n.

12 Odm. W. Czachórski, Czynności prawne przyczynowe i oderwane w polskim prawie cywilnym, 
Warszawa 1952, s. 94.

13 Tak wyraźnie S. Kosiński, Uzupełnienie prawa cywilnego F. Zolla, Kraków 1937, s. 65; K. Kolańczyk, 
Prawo rzymskie, Warszawa 1976, s. 211; W. Czachórski, op. cit., s. 85; por. jednak K. Larenz, f.c. 
Według J. Gwiazdomorskiego ustanowienie spadkobiercy nie jest czynnością rozporządzającą, te 
dotyczą tylko czynności ínter vivos. Takie poglądy zdają się wynikać z wywodów autora w ‘Prawie 
spadkowym", 1972, s. 97 przyp. 1. Według S. Wójcika, op. cit., s. 179, testament nie jest czynnością 
prawną rozporządzającą. S. Sołtysiński przyjmuje, że testament nie jest czynnością rozporządzającą, 
lecz rozrządzającą mortis causa (op. cit., zwłaszcza s. 302, 306, 313). Zarówno S. Sołtysiński (s. 306), 
jak też W. Czachórski (op. cit., s. 86 przyp. 1) przyznają, że w części literatury przez rozporządzenie 
rozumie się, zarówno czynności rozporządzające ínter vivos, jak też mortis causa, dotyczy to zarówno 
języka prawniczego jak i prawnego, tak też np. R. Longchamps de Berier, w: EPPP, 1.1, s. 197. Teksty 
prawne często używają terminu "rozporządzenie" przy testamencie, por. np. § 1937 k.c.n., § 553, 552 
k.c.a., art. 893, 895 k.c.fr., art. 74, 78, 90, 96 pr. spadk. z 1946r. Teoretycznie testament jako całość 
można potraktować jako czynność rozporządzającą, na tle m.in. k.c. nie wydaje się to zasadne, tylko 
ustanowienie spadkobiercy (zapis windykacyjny) jest czynnością rozporządzającą. W literaturze 
nieraz wyraźnie stwierdza się, że jest causa testamentu (np. W. Czachórski, op. cit., s. 106, 64, 55, 37, 
66, 22, 91,94, 105), czy że jest to czynność prawna przysparzająca (Z. Radwański, w: System..., t. I. 
1985, s. 552), z czego płyną oznaczone skutki prawne, a w szczególności można przyjąć, ze testament 
jest czynnością rozporządzającą, zobowiązującą (powołanie, zapis).

Powołanie do spadku nie jest czynnością zobowiązującą11 12 , gdyż testator 
nie zobowiązuje się tu do świadczenia względem innej osoby. Prima tacie usta
nowienie spadkobiercy nie jest czynnością rozporządzającą, gdyż nią jest tylko 
taka czynność, której celem i bezpośrednim skutkiem jest przeniesienie, obciąże
nie lub zniesienie prawa majątkowego. Chodzi tu zatem o skutki w 
teraźniejszości13, za życia dokonującego czynności prawnej. W przypadku testa
mentu, a dotyczy to nie tylko ustanowienia spadkobiercy, za życia spadkodawcy 
na rzecz osób uprawnionych z testamentu nie powstają żadne prawa, nawet wa
runkowe, terminowe. Zatem słusznie k.c. nie używa terminu "rozporządzenie", 
lecz "rozrządzenie" (np. art. 923 § 1 zd. 2, art. 941, 942, 948 § 2, 961 zd. 2, 967 § 
1, 968 § 1 k.c.) lub nieraz "postanowienie" (art. 943, 947, 957 § 2, 964 k.c.). 
Posługiwanie się taką terminologią jest jeszcze uzasadnione z innego względu, o 
czym dalej. Ustanowienie spadkobiercy można by nazwać rozporządzeniem sen
su largo; byłyby nimi te czynności, które za życia lub na wypadek śmierci (mortis 
causa) przenoszą, obciążają lub znoszą prawa majątkowe. Rozporządzenie doty
czy praw majątkowych, a nie obowiązków majątkowych, niemniej odpowiednio 
należy je stosować także do obowiązków majątkowych (tu: długów spadkowych). 
W przeciwnym wypadku, powołanie do spadku, w skład którego wchodzą tylko 
obowiązki majątkowe, nie można by uznać za czynność rozporządzającą. Takie 
stanowisko nie byłoby zasadne, tym bardziej że przy powołaniu do spadku roz
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porządzenie dotyczy zarówno praw, jak i obowiązków majątkowych. Ustanowie
nie spadkobiercy jest czynnością rozporządzającą (sensu largo), która przenosi 
prawa majątkowe (obowiązki) ze spadkodawcy na spadkobiercę. Rozporządze
nie testamentowe dotyczy praw przyszłych, tj. tych, które będą istnieć w chwili 
otwarcia spadku. Spadkodawca sporządzający testament, w którym powołano 
spadkobiercę, nie rozrządza prawami istniejącymi w chwili sporządzenia testa
mentu, lecz prawami, które będą istnieć w chwili otwarcia spadku. W związku z 
tym, jeśli pewne z nich wyszły z majątku tej osoby po sporządzeniu testamentu, 
a przed otwarciem spadku, to nie są one objęte rozporządzeniem testamento
wym. Odwrotnie, jeśli w tym czasokresie do majątku spadkodawcy weszły pewne 
prawa, to objęte są one rozporządzeniem testamentowym, choć nie było ich w 
chwili sporządzenia testamentu. Rozporządzenie ustanawiające spadkobiercę 
jest przykładem sukcesji generalnej, wyjątkowo występującej także przy niektó
rych czynnościach ínter vivos (por. np. art. 1052 § 1,2, 1053 k.c.). W przypadku 
gdy żaden ze spadkobierców testamentowych nie chce lub nie może dziedzi
czyć, rozporządzenie testamentowe ich powołujące jest bezskuteczne, do przej
ścia praw nie dochodzi, a spadek obejmują spadkobiercy ustawowi.

Powyższe rozważania, nie uznające powołania do spadku za czynność roz
porządzającą (w ścisłym tego słowa znaczeniu), jednak budzą wątpliwości. Bo 
należy ustanowienie spadkobiercy uznać za czynność rozporządzającą (sensu 
stricto), tyle że mortis causa. Przedmiotem rozporządzenia nie jest tu rzecz, lecz 
spadek jako całość (czyli pewna masa majątkowa).

1) Do istoty czynności rozporządzającej nie należy to, aby jej skutki (prze
niesienie, obciążenie, zniesienie prawa majątkowego) nastąpiły z chwilą jej doko
nania (choć tak z reguły jest), bowiem ustawa lub strony mogą inaczej postano
wić (np. warunek zawieszający, termin początkowy). Może zdarzyć się zatem, że 
skutki rozporządzające (np. przeniesienie prawa) nastąpią dopiero po zgonie 
osób, które czynności dokonały, gdyż podmioty te w międzyczasie (np. przed 
ziszczeniem się warunku zawieszającego lub nadejściem terminu początkowego) 
zmarły. Natomiast przy ustanowieniu spadkobiercy skutki rozporządzające za
wsze uzależnione są od zgonu spadkodawcy (jest to jeden z elementów przed
miotowo istotnych tej czynności). Ta "bezpośredniość" skutku czynności rozpo
rządzającej nie oznacza zatem, że ma on nastąpić natychmiast (za życia), lecz 
tylko jest przeciwstawieniem do tych skutków, które pociąga za sobą czynność 
zobowiązująca; jej bowiem skutkiem, nawet jeśli zobowiązuje ona do dokonania 
określonego rozporządzenia, nie jest nigdy przeniesienie, obciążenie lub zniesie
nie prawa majątkowego (teraz lub w przyszłości). Z czynności zobowiązującej nie 
wynika zatem skutek rozporządzający (nie przeczą temu art. 155, 510, 1052 k.c.). 
Czyli ta "bezpośredniość" nie wyłącza traktowania ustanowienia spadkobiercy ja
ko czynności rozporządzającej. Rozporządzenia mortis causa tym różnią się od 
rozporządzeń ínter vivos, że ich skutki prawne następują dopiero z chwilą otwar
cia spadku, a nie z chwilą dokonania czynności.

2) Zapis jest czynnością zobowiązującą mortis causa, dlaczego powołanie 
do spadku nie uznać za czynność rozporządzającą mortis causa. Tym samym 
tokiem rozumowania można podnieść argument z zapisu windykacyjnego 
(rozporządzającego), przeniesienia spadku (art. 1052 § 2 k.c., czynność rozpo
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rządzająca ínter vivos), darowizny mortis causa, umowy dziedziczenia (rozrządze
nie mortis causa).

3) Z faktu, że ustawa przy testamencie nie używa sformułowania: rozporzą
dzenie, lecz "rozrządzenie" nie należy wyciągać błędnych wniosków. Kodeks słu
sznie tak czyni, bowiem na rozrządzenia testamentowe składa się nie tylko powo
łanie do spadku (rozporządzenie), lecz także inne postanowienia, które tego cha
rakteru nie mają (np. zapis, polecenie, ustanowienie wykonawcy testamentu). 
Używanie zatem pojęcia "rozporządzenie" na tle testamentu byłoby niewłaściwe. 
Powołanie do spadku jest jednym z rozrządzeń testamentowych, zaś kwestia je
go natury (czynność zobowiązująca, rozporządzająca itd.), to sprawa innego ro
dzaju. Nadto na treść testamentu składają się także postanowienia o charakterze 
niemajątkowym (polecenie niemajątkowe). Pojęcie rozporządzenia odnosi się - w 
doktrynie - do praw majątkowych. (Jest to zapewne wynikiem obserwacji, że pra
wa niemajątkowe nie podlegają rozporządzeniu; lecz tak, tylko z reguły jest). Ter
min "rozrządzenie" w k.c. nie jest zatem synonimem słowa: rozporządzenie (na
wet sensu largo), lecz ma on samoistne znaczenie, jemu tylko właściwe. Rozrzą
dzenia spadkodawcy to postanowienia testamentowe, które mają moc prawną, 
wiążą, są oświadczeniami woli w sensie techniczno-prawnym. Nie są nimi zamie
szczone w testamencie klauzule, które nie mają tego charakteru (np. zalecenia, 
wskazówki). Nie są rozrządzeniami także klauzule nie mające charakteru "testa
mentowego", np. zapis windykacyjny. Słowo "rozrządzenie" nie odnosi się tylko 
do majątku, obejmuje ono także inne rozrządzenia, np. polecenie niemajątkowe, 
ustanowienie wykonawcy testamentu (por. np. art. 942, 948 § 2, 967 § 1 k.c.). 
Rozrządzenia mogą mieć charakter czynności: rozporządzających, zobowiązują
cych, upoważniających lub innego (szczególnego) rodzaju.

4) Nie można również pojęcia czynności rozporządzającej ograniczyć do 
praw już istniejących (w chwili dokonania czynności), bowiem ich przedmiotem 
mogą być prawa przyszłe14 15  (por. np. art. 155 § 2 zd. 2, 889 pkt 2 k.c.), tak 
właśnie jest zawsze przy czynnościach mortis causa. Jeśli przyjąć, że na tle k.c. 
nie ma prawa dziedziczenia, przedmiotem rozporządzeń jest spadek, czyli zespół 
praw i obowiązków, które będą istnieć w chwili otwarcia spadku (prawa przyszłe); 
por. nadto art. 1052 k.c., tyle że tu umowa dotyczy praw już istniejących. Jeśli 
przyjąć prawo dziedziczenia (w wersji prawa na spadku), to ono, jako prawo 
przyszłe, będzie także przedmiotem rozporządzenia testamentowego ("ustano
wienie"). Ciekawa jest charakterystyka testamentu jako czynności prawnej na tle 
różnych ujęć prawa dziedziczenia13. (1) jeśli przyjąć, że jest tylko prawo na spad
ku, to powołanie testamentowe byłoby czynnością rozporządzającą (przeniesie
nie'poszczególnych praw i obowiązków oraz ustanowienie nowego prawa pod
miotowego: prawa dziedziczenia). Jest to rozporządzenie dotyczące różnych 
praw podmiotowych (szczególnych - ogólnego). Niemniej jest to jedna czynność 
prawna o podwójnych skutkach rozporządzających. Tak jest, jeśli rzecz rozpatry
wać od strony prawnej. Podobnie jest, jeśli ujmować ją od strony ekonomicznej. 
Zmniejszają się aktywa rozporządzającego (spadkodawca przenosi prawa, utrata 

14 S. Grzybowski, Podmiotowe prawa, EPPP, t. III, s. 1478.
15 Codo wersji prawa dziedziczenia por. M. Niedośpial, Prawo dziedziczenia - zagadnienia konstrukcyj

ne, Palestra 1986, z. 12, s. 15 i n.
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aktywów), a zwiększają się aktywa nabywającego (spadkobiercy) (uzyskanie po
szczególnych praw oraz prawa na spadku). (2) Jeśli przyjąć, że jest tylko prawo 
do spadku, to natura testamentu będzie różna, stosownie do charakteru tego 
prawa. Jeżeli uznać, że jest to prawo względne: wierzytelność przysługująca 
spadkobiercy skierowana przeciwko spadkodawcy, byłaby to czynność zobowią
zująca ínter vivos oraz rozporządzająca mortis causa (przeniesienie poszczegól
nych praw i obowiązków). Jeśli uznać, że jest to prawo bezwzględne, byłaby to 
czynność rozporządzająca ínter vivos (ustanowienie prawa do spadku) oraz roz
porządzająca mortis causa (przeniesienie poszczególnych praw i obowiązków). 
(3) Jeśli uznać, że jest prawo do spadku i na spadku, to należałoby rozważyć 
przeniesienie tego prawa. Nie wydaje się to możliwe, jest to ten sam podmiot 
prawny (spadkobierca), inna jest treść tych praw, odmienna jest natura tych 
czynności: ínter vivos - mortis causa. Przy koncepcji wierzytelności można nato
miast rozważyć jej wykonanie. Spadkobierca ma wierzytelność do spadkodawcy, 
która zostaje wykonana przez dziedziczenie. Do rozważenia wtedy pozostaje, czy 
nabywa się przy dziedziczeniu testamentowym prawo na spadku ex lege, czy na 
podstawie testamentu, jak należałoby przyjąć. Sytuacja byłaby analogiczna do 
wierzytelności o przeniesienie prawa własności i do przeniesienia prawa własno
ści. To co powiedziano w punktach 1. i 2. miałoby do sytuacji 3., odpowiednie 
zastosowanie, jako że jest ona ich połączeniem. Koncepcja druga, a tym samym 
i trzecia nie wydają się zasadne. Testament miałby podwójny charakter: czynno
ści ínter vivos i mortis causa (jedna czynność o podwójnych skutkach, bo chyba 
nie dwie czynności prawne). Jest to sprzeczne z naturą testamentu jako czynno
ści na wypadek śmierci. Ma on jednolity, a nie podwójny charakter. Także od 
strony natury prawnej testamentu dochodzi się do wniosku, że nie ma prawa do 
spadku. W pracy przyjęto prawo na spadku, co uzasadnia także wybór tezy 1. 
Wydaje się, że przy niej nie można przyjąć "obciążenia" prawa podmiotowego na 
wzór praw rzeczowych ograniczonych. Słusznie ustawa wspomina o powołaniu 
spadkobiercy (nazwa działu II rozdziału II tytułu III księgi IV k.c.), czyli ustanowie
niu spadkobiercy (prawa na spadku). Spadek jest przedmiotem tego prawa, po
dobnie jak rzecz - prawa własności, utwór - prawa autorskiego.

5) Niektóre teksty prawne16 wyraźnie stwierdzają, że rozporządzać rzeczą 
(prawem) można w drodze czynności ínter vivos lub mortis causa; por. także np. 
art. 140, 198, 233 k.c.

6) Dlaczego podziału czynności prawnych (np. na rozporządzające - zobo
wiązujące - upoważniające) nie stosować do czynności mortis causa. Ma on za
stosowanie do wszelkich czynności prawnych (Ínter vivos, mortis causa).

7) Zrzeczenie się dziedziczenia jest czynnością rozporządzającą mortis cau
sa17, dlaczego ustanowienia spadkobiercy nie uznać za czynność rozporządza
jącą.

16 Por. art. 147 § 1 ustawy z 16.IX.1982r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. z 1982r., nr 30, poz. 210.
17 Tak J. Gwiazdomorski, op. cit., s. 71; odm. S. Sołtysiński, op. cit., s. 313 (według autora jest to czynność 

rozrządzająca mortis causa).

Sprawą innego rodzaju jest, że szereg przepisów k.c. dotyczących czynno
ści rozporządzających, nie będzie mieć zastosowania do rozporządzenia testa
mentowego. Jeżeli k.c. używa terminu "rozporządzenie", to należy badać, czy 
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obejmuje ono tylko rozporządzenia ínter vivos (tak jest z reguły), czy także mortis 
causa. Z reguły przepisy o czynnościach rozporządzających nie będą mieć za
stosowania do rozporządzenia testamentowego (ustanowienia spadkobiercy), 
gdyż wynika to albo z hipotezy tych przepisów, albo ze względu na odmienne 
uregulowanie tych kwestii przy testamencie. Nadto niektóre przepisy regulują 
czynności prawne rozporządzające (np. art. 92, 169, 170, 407, 531 § 2, 1028 k.c., 
art. 5, 6 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, art. 38 k.r.op.), ale dotyczą 
tylko tych, które prowadzą do sukcesji singularnej (a nie. uniwersalnej, jak przy 
ustanowieniu spadkobiercy). Następca ogólny wstępuje w sytuację poprzednika. 
Z przyczyn uprzednio wskazanych nie będą mieć zastosowania do ustanowienia 
spadkobiercy, w szczególności następujące przepisy k.c.: art. 17, 21 (art. 944 §
1), 57 § 2 (1047), 75 (949-955), 59 i 92 (art. 946, 947, 976), 169 i 5, 6 ustawy o 
ks. wieczystych (por. m.in. art. 1029 k.c.). Praktyczny sens czynności rozporzą
dzających jawi się zwłaszcza na tle czynności zobowiązujących do rozporządze
nia (art. 155-158, 234, 237, 245, 509-510, 1051-1052 k.c.), co jest nieaktualne 
przy ustanowieniu spadkobiercy. Odpowiednikiem tej instytucji byłaby umowa, w 
której spadkodawca zobowiązywałby się względem innej osoby, że ustanowi oz
naczony podmiot spadkobiercą (powołanie do spadku byłoby wykonaniem tego 
zobowiązania). Również wtedy ustanowienie spadkobiercy byłoby czystą czynno
ścią rozporządzającą. Taka umowa zobowiązująca jest jednak nieważna, jak moż
na przyjąć (art. 941, 1047, 58 k.c.). U podstaw takiego rozporządzenia nie ma 
zatem zobowiązania, jak to zazwyczaj bywa przy czynnościach ínter vivos. Aktu
alne byłyby tylko niektóre przepisy o rozporządzeniach (np. art. 57 § 1, 140, 198, 
233 k.c.)18

18 Por. jednak s. 92 i n.
19 Według W. Czachórskiego, op. cit., s. 94, zapis to czynność zobowiązująca mortis causa (podobnie 

jak ustanowienie spadkobiercy według autora).

Reasumując powyższe uwagi, należy stwierdzić: testamentowe ustanowie
nie spadkobiercy jest czynnością rozporządzającą mortis causa.

Ustanowienie zapisu jest czynnością prawną zobowiązującą19. Jeśli podział 
czynności prawnych na zobowiązujące i rozporządzające ograniczyć tylko do 
tych, które w majątku dokonującego czynności wywołują bezpośrednio skutki 
prawne, to zapis nie byłby czynnością zobowiązującą sensu stricto. Wszak zobo
wiązanie nie powstaje tu z chwilą sporządzenia testamentu, lecz dopiero z mo
mentem otwarcia spadku. Jeśli zobowiązanie ograniczyć tylko do takiego, które 
powstaje z chwilą dokonania czynności prawnej (po realizacji całego stanu fakty
cznego), choćby było ono warunkowe lub terminowe, to zapis nie byłby czynno
ścią zobowiązującą. Z niego płynęłoby zobowiązanie sensu largo, tj. powstające 
dopiero z chwilą otwarcia spadku. Podobnie jednak jak przy ustanowieniu spad
kobiercy i zapis należy uznać za czynność, wprawdzie nie rozporządzającą, lecz 
zobowiązującą, i to sensu stricto, z tym, że jest to czynność zobowiązująca mor
tis causa. Ma to znaczenie przy ustalaniu zespołu przepisów prawnych, które 
mają zastosowanie do tej czynności; do zapisu stosuje się przepisy o zobowiąza
niach (art. 353 i nast. k.c.). Rzecz wymaga jednak bliższych wyjaśnień. Czynno
ści mortis causa, w tym testament, nie dotyczą majątku, lecz spadku osoby spo
rządzającej czynność. W jej majątku bowiem nie wywołują żadnych skutków pra
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wnych, dopóki ta osoba żyje; skutki te należy badać w majątku osoby zmarłej 
(testatora) lub nieraz (dalszy zapis, polecenie obciążające zapisobiercę) - w ma
jątku innych osób. Otóż do majątku spadkodawcy, z chwilą jego śmierci, wchodzi 
dług wynikający z zapisu; zatem rozrządzenie zwiększa pasywa spadku. Takie 
ujęcie charakteru czynności zapisu zgodne też jest z definicją czynności zobo
wiązującej, że jest nią czynność, która zobowiązuje jedną osobę do świadczenia 
na rzecz drugiej osoby20. W przypadku zapisu osobą zobowiązaną do świadcze
nia nie może być spadkodawca - skoro jest to czynność mortis causa - a tylko 
inna osoba (spadkobierca, zapisobierca - dalszy zapis). Zapis powołuje do życia 
stosunek zobowiązaniowy.

20 S. Szer, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 1967, s. 337.
21 S. Grzybowski, op. cit., s. 483.
22 Przy dalszym zapisie - w majątku obciążonego zapisem.

Powyższe uwagi dotyczyły zapisu zwykłego, znanego k.c. (art. 963), nato
miast zapis windykacyjny jest czynnością rozporządzającą.

Nie jest zaś możliwe przyjęcie, że (zwykły) zapis jest czynnością rozporzą
dzającą. Należy rozważyć, na czym rozporządzenie miałoby polegać. Otóż czyn
ność rozporządzająca zmierza do przeniesienia prawa, jego obciążenia, ograni
czenia lub zniesienia21 prawa majątkowego. Nie można przyjąć "obciążenia" pra
wa majątkowego zapisem, ale być może można mówić o jego "ograniczeniu”.

Jakież to prawo miałoby ulegać ograniczeniu (prawo dziedziczenia - a jeśli 
je odrzucić, to prawo będące przedmiotem zapisu, np. prawo własności; przy 
dalszym zapisie - wierzytelność zapisowa obciążonego zapisobiercy); tak należa
łoby tę kwestię rozstrzygnąć. Jednak powyższy tok wnioskowania nie wydaje się 
możliwy. W szczególności przedmiotem zapisu może być prawo nie wchodzące 
w skład spadku, a należące do osoby trzeciej lub w ogóle jeszcze nie istniejące. 
Tak samo jest przy dalszym zapisie. Nadto zobowiązanie do przeniesienia prawa 
własności, płynące z czynności obligacyjnej ínter vivos (np. darowizny), nie uwa
ża się przecież za obciążenie (ograniczenie) prawa własności rzeczy, i zobowią
zanie to nie traktuje się jako czynność rozporządzającą, lecz - zobowiązującą. 
Dlaczego inaczej postępować przy zobowiązaniach mortis causa, skoro nie ma 
do tego żadnych podstaw. Nie można zatem przyjąć konstrukcji ograniczenia 
prawa.

Zapis niezależnie od treści jest czynnością zobowiązującą. Przyjęte w pracy 
rozwiązanie bynajmniej nie bierze pod uwagę skutków w majątku zapisobiercy, 
lecz jak wskazano, w majątku spadkodawcy (jego spadku)22. Nie sprzeciwia się 
temu fakt, że tym samym także do majątku obciążonego zapisem wchodzi dług. 
W przypadku zapisu zobowiązanie powstaje pomiędzy spadkobiercą (zapisobier
cą - dalszy zapis) a zapisobiercą - por. art. 968 k.c.

Polski kodeks cywilny przyjął zapis obligacyjny. Wynika to z wykładni usta
wy (art. 922 § 3, 967, 968-981, 993, 998, 1003-1006, 1033, 1067 k.c.).

Można jednak rozważyć, czy nie jest dopuszczalny także zapis rozporzą
dzający (swoboda czynności prawnych). Teoretycznie rzecz biorąc pogląd taki 
jest możliwy, wymagałoby to jednak określonej interpretacji przepisów prawnych. 
Podstawowy w tym względzie art. 968 k.c. definiujący zapis pozostawia tę spra
wę otwartą. Jest on odpowiednikiem art. 353 k.c., który kwestię skutków rozpo-
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rządzających (czynności zobowiązującej do rozporządzenia) pozostawia również 
otwartą. Można przyjąć tezę, że czynność zobowiązująca do rozporządzenia wy
wołuje skutek rozporządzający, chyba że ustawa lub czynność prawna stanowią 
inaczej (arg. z wykładni art. 155, 234, 237, 245, 510, 1052 k.c.). Dotyczyłoby to 
zarówno czynności inter vivos, jak też mortis causa (analogia, wnioskowanie a 
maiori ad minus, przydatność takiego rozwiązania). Wówczas można sobie wy
obrazić trzy modele teoretyczne zapisu: a) zapis tylko obligacyjny, b) zapis roz
porządzający (poprzez analogię stosowano by do niego przepisy o zapisie obli
gacyjnym oraz przepisy prawa zobowiązań), c) zapis zobowiązująco-rozporzą- 
dzający. W tym ostatnim przypadku teoretycznie rzecz biorąc można by wyróżnić 
kilka jego interpretacji: 1) jest to jedna czynność prawna zobowiązująco-rozpo- 
rządzająca, 2) jest to czynność zobowiązująca, skutek rozporządzający następuje 
ex lege, 3) są to dwie czynności prawne: zobowiązująca i rozporządzająca, 4) 
jest to jedna czynność rozporządzająca (odmiennie niż w tezie a, fingowano by 
tu zobowiązanie, jako powstające ex lege lub ex volúntate). Zagadnienie byłoby 
analogiczne do czynności zobowiązująco-rozporządzających inter vivos. Pewne 
postanowienia k.c. mogłyby dawać podstawę do przyjęcia zapisu obligacyjno- 
rozporządzającego (art. 977, 978, 980 k.c.). Przy zapisie rozporządzającym wie
rzyciele spadku byliby chronieni przez przepisy o roszczeniach pauliańskich (art. 
527 i nast. k.c.). Co do sytuacji określonych w art. 998, 1003-1006, 1033 przyjęto 
by konstrukcję ograniczenia odpowiedzialności (w art. 1003-1006 występuje nad
to ograniczenie długu) lub bezskuteczności w zakresie skutków rozporządzają
cych zapisu naruszającego te przepisy (dyskusyjne - kwestia podstawy prawnej). 
Zapis zobowiązująco-rozporządzający upraszczałby obrót prawny, odpowiadał 
potocznym przekonaniom prawnym, zachowywał jednolitość rozwiązań w czyn
nościach ínter vivos i mortis causa (tak jest w systemie francuskim, angielskim), 
byłby korzystny dla zapisobierców, niemniej nie byłby korzystny m.in. dla wierzy
cieli spadku. W takim systemie prawnym byłyby dwa zapisy (obligacyjny, rozpo
rządzający) - stosownie do ich treści.

Jak wspomniano, wykładnia k.c. nie zezwala na przyjęcie powyższych wnio
sków, teoretycznie można je zgłosić, wymaga to jednak dużej dowolności w inter
pretacji tekstu prawnego, i nie odpowiada poszczególnym rozwiązaniom pra
wnym (por. uprzednie zestawienie przepisów). Takie też jest zgodne stanowisko 
literatury23. Niemniej poglądu odmiennego nie wyłącza się (zasada wolności).

23 Por. np. J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, s. 59 i n.; Mata encyklopedia prawa, 1980, s. 879; J.S. 
Piątowski, s. 70 i n.

Od zapisu (czynność zobowiązująca) i polecenia (czynność quasi-zobowią- 
zująca) należy odróżnić ich wykonanie. Może ono mieć postać czynności pra
wnej - zawsze ínter vivos (dwustronnej, wielostronnej, jednostronnej; rozporzą
dzającej, por. np. art. 156 k.c., zobowiązującej, upoważniającej, innej) lub faktycz
nej. Zależy to od treści zapisu (polecenia). Charakter prawny ich wykonania nale
ży oceniać indywidualnie, na tle konkretnych przypadków.

Ustanowienie polecenia testamentowego nie jest czynnością zobowiązującą 
(sensu stricto), te bowiem zobowiązują do spełnienia świadczenia i z nich płynie 
wierzytelność na rzecz uprawnionego. Można uznać polecenie za czynność w 
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zasadzie quasi-zobowiązującą, pamiętając o tym, że obowiązkowi obciążonego 
(poleceniem) nie odpowiada wierzytelność po stronie innej osoby. Gdyby zaś 
odrzucić tę tezę, to nie mieściłoby się ono w podziale na czynności zobowiązują
ce i rozporządzające. Byłaby to swoista czynność prawna. Zresztą podział ten 
nie jest zupełny, wystarczy wskazać na czynności upoważniające, którymi anali
zowane rozrządzenia nie są. Polecenie nie jest także czynnością rozporządza
jącą, z tych samych przyczyn co zapis. Należy pamiętać, że jest ono czynnością 
quasi-zobowiązującą (mortis causa). Ma to znaczenie przy ustalaniu zespołu 
przepisów prawnych, mających zastosowanie do polecenia.

Gdyby przyjąć, że zapis jest czynnością rozporządzającą (por. wyżej), to 
należałoby stwierdzić, że polecenie jest czynnością rozporządzającą ("ogranicza 
prawo majątkowe"). Skoro jednak - i słusznie - odrzucono tę tezę, to rzecz nie 
wymaga bliższej analizy. Zresztą polecenie niemajątkowe nie może być czynno
ścią rozporządzającą już z tego względu, że te dotyczą tylko praw majątko
wych24, można zaś to polecenie rozpatrywać w kategorii quasi-zobowiązującej 
czynności prawnej, gdyż jak należy przyjąć, świadczenie nie musi mieć wartości 
majątkowej. Oczywiście polecenie niemajątkowe nigdy nie prowadzi do przyspo
rzenia (jeśli to pojęcie ograniczyć tylko do przysporzeń majątkowych).

24 S. Grzybowski, op. cit., s. 484; A. Wolter, op. cit., s. 251. Jest to niewątpliwie wynikiem konstatacji, że 
prawa niemajątkowe (z reguły) są wyłączone spod rozporządzeń.

25 Co do statusu prawnego wykonawcy testamentu por. m.in.:'A. Escher, Kommentar zum Schweizeri
schen Zivilgesetzbuch, Das Erbrecht, cz. I, Zürich 1959, s. 450 i n. (wraz z literaturą tam zestawioną); 
D. Amelio, Codice civile. Libro delle successione per causa di morte e delle donazioni, Firenze 1941, 
s. 623 i n.; J. Staudinger, Kommentar zum bürgerlichen Gesetzbuch, Berlin 1956, s. 999; R. Wegler, 
J. Leopold, Der Testamentsvollstrecker, Berlin 1938, s. 1 ; M. Planiol, G. Ripert, Traité pratique de droit 
civil français, Paris 1957, s. 845 i n.; A. Colin, H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, 
Paris 1945, s. 958 i n.; A. Ehrenzweig, System des österreichischen allgemeinen Privatrechts, Wien 
1924, s. 443; B. Walaszek, Krytyczny przegląd teorii dotyczących stanowiska prawnego wykonawcy 
testamentu, ZN UJ 1959, z. 27 (Prace Prawnicze, z. 6), s. 17Ï5 i n. (wraz z literaturą tam zestawioną); 
J. Kosik, Zakres działania wykonawcy testamentu, w: Prace cywilistyczne, Warszawa 1990, s. 109 i n.

Ustanowienie wykonawcy testamentu może mieć różny charakter, stosownie 
do ujęcia charakteru prawnego tej instytucji25. Należy tu przedstawić jej kilka wa
riantów:
1) Rozrządzenie to jest pełnomocnictwem mortis causa udzielonym przez testa

tora, u podstaw tej czynności leży stosunek podstawowy, w postaci szczegól
nego stosunku obligacyjnego (por. zwłaszcza art. 989 § 1 k.c.). Powstawałby 
on ex lege albo przy innym rozwiązaniu: ex volúntate, z woli testatora (który by 
jednocześnie: ustanawiał pełnomocnika oraz powoływał do życia stosunek 
podstawowy). Obowiązek działania wykonawcy wynikałby zatem ze stosunku 
podstawowego (powstałego ex lege lub przy innym rozwiązaniu: ex volúntate), 
a oczywiście nie z pełnomocnictwa. Prawa i obowiązki nabyte przez pełnomoc
nika byłyby zatem prawami i obowiązkami spadkowymi. Przy tym ujęciu można 
by uznać dopuszczalność dokonania działu spadku przez wykonawcę testa
mentu. W skrócie można by nazwać to teorią pełnomocnika spadkodawcy lub 
spadkobiercy.

2) Rozwiązanie jak w punkcie pierwszym, z tym że ustanowienie wykonawcy 
testamentu byłoby szczególnego rodzaju czynnością upoważniającą, nie bę
dącą pełnomocnictwem. Wykonawca nie miałby statusu pełnomocnika (co do 
źródeł takiego upoważnienia oraz stosunku podstawowego por. wyżej, pod 1). 
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Można zaliczyć tu teorię przedstawicielstwa ustawowego spadkobiercy (osób 
zainteresowanych) lub teorię przedstawicielstwa spadku.

3) Ustanowienie wykonawcy jest czynnością zobowiązującą mortis causa, przez 
którą testator powołuje do życia szczególny stosunek obligacyjny. Obowiązek 
wykonania testamentu płynie nie z ustawy, lecz z testamentu (aczkolwiek 
wykonawca może ów obowiązek odrzucić i unicestwić powstały stosunek 
prawny). Trzeba tylko rozważyć, czy innym osobom przysługuje wierzytelność 
względem wykonawcy testamentu, o realizację nałożonych na niego obowiąz
ków. Cechą bowiem stosunku obligacyjnego jest to, że długowi odpowiada 
wierzytelność (choćby była ona niezaskarżalna). Należy przyjąć, że innym 
osobom, tj. spadkobiercy przysługuje wierzytelność o realizację nałożonych na 
wykonawcę testamentu obowiązków. W konsekwencji ustanowienie wykonaw
cy testamentu jest czynnością zobowiązującą mortis causa.
Jak stąd wynika, charakter prawny ustanowienia wykonawcy testamentu nie 

jest jednolity. Stosownie do-przyjętego stanowiska (1-3), różnie on będzie się 
przedstawiał. Przy tezie pierwszej będzie to czynność upoważniająca26 (pełno
mocnictwo mortis causa) oraz zobowiązująca (przy założeniu, że stosunek praw
ny powstaje tu z testamentu, a nie z ustawy) - odrębne czynności prawne. Przy 
tezie drugiej jest to szczególna czynność upoważniająca (uwagi końcowe ze zda
nia poprzedniego miałyby i tu zastosowanie). Przy tezie trzeciej jest to czynność 
zobowiązująca mortis causa (gdyby odrzucić konstrukcję wierzytelności byłaby 
to szczególna czynność zobowiązująca lub raczej: szczególna czynność praw
na).

26 Co do pojęcia czynności upoważniającej por. S. Grzybowski, op. cit., s. 487.
21 Odm. W.K. Dronikow, op. cit., s. 70. Jak w tekście pracy S. Wójcik, op. cit., s. 221. Z poglądem autora 

można by się zgodzić, gdyby przyjąć, że jest to czynność wyłącznie upoważniająca, ale i wtedy, 
stosownie do treści upoważnienia (np. czuwanie nad wykonaniem polecenia niemajątkowego) 
mogłoby ono mieć różny charakter (majątkowy lub niemajątkowy, jak we wskazanym przykładzie). 
Gdy osobę tę powołano do wykonania wyłącznie rozrządzeń niemajątkowych, jest to rozrządzenie 
niemajątkowe.

Można charakter wykonawcy testamentu ujmować w sposób szczególny, 
przyjmując teorię urzędu lub powiernictwa. Możliwe jest inne rozwiązanie, że wy
konawcę testamentu będzie chciało wtłoczyć się w ramy znane kodeksowi cywil
nemu (teoria zlecenia, umowy na korzyść osoby trzeciej). Z kolei można postąpić 
jeszcze inaczej, uznać, że ustanowienie wykonawcy testamentu jest szczególną 
czynnością prawa spadkowego, nie mieszczącą się w przyjętych schematach po
działowych kodeksu cywilnego.

Wybór stosownych tez należy pozostawić interpretatorowi tekstu, należało
by się skłonić do tezy trzeciej.

Ustanowienie wykonawcy testamentu nie jest czynnością rozporządzającą 
(nie rozporządza się tu żadnym prawem podmiotowym).

Jest to rozrządzenie o charakterze majątkowym27.
Na końcu pewne uwagi o charakterze ogólnym. Słowo "majątek" w art. 941 

k.c., podobnie jak w art. 922 § 1 k.c., użyte jest w znaczeniu szerokim, zatem 
obejmuje zarówno aktywa, jak i pasywa. Nie przeczą temu art. 1030-1034 k.c., 
regulujące odpowiedzialność za długi spadkowe. Ustanowienie w testamencie 
spadkobiercy obejmuje powołanie zarówno do praw, jak i do obowiązków, a po
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wyższe przepisy regulują tylko zasady tej odpowiedzialności (zaś słowo "majątek" 
w art. 1030 k.c. użyte jest w znaczeniu węższym). Dopuszczalny jest zapis długu 
(legatum debiti), bynajmniej nie oznacza to obejścia art. 1030-1034 k.c. (W podo
bnym kierunku co zapis długu może zmierzać stosownej treści polecenie, art. 
982 k.c.).

Testament jest czynnością konsensualną, a nie realną.

§ 3. Czynność prawna przysparzająca

Czy testament jest czynnością przysparzającą, to zależy od jego treści, 
pewne rozrządzenia są przysporzeniami, inne zaś nie. W szczególności nie są 
przysporzeniami: odwołanie testamentu, rozrządzenia co do działu spadku, pole
cenie niemajątkowe - gdyż nie prowadzą one do uzyskania korzyści majątkowej 
po stronie innej osoby.

Ustanowienie spadkobiercy jest czynnością przysparzającą. Przysporzenie 
jest tu wynikiem rozporządzenia. Nie inaczej jest także wtedy, gdy w skład spad
ku wchodzą pasywa lub gdy jest on wprost ujemny (pasywa przewyższają akty
wa). W przypadku przysporzenia ¡dzie bowiem o korzyść majątkową w sensie 
prawnym, a nie ekonomicznym. Gdy spadek składa się z samych pasywów, nale
ży przyjąć, że nie dochodzi do przysporzenia (brak korzyści majątkowej). Nie 
inaczej należy tu przyjąć także wtedy, gdy uznać istnienie prawa dziedziczenia. 
Jednak można rozważyć, czy w dwu ostatnich sytuacjach (ze zdań poprzednich) 
nie przyjąć jednak przysporzenia w sensie prawnym, a nie ekonomicznym, i do 
tego należałoby się w ostateczności skłonić. Wskazuje to na przydatność kon
strukcji prawa dziedziczenia.

Można rozważyć, czy nie przyjąć przysporzenia tylko wtedy, gdy spadek 
jest dodatni (aktywa przewyższają pasywa), ale z przyczyn, o których wspomnia
no, nie jest to możliwe. Nadto pojęcie czynności przysparzającej jest tylko wstę
pem do rozważań nad kauzalnością testamentu, nie sposób zaś przyjąć, aby 
causa nie występowała wtedy, gdy spadek jest ujemny (w szczególności aktual
na jest causa solvendi, obligandi, a także donandi, chyba żeby przyjąć, że ta 
ostatnia wchodzi w grę tylko wtedy, gdy spadek jest dodatni, bo tylko wtedy 
można mówić o korzyści obdarowanego, rzecz w tym, że chodzi tu o korzyść w 
sensie prawnym, a nie ekonomicznym: jaki będzie stan majątku spadkobiercy po 
operacji dziedziczenia testamentowego, a zatem aktualna jest także causa dona
ndi).

Ustanowienie zapisu jest czynnością przysparzającą. Przysporzenie polega 
tu na uzyskaniu wierzytelności przez zapisobiercę. Trochę inaczej jest w przypad
ku polecenia. Polecenie niemajątkowe nie prowadzi do przysporzenia, gdyż to 
ostatnie pojęcie ogranicza się tylko do przysporzenia majątkowego. Natomiast 
polecenie majątkowe - zależnie od swej treści - może prowadzić do przysporze
nia. I tak, jeśli polecenie uczyniono w interesie spadkodawcy (np. wybudowanie 
nagrobka), nie ma tu przysporzenia. Nie można bowiem przysporzyć do majątku 
osoby nieistniejącej. Natomiast w pozostałych przypadkach, gdy będzie można 
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wskazać podmiot uprawniony, powstaje przysporzenie, w postaci prawa podmio
towego względnego, majątkowego (nie będącego wierzytelnością). Nie inaczej 
jest także wtedy, gdy uprawnionym z polecenia (majątkowego) jest sam obciążo
ny (poleceniem). Uzyskuje on bowiem dwa typy praw (z tytułu powołania do 
spadku lub zapisu oraz z tytułu polecenia). Inną sprawą byłoby wykonanie pole
cenia (w tym przypadku), gdyż nie może ono nigdy prowadzić do przysporzenia, 
ponieważ nie można przysporzyć samemu sobie.

Czynnością prawną zobowiązującą jest czynność, która zobowiązuje jedną 
osobę do świadczenia na rzecz drugiej osoby28. Tą osobą zobowiązaną nie musi 
być dokonujący czynności prawnej29 30 , gdyby bowiem tak przyjąć, to na tle zapisu 
pojawiają się pewne zagadnienia do rozważenia. Osobą zobowiązaną może być 
inny podmiot prawa, niż dokonujący czynności prawnej, jeśli tylko ustawa zezwa
la na zobowiązanie takiego podmiotu do świadczenia względem innej osoby. Tak 
nie jest w przypadku czynności ínter vivos, bowiem tam ani w drodze umowy, ani 
jednostronnej czynności prawnej nie można zobowiązać innej osoby do dokona
nia świadczenia na rzecz określonego podmiotu. Inaczej jest w przypadku zapi
su, gdzie spadkodawca sam, z natury rzeczy, nie może zobowiązać się do świad
czenia po swej śmierci, lecz taki obowiązek może nałożyć na inne osoby (benefi
cjantów spadku: spadkobiercę, zapisobiercę). W związku z tym celowe jest, aby 
nie ograniczano pojęcia czynności zobowiązującej tylko - do osoby dokonującej 
czynności prawnej, tak, aby objąć nią także zapis testamentowy.

28 Odm. np. A. Wolter, op. cit., s. 252.
29 S. Szer, op. cit., s. 337.
30 Co do pojęcia czynności przysparzającej por. S. Grzybowski, op. cit., s. 494 i n.; A. Larenz, op. cit., s. 

286 i n.; A. Wolter, op. cit., s. 254 i n.; W. Czachórski, Czynności prawne..., s. 8, 21 i in., 81 i n.; A. 
Ohanowicz, Niesłuszne wzbogacenie, Warszawa 1956, s. 180, 185.
Według W. Czachórskiego (s. 22, 94) ustanowienie spadkobiercy, zapis są czynnościami przyspa
rzającymi (czynności zobowiązujące mortis causa). Z. Radwański (System, 1.1,1985, s. 552) przyjmuje, 
że testament jest czynnością przysparzającą, nieodpłatną. F. Błanuta (Kodeks cywilny - komentarz t. 
3,1972, s. 1884) jest zdania, że powołanie, zapis są czynnościami przysparzającymi (także wtedy gdy 
z korzyścią łączy się obciążenie zapisem lub poleceniem albo gdy spadek jest zadłużony. Nie jest 
przysporzeniem według autora polecenie oraz ustanowienie wykonawcy testamentu). Według B. 
Walaszka (Polecenie testamentowe w polskim prawie spadkowym, St. Cywil. 1961, t. I, s. 175) 
testament jest czynnością przysparzającą (powołanie, zapis, polecenie). Jak można sądzie fakt, że 
testament jest czynnością przysparzającą znalazł potwierdzenie w art. 957 k.c.
Testament - według Larenza - nie jest czynnością przysparzającą. Odm. J. Leopold, Testamentsrecht, 
Berlin 1939, s. 4; autor uznaje testament za czynność przysparzającą (powołanie, zapis); tak również 
- jak należy przyjąć - G. Ripert, J. Boulanger, Traité de droit civil d’après le traité de Planiol, t. IV, Paris 
1959, m.in. s. 655,660-661,671,1123-1126,1167. Por. także literaturę przytoczoną w przyp. 35 in fine.

Podobne zagadnienia konstrukcyjne powstają przy czynnościach przyspa
rzających. Czynnością prawną przysparzającą jest ta czynność, której skutkiem, i 
to zamierzonym przez dokonującego czynności, jest przysporzenie korzyści ma- 
jątkowej innej osobie . Tak ogolne ujęcie pozwala objąć zarowno przypadki, gdy 
przysporzenie następuje kosztem majątku dokonującego czynności prawnej, jak i 
przypadki, gdy następuje ono kosztem innej osoby niż dokonująca czynności 
prawnej przysparzającej. Oczywiście ustawa musi dopuszczać możliwość doko
nania przysporzenia kosztem majątku innej osoby. Należy zbadać, jak ta rzecz 
przedstawia się przy zapisie i poleceniu. Osobą przysparzającą w tych przypad
kach (przy poleceniu tam, gdzie prowadzi ono do przysporzenia) jest testator; 
dotyczy to również dalszego zapisu. Wykonanie zapisu to drugie, odrębne, kolej
ne przysporzenie, z majątku obciążonego zapisem do majątku zapisobiercy, ale 
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to nie wchodzi tu w zakres analizy. (Należy zaznaczyć, że wykonanie zapisu nie 
zawsze musi polegać na przysporzeniu sensu stricto, tj. dokonaniu czynności 
prawnej przysparzającej).

W przypadku gdy obciążony zapisem (poleceniem) jest spadkobierca, trze
ba przyjąć, że przysporzenie nastąpiło kosztem majątku spadkowego (testatora). 
W przypadku gdy obciążony jest zapisobierca (dalszy zapis, polecenie), to prima 
tacie należałoby przyjąć, że przysporzenia 1) dokonał tu testator, ale kosztem 
majątku zapisobiercy.

Gdyby odrzucić tę tezę, należałoby przyjąć, że przysporzenia na rzecz dal
szego zapisobiercy, poleceniobiercy dokonał 2) testator (w istocie) ze swego ma
jątku (spadkowego), a wskazane osoby (zapisobierca - obciążony zapisem, pole
ceniem) tylko niejako pośredniczą w wykonaniu tego przysporzenia. Przykład: 
testator ustanawia zapis w kwocie 100 000 zł, obciążając zapisobiercę dalszyni 
zapisem, w kwocie 10 000 zł, na rzecz C. Przyjęto by, że w istocie przysporzenia 
na rzecz C dokonał testator ze swego majątku (spadkowego), a zapisobierca B 
ma tylko pośredniczyć w wykonaniu tego przysporzenia. Upadek zatem przyspo
rzenia na linii A - B spowodowałby tym samym upadek przysporzenia na linii B - 
C, tj. wykonanego zapisu. Niemniej przy pewnej treści zapisu i dalszego zapisu 
wydaje się wątpliwe, czy można przyjąć, że na rzecz dalszego zapisobiercy przy
sporzenia dokonał A ze swego majątku. Przykład: testator (A) zapisuje własność 
samochodu osobie B, zobowiązując ją do zawarcia umowy dzierżawy z C nieru
chomości, należącej do B. Czy można przyjąć, że przysporzenie nastąpiło z ma
jątku spadkodawcy, można sądzić, że tak (natomiast przyjęcie pierwszej tezy po
zwala uniknąć tych wątpliwości). Powołanie do spadku, zapis, polecenie (to o ile 
prowadzi do przysporzenia majątkowego) są przysporzeniami spadkodawcy na 
rzecz beneficjantów spadku, uczynionymi kosztem majątku spadkowego (spad
kodawcy) - por. m.in. art. 1033 (per analogiam stosowany także do zapisobier
ców), art. 974, 983 k.c. Nadto słowo "kosztem" użyte jest tu nie w sensie pra
wnym, lecz ekonomicznym. Poza tym nie ma powodu dwoistego rozstrzygania tej 
kwestii, w zależności od tego, jaka osoba obciążona jest zapisem (poleceniem); 
jeśli spadkobierca - to kosztem majątku spadkowego, jeśli zapisobierca - to ko
sztem jego majątku; ta dwoistość ocen występuje przy tezie pierwszej, lecz nie 
drugiej. Natomiast wykonanie zapisu (polecenia), o ile jest czynnością prawną 
przysparzającą, jest odrębnym przysporzeniem, sensu stricto (ínter vivos), które 
następuje - jak należy przyjąć - kosztem majątku obciążonego zapisem (polece
niem). Między obu przysporzeniami (mortis causa, ínter vivos) zachodzi ścisły 
związek (causa solvendi) - por. m.in. art. 156, 510 § 2 k.c. (stosowane wprost do 
zapisu, per analogiam do polecenia).

Czy ustanowienie wykonawcy testamentu jest czynnością przysparzającą, 
to zależy od tego, jak określić charakter prawny wykonawcy. Jeśli uznać, że jego 
ustanowienie jest czynnością upoważniającą, to nie prowadzi ona do przysporze
nia. Jeśli uznać, że jest to (tylko lub także) czynność obligacyjna (mortis causa), 
gdzie obowiązkowi wykonawcy testamentu odpowiada wierzytelność innych 
osób o wykonanie nałożonych na niego obowiązków, to będzie to czynność 
przysparzająca (wierzytelność wchodząca w skład majątku tych innych osób). 
Podmiotem uprawnionym byłby spadkobierca. Nie wydaje się zasadny pogląd, 
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że ustanowienie wykonawcy testamentu nawet jeśli jest czynnością zobowiązują
cą, to nie jest przysparzającą.

Przysporzenie testamentowe, tam gdzie ono występuje, dopiero z chwilą 
otwarcia spadku następuje. Tak samo jest w przypadku zapisu, pod warunkiem 
zawieszającym lub z terminem początkowym, skoro wierzytelność powstaje z 
chwilą otwarcia spadku, a tylko jej skuteczność jest ograniczona warunkiem, ter
minem. Testament jest czynnością przysparzającą mortis causa (a nie ínter vi
vos). Testament może prowadzić do przysporzenia jednego lub kilku, na rzecz tej 
samej osoby lub różnych osób.

Nie wydaje się zasadny pogląd, że testament nie jest czynnością przyspa
rzającą.

§ 4. Czynność prawna odpłatna, nieodpłatna

Testament jest czynnością odpłatną lub nieodpłatną zależnie od swej treści. 
Czynność prawna jest odpłatna, jeżeli strona, która dokonała przysporzenia, 
otrzymuje lub ma otrzymać w zamian korzyść majątkową stanowiącą ekwiwalent 
tego przysporzenia; czynność jest nieodpłatna, jeżeli takiego ekwiwalentu brak31. 
Pojęcie czynności prawnych odpłatnych - nieodpłatnych nie ogranicza się tylko 
do umów, odnosi się ono także do jednostronnych czynności prawnych32. Odno
si się pojęcie to również do testamentu. Ten jest czynnością prawną, w której 
nieodpłatność, odpłatność nie należy do jego elementów przedmiotowo istot
nych, a zatem zależnie od woli testatora może być ukształtowany bądź jako 
czynność odpłatna, bądź nieodpłatna. Przysporzenie w postaci powołania do 
spadku, zapisu lub polecenia może nastąpić nieodpłatnie albo też odpłatnie 
przez stosownej treści zastrzeżenie, aby uzyskujący przysporzenie w zamian dał 
pewną korzyść majątkową spadkodawcy. Klauzula ta jest dopuszczalna (gdy jest 
to warunek por. jednak art. 962 k.c., ale i tu, jeśli warunek ziścił się przed dniem 
otwarcia spadku, zastrzeżenie takie jest skuteczne, art. 962 zd. 3 k.c.).

31 Co do pojęcia czynności odpłatnej - nieodpłatnej por. J. Carbonier, Droit civil, t. IV, Les obligations, 
Paris 1976, s. 101 i n.; H. Page, Traité élémentaire de droit civil belge, 1.1, s. 34.

32 Odm. S. Grzybowski, System..., 1.1, 1974, s. 488.

Powyższe uwagi były konsekwencją wyprowadzoną z definicji czynności 
prawnej odpłatnej, tak jak ją na wstępie ujęto, gdzie szło zatem o wzajemną ko
rzyść na rzecz dokonującego przysporzenia, a nie innej osoby. Niemniej podana 
definicja czynności odpłatnej z uwagi na czynności mortis causa wymaga mody
fikacji. Otóż osobą, która ma otrzymać w zamian korzyść majątkową nie musi być 
dokonujący przysporzenia, lecz może nią być inna osoba.

Ustanowienie zatem spadkobiercy i obciążenie go zapisem (poleceniem) 
lub ustanowienie zapisobiercy i obciążenie go poleceniem (dalszym zapisem), 
można traktować jako czynność prawną odpłatną, jeśli uzyskane przysporzenie 
zostało uczynione w zamian za przysporzenie na rzecz tych osób (lub spadko
dawcy). W przyjętej bowiem definicji czynności odpłatnej (nieodpłatnej) wolno 
przenieść punkt oceny z przysparzającego na uzyskującego przysporzenie, i 
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spytać, czy ten ostatni, w zamian za uzyskane przysporzenie ma spełnić pewną 
korzyść majątkową na rzecz spadkodawcy lub innej osoby czy też nie. Istota 
bowiem czynności odpłatnych powinna być sprowadzona do tego, czy w zamian 
za uzyskane przysporzenie daje się komuś pewną korzyść majątkową czy też 
nie; a nie od tego, aby ta wzajemna korzyść nastąpiła na rzecz przysparzające
go. Osobą uzyskującą w zamian korzyść może być spadkodawca lub inna oso
ba. Konieczność takiej modyfikacji dyktują czynności mortis causa. W związku z 
tym można tak sformułować powyższą definicję: czynność prawna jest odpłatna, 
jeżeli strona, która dokonała przysporzenia (lub inna osoba) otrzymuje lub ma 
otrzymać w zamian korzyść majątkową stanowiącą ekwiwalent tego przysporze
nia.

I teraz wymaga podkreślenia pewien element definicyjny czynności odpłat
nej, a to ten, że ekwiwalent ma nastąpić w zamian za przysporzenie. Jeżeli kwe
stię odpłatności - nieodpłatności oceniać według kryterium prawnego, to zależnie 
od treści testamentu będzie to czynność odpłatna bądź nieodpłatna (art. 959, 
968, 982 k.c. sprawę tę pozostawia otwartą, zależy to zatem od woli testatora). 
Powołanie do spadku, zapis, polecenie majątkowe są czynnościami nieodpłatny
mi bez względu na to, czy spadkobierca, zapisobierca, poleceniobierca (przy dal
szym poleceniu) są obciążeni czy też nie, oraz bez względu na to, w jakiej relacji 
te obciążenia pozostają do otrzymanego przysporzenia. Przykładowo zatem po
wołanie do spadku jest czynnością nieodpłatną niezależnie od tego, czy dodano 
do niego zapis (polecenie), i w jakiej relacji takie obciążenie pozostaje do warto
ści udziału spadkowego (obciążonego spadkobiercy). Element odpłatności może 
być wprowadzony tylko wtedy, gdy testator przysparza w zamian za pewną ko
rzyść majątkową (dla siebie lub kogo innego). Przykładowo spadkodawca usta
nawia zapis w zamian za dalsze polecenie. Z punktu widzenia techniczno-pra
wnego będzie to causa acąuirendi lub warunek (por. dalej, § 5). Ale również na 
tle takich zastrzeżeń ("w zamian za") może pojawić się kwestia, czy są one od
płatne, czy nieodpłatne. Niemniej jest to problem taki sam jak przy innych czyn
nościach prawnych. Ocena charakteru prawnego czynności; odpłatna, nieodpłat
na będzie zależeć od tego, czy przyjąć kryterium obiektywne, czy subiektywne. 
Stosownie do sytuacji będzie to czynność odpłatna, nieodpłatna lub mieszana (w 
części odpłatna, w części nieodpłatna). Ma to zasadnicze znaczenie przy ustala
niu causae testamentu. Nie wydaje się, aby przy kryterium prawnym brać pod 
uwagę tylko kryterium subiektywne, aczkolwiek z reguły tak trzeba czynić. Jeśli 
przyjąć - w określeniu czynności odpłatnych, nieodpłatnych - kryteria ekonomicz
ne: a) subiektywne - to bez względu na wartość obciążeń majątkowych zawsze 
uzyskane przysporzenia będą czynnościami odpłatnymi (np. zapis obciążony po
leceniem); jeśli przyjąć kryteria b) obiektywne, to trzeba będzie zbadać relację 
między wartością obciążeń majątkowych a uzyskanym przysporzeniem i stosow
nie do tego oceniać (a zatem przy niewielkich obciążeniach, np. 100 : 1, będzie 
to czynność nieodpłatna, przy znacznych obciążeniach, np. 100 : 90, czynność 
odpłatna, przy innych - np. 100 : 50, w połowie odpłatna w połowie nieodpłatna). 
Przy kryterium ekonomicznym - w ocenie odpłatności, nieodpłatności - nie jest 
już istotne, czy uzyskane przysporzenie obciążone obowiązkiem majątkowym zo
stało uzyskane w zamian za to dalsze obciążenie, czy - bez takiego zastrzeżenia.
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Przykładowo przy kryterium subiektywnym zapis z poleceniem majątkowym bę
dzie zawsze czynnością odpłatną. Kryterium "w zamian" należy tu bowiem rozu
mieć w sensie ekonomicznym, a nie prawnym.

Odpłatność (nieodpłatność) musi być zatem przy testamencie zrelatywizo- 
wana do poszczególnych jego przysporzeń. W związku z tym jedne rozrządzenia 
mogą być odpłatne, inne nieodpłatne (np. zapis obciążający osobę X - odpłatny, 
a inny zapis, obciążający osobę Y - nieodpłatny). Zagadnienie odpłatności nie 
jest aktualne przy tych rozrządzeniach testamentowych, które nie prowadzą do 
przysporzeń, np. polecenie niemajątkowe. (Nie ma jednak przeszkód, aby przy 
nabyciu praw niemajątkowych teoretycznie rozpatrywać kwestię ich odpłatności. 
Niemniej w doktrynie wiąże się tę kwestię z czynnościami o charakterze majątko
wym).

Wyżej przedstawiono jedno z rozwiązań modelowych zagadnienia odpłatno
ści - nieodpłatności testamentu, które zostało przyjęte. Jest to tylko jedna z mo
żliwych interpretacji tej kwestii. Oto niektóre inne.

1. Testament jest czynnością prawną nieodpłatną (powołanie z zapisem lub 
poleceniem, zapis z dalszym zapisem lub poleceniem; samo powołanie, sam za
pis, samo polecenie; inne rozrządzenia testamentowe), zarówno w ujęciu formal
nym, jak też ekonomicznym.

2. Testament jest czynnością prawną odpłatną (powołanie z zapisem lub 
poleceniem, zapis z dalszym zapisem lub poleceniem) w sensie formalnym i eko
nomicznym (a) lub nieodpłatną w sensie formalnym, odpłatną w sensie gospo
darczym (b).

3. Testament jest czynnością prawną mieszaną - w granicach obciążenia 
jest czynnością odpłatną, poza tymi granicami nieodpłatną (w sensie formalnym, 
ekonomicznym). Obciążeniami są zapis, polecenie.

4. Testament jest czynnością prawną obojętną, tzn. ani odpłatną, ani nieod
płatną, po prostu nie mieści się w tym podziale.

5. Jest do rozważenia, czy ta sama czynność prawna z punktu widzenia 
różnych osób nie ma odmiennego charakteru. Powołanie z zapisem (polece
niem), zapis z dalszym zapisem (poleceniem) byłby czynnością nieodpłatną z 
punktu widzenia testatora, zaś czynnością odpłatną (lub nieodpłatną) z punktu 
widzenia beneficjanta spadku (spadkobiercy, zapisobiercy). Przeciwstawnym do 
tego byłby pogląd, że natura testamentu jest ta sama, wyłączałoby się zatem 
dwoiste (odmienne) spojrzenie na testament, z punktu widzenia różnych osób. 
Do tej tezy należałoby się przychylić.

W sytuacjach 1-3 można rozważyć, czy zagadnienie nieodpłatności - od
płatności jest aktualne na tle innych rozrządzeń testamentowych niż ustanowie
nie spadkobiercy, zapisu, polecenia, wykonawcy testamentu, a do nich przecież 
może ograniczać się treść tego aktu (np. testament negatywny, modyfikacja przy
rostu, odwołanie testamentu). Wówczas testament miałby złożony charakter pra
wny - w ramach pewnych rozrządzeń (powołanie, zapis, polecenie, ustanowienie 
wykonawcy testamentu) byłby czynnością odpłatną - nieodpłatną, w ramach in
nych - czynnością obojętną.

Osobnego rozważenia wymaga ustanowienie wykonawcy testamentu. Moż
na twierdzić, że jest to czynność nieodpłatna, odpłatna (art. 989 § 1 k.c.), sto
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sownie do treści testamentu (w tym zakresu funkcji wykonawcy testamentu) lub 
że jest to czynność obojętna. Rozstrzygnięcie tej kwestii uzależnione jest także 
od rozwiązania charakteru prawnego wykonawcy testamentu33. Można przyjąć, 
że w typowych sytuacjach jest to czynność odpłatna.

33 Por. przyp. 25, s. 64 i n.
34 Por. np. H. Capitant, Wstęp do nauki prawa cywilnego, Warszawa - Kraków 1938, s. 300; W. 

Czachórski, Prawo zobowiązań w zarysie, Warszawa 1970, s. 654; S. Grzybowski, w: System prawa 
cywilnego, t. III, cz. 2, 1976, s. 223, 226, 229, 239; A. Klein, Elementy zobowiązaniowego stosunku 
prawnego, Wrocław 1980, s. 109 i n.; M. Pianiol, Podręcznik prawa cywilnego (o darowiznach i 
testamentach), Warszawa 1922, s. 1,2, 4, 5,197 i n.; A. Policiński, Darowizna gospodarstwa rolnego, 
Warszawa 1976, s. 32 i n.; L. Stecki, Umowa darowizny, Warszawa - Poznań 1974, s. 51 i n.; orz. SN 
z 11.IV.1946r. C 894/45, PiP 1946, z. 7, s. 115 i n. (np. analogia z darowizny z poleceniem, darowizny 
obciążliwej, umowy przekazania gospodarstwa rolnego następcy z zastrzeżeniem świadczeń na rzecz 
przekazującego lub osoby trzeciej - zagadnienie swobody umów). Co do testamentu por. F. Zoll, 
Polecenie obciążające osobę odnoszącą korzyść z czynności pod tytułem darmym, PN 1948, z. 5, s. 
387 i n.; F. Błahuta, op. cit., s. 1894; S. Szer, Prawo spadkowe, 1955, s. 79; M. Pianiol, op. cit., s. 1-3, 
198-200, 202; C. Cankowa, Zawieszczanieto w błgarskoto nasledstweno prawo, Sofia 1985, s. 36; B. 
Walaszek, op. cit., s. 155, 174 i n.; Z. Radwański, op. cit., s. 552; art. 893 k.c.fr., art. 800 k.c.rum.).

Wydaje się, że samego powołania do spadku nie można traktować jako 
odpłatnego, nieodpłatnego w zależności od stanu spadku: ujemny, dodatni. W 
każdym przypadku ustanowienie spadkobiercy należy oceniać jednolicie. Widać 
tu praktyczną przydatność prawa dziedziczenia (prawa na spadku).

Nie powinno budzić wątpliwości, że wartość obciążeń prawnospadkowych 
(zapisu, polecenia) może przekraczać wartość uzyskanej korzyści (powołania, za
pisu); por. jednak art. 1033, 974 k.c. W rozwiązaniu 1. można twierdzić, że mimo 
to jest to czynność nieodpłatna (1a) lub uznać, że o niej można mówić tylko 
wtedy, gdy uzyskana korzyść majątkowa jest zmniejszona, lecz nie jest wyłączo
na (1 b), czyli wartość obciążeń nie może przekraczać wartości uzyskanego przy
sporzenia, lub przyjąć, że czynność jest nieodpłatna, jeżeli wartość obciążeń tyl
ko w pewnym stopniu (niewielkim zakresie) zmniejsza korzyść majątkową (1c). 
Przykład: powołanie do spadkowego gospodarstwa rolnego (100.000 zł) z zapi
sem kwoty pieniężnej 120.000 (1a), 70.000 (1 b), 20.000 (1c).

K.c. zawiera przepisy łączące określone skutki prawne z czynnościami od
płatnymi, nieodpłatnymi (np. art. 59, 83 § 2, 84 § 1, 86 § 2, 407, 528, 530, 531 § 2 
k.c., art. 5, 6 ustawy o księgach wieczystych). Wymienione przepisy nie dotyczą 
testamentu. Czynności odpłatne, nieodpłatne można podzielić na czynności ínter 
vivos i mortis causa. Zagadnienie jest poniekąd analogiczne jak na tle czynności 
rozporządzających ínter vivos, mortis causa. Czynnościami odpłatnymi, nieod
płatnymi są czynności zobowiązujące, rozporządzające (por. np. art. 5, 6 ustawy 
o księgach wieczystych, art. 407, 531 § 2 k.c.), inne.

Zagadnienie nieodpłatności - odpłatności można samodzielnie rozwiązywać 
na tle testamentu, a można też wykorzystać pewne rozwiązania z czynności ínter 
vivos34. Rozstrzygnięcie tej kwestii (odpłatności, nieodpłatności) nie jest zagad
nieniem czysto teoretycznym, z niego płyną oznaczone skutki prawne (np. w za
kresie rodzaju causae testamentu). Wybór stosownych ujęć modelowych należy 
pozostawić interpretatorowi tekstu, jeśli wolno pozostać przy odczuciach czysto 
psychologicznych, to duże walory ma teoria, że testament jest czynnością nieod
płatną, co jasno rozwiązuje zagadnienie causae testamentu (causa donandi).

Od zapisu należy odróżnić jego wykonanie (to samo dotyczy polecenia). 
Wydaje się, że natura prawna wykonania zapisu (polecenia) - czynność odpłat
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na, nieodpłatna - jest taka sama jak zapisu (polecenia). Jeśli ten jest czynnością 
nieodpłatną (odpłatną), to i jego wykonanie jest czynnością nieodpłatną (odpłat
ną). Oczywiście nie zawsze wykonanie zapisu jest czynnością prawną. Nie moż
na chyba przyjąć, że wykonanie zapisu (polecenia) jest czynnością obojętną lub 
samodzielnie (w oderwaniu od zobowiązania) kwalifikować charakter prawny wy
konania zapisu (czynność odpłatna, nieodpłatna). Mogłoby/ bowiem wówczas 
dojść do rozbieżności w ocenie zapisu - jego wykonania (np. zapis: czynność 
odpłatna, jego wykonanie: czynność nieodpłatna). Zagadnienie jest analogiczne 
jak na tle czynności rozporządzających podjętych celem wykonania zobowiąza
nia do rozporządzenia. Także od strony wykonania zapisu (polecenia) wydaje się, 
że testament nie jest czynnością obojętną lub zawsze nieodpłatną.

Przykład. Spadkobierca S został obciążony zapisem (Z) nieruchomości (o 
wartości 100.000 zł) w zamian za dalszy zapis (Zd) kwoty 100.000 zł. Ilustruje to 
wykres:

S

Z---------------------- Zd

Dalszy zapis jest tu czynnością nieodpłatną. Jeśli uznać, że zapis jest czyn
nością odpłatną (zapis w zamian za dalszy zapis), to rozporządzenie (wykonanie 
zapisu) będzie odpłatne, i działa rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych (art. 
5, 6 ustawy o ks. wieczystych). Jeśli uznać, że zapis jest czynnością nieodpłatną, 
to rozporządzenie jest bezpłatne (wykonanie zapisu), i nie działa rękojmia wiary 
publicznej ksiąg wieczystych. Jak stąd widać zagadnienie odpłatności, nieodpłat
ności testamentu nabiera m.in. znaczenia na etapie wykonania zapisu, polecenia. 
Wykonanie zapisu (polecenia) jest czynnością Ínter vivos i stosuje się do niego - 
na ogólnych zasadach - przepisy prawne wiążące oznaczone skutki prawne z 
odpłatnością, nieodpłatnością (np. art. 59, poza sytuacjami z art. 976 k.c.; art. 83 
§ 2, oczywiście testament nie jest czynnością pozorną; 84 § 1; 86 § 2; 407, poza 
sytuacjami z art. 976 k.c.; 528, 530, 531 § 2 k.c.; art. 5, 6 ustawy o ks. wieczys
tych). Stąd - na etapie wykonania zapisu, polecenia - szczególnego znaczenia 
nabiera zagadnienie odpłatności, nieodpłatności testamentu. Zapisu (polecenia) i 
ich wykonania nie można traktować jako umowy darowizny. Zapis (polecenie) 
jest czynnością jednostronną, darowizna - dwustronną. Wykonanie zapisu (pole
cenia) może mieć m.in. charakter czynności rozporządzającej, natomiast darowi
zna jest czynnością zobowiązującą. Przy ich wykonaniu (rozporządzenie) wystę
puje causa solvendi, przy darowiźnie jest natomiast causa donandi. Oto niektóre 
różnice między tymi czynnościami (poza formą, odwołaniem itd.). Na tle testa
mentu jawi się podstawowe zagadnienie - czy odpłatność (nieodpłatność) zapisu 
(polecenia) oceniać od strony (1) zapisu (polecenia) czy (2) od strony ich wyko
nania. Wydaje się, że możliwe jest tylko stanowisko pierwsze (podobnie jest przy 
czynnościach rozporządzających ínter vivos podjętych celem wykonania zobo
wiązania). Nie wydaje się możliwe, aby odpłatność (nieodpłatność) badać tylko 
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na etapie wykonania zapisu (polecenia) - a nie na etapie zapisu (polecenia). Ko
lejne zagadnienie, czy zapis (polecenie) oraz ich wykonanie oceniać jednolicie 
(a) - stosownie do przyjętego kryterium - na tle wszystkich przepisów (por. 
uprzednie zestawienie) czy oceniać zapis (polecenie) (oraz ich wykonanie) w 
sposób zróżnicowany - na tle poszczególnych wymienionych przepisów - zależ
nie od celów, jakim ma służyć określenie danej czynności jako odpłatnej lub nie
odpłatnej (b). W pierwszym przypadku (a) zapis (polecenie) miałoby jednolity 
charakter: odpłatny albo nieodpłatny. W drugim przypadku (b) zapis (polecenie) 
miałoby charakter zróżnicowany, na tle przepisów X byłyby odpłatne, na tle prze
pisów Y nieodpłatne, stosownie do przyjętych kryteriów oceny odpłatności, nie
odpłatności (formalne, ekonomiczne; obiektywne, subiektywne); oczywiście mo
żliwa byłaby sytuacja jednolitej oceny na tle wszystkich przepisów (kwestia kon
kretnego przypadku).

Jak wynika na ogół z literatury podział czynności prawnych (zobowiązujące 
- rozporządzające - upoważniające, przysparzające, odpłatne - nieodpłatne, kau
zalne) ma zastosowanie także do testamentu.

§ 5. Causa testamentu35

35 Co do pojęcia czynności kauzalnych (abstrakcyjnych) por. m.in. J. Carbonier, Droit civil, t. IV, Les 
obligations, Paris 1976, s. 98 i n.; R. David, Le contrats en droit anglais, Paris 1973, s. 100 i n. 
("consideration“, odpowiednik causae w systemie kontynentalnym; co do ich porównania zob. s. 159 
i n.); S. Grzybowski, System..., t. I, 1974, s. 496 i n.; K. Larenz, op. cit., s. 283 i n.; H. Page, Traité 
élémentaire de droit civil belge, t. li, Bruxelles 1964, s. 462 i n. (wraz z literaturą tam zestawioną); A. 
Wolter, op. cit., s. 256 i n. (wraz z literaturą tam zestawioną).
Co do causae testamentu por. J. Carbonier, op. cit., s. 101 i n.; M. Planiol,. Ripert, Traité pratique de 
droit civil français, t. V, Paris 1957, s. 360 i n.; G. Ripert, J. Boulanger, op. cit., t. IV, s. 651,660-661, 
1123-1126, 1131 (wraz z dalszą literaturą zestawioną m.in. nas. 1124).
Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że jednak autorzy pojecie causae (w zasadzie) utożsamiają z 
motywem (por. np. G. Ripert, J. Boulanger, op. cit., s. 1124 i n.) oraz przyjmują causam donandi. 
Niemniej causam testamentu ujmuje się analogicznie jak czynności inter vivos.
Przeciwko kauzalności testamentu K. Larenz, op. cit., s. 287. Jest to m.in. wynikiem uznania przez 
autora, że testament nie jest czynnością przysparzającą.
Na tle literatury polskiej w podstawowej monografii co do czynności kauzalnych - abstrakcyjnych W. 
C^achórski (Czynności prawne...) przyjmuje, ze jest causa testamentu; w związku z tym por. s. 106, 
64, 55, 37, 66, 22, 91,94, 105, tegoż opracowania.
Interesujące jest przedstawienie causae umowy przekazania gospodarstwa rolnego następcy w 
zamian za emeryturę (lub rentę), w tym względzie w literaturze istnieje cala mozaika stanowisk, co 
wykracza poza ramy niniejszej pracy.

36 Por. np. S. Grzybowski, op. cit., s. 497; A. Wolter, op. cit., s. 256.
37 Można by tu przyjąć causam, gdyby czynności przysparzających nie ograniczać tyIko do przysporzeń 

majątkowych (por. np. zobowiązania niemajątkowe, polecenie niemajątkowe - to ostatnie o tyle, o ile 
prowadzi do powstania prawa podmiotowego).

38 Istnieje causa przy tezie, że prowadzi ono do przysporzenia (wierzytelność z czynności mortis causa). 
Oczywiście zakłada to uznanie analizowanego przysporzenia za majątkowe. Przy założeniu, że jest 
to czynność upoważniająca lub "obligacyjna", jednak nie prowadząca do powstania wierzytelności po 
stronie innych osób, nie powstaje zagadnienie causae.

Problematyka causae testamentu jest aktualna tylko wtedy, gdy jego treść 
prowadzi do przysporzeń. Co do innych rozrządzeń nie powstaje w ogóle kwe
stia kauzalności, gdyż ta dotyczy tylko czynności przysparzających36. W szcze
gólności zatem zagadnienie causae (termin ten dalej używany jest w znaczeniu: 
causa subiektywna) jest nieaktualne przy poleceniu niemajątkowym37 i - gdy ktoś 
odrzuca przysporzenie - przy ustanowieniu wykonawcy testamentu38.
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Causa testamentu musi być dla każdego przysporzenia ustalona odręb- 
nie , a zatem oddzielnie dla powołania do spadku, zapisu, polecenia majątko
wego (to o ile prowadzi do przysporzenia). Na pytanie - jaka jest causa testa
mentu, nie można odpowiedzieć jednoznacznie, lecz tylko w ten sposób: to zale
ży od sytuacji, zatem teoretycznie może to być causa donandi, acąuirendi lub 
solvendi; analiza musi być zrelatywizowana do poszczególnych sytuacji, o czym 
dalej. W rozważaniach przyjmuje się trójpodział causae (donandi, acąuirendi, sol- 
vendi), nie wprowadzając nowego jej typu. Będzie to zgodne z tezą, że w zasa
dzie wszystkie zagadnienia można rozstrzygnąć za pomocą tego trójpodziału.

Poza opracowaniem pozostanie tu causa testamentów korespektywnych, 
jako że została ona uprzednio omówiona (§ 1). W dalszych uwagach będzie szło 
o rozrządzenia tego samego testatora, co zresztą jest sytuacją typową.

Testament, tam gdzie prowadzi do przysporzeń, jest czynnością formalnie 
oderwaną (tzn. że causa nie musi być ujawniona w treści czynności prawnej), 
lecz materialnie kauzalną (ważność testamentu zależy od prawidłowości causae) 
- zgodnie z generalną klauzulą kauzalności na tle prawa polskiego.

Causa musi być, jak wspomniano, odniesiona do poszczególnych przyspo
rzeń, a w ich ramach, do konkretnych sytuacji, zwłaszcza, choć nie zawsze 
(czynność formalnie kauzalna) - do konkretnej treści testamentu. Należy rozpa
trzyć pewne sytuacje typowe.

Causa w jednostronnych czynnościach prawnych jest ustalana jednostron
nie przez przysparzającego, zatem odmiennie niż w umowach, gdzie, jeśli causa 
objęta jest treścią umowy, wymaga zgodnego porozumienia stron. W testamen
cie causa przysporzenia jest ustalana jednostronnie przez testatora, zaś wszelkie 
umowy co do niej, jako umowy o treść testamentu, są zakazane (art. 1047 k.c.).

I sytuacja:
a) Testator ustanawia spadkobiercę. Należy rozważyć, jaka jest causa przy

sporzenia. Będzie to causa donandi (chyba że trzeba przyjąć causam solvendi 
lub acąuirendi). Testator w tym przypadku dokonuje przysporzenia do majątku 
spadkobiercy bez żadnego ekwiwalentu na swoją rzecz. Z treści testamentu wy
nika zatem, że to przysporzenie jest nieodpłatne (art. 959 k.c. kwestię odpłatno
ści, nieodpłatności pozostawia woli testatora).

b) Jeśli natomiast testator powołał osobę do spadku w zamian za przyspo
rzenie na jego rzecz korzyści majątkowej przez spadkobiercę, to z punktu widze
nia techniczno-prawnego można to traktować jako przysporzenie z causa acqui- 
rendi (nazwane: causa acąuirendi pierwszego typu) lub jako przysporzenie pod 
warunkiem zawieszającym. W dalszych rozważaniach, tam gdzie to będzie możli
we (warunek nie dotyczy bowiem causa donandi), analiza będzie prowadzona 
dwuetapowo (causa - warunek), a potem zostaną wyciągnięte końcowe wnioski. 
Warunek powyższej treści jest skuteczny, jeżeli ziścił się do dnia otwarcia spadku 
(art 962 zd. 3 k.c.), tzn. wzajemne przysporzenie majątkowe na rzecz spadko
dawcy nastąpiło przed tą datą. Nie inaczej należy postąpić, gdyby rzecz rozwa
żać w kategorii causae. Art. 962 k.c., jak wspomniano, jest przejawem ogólnej 
zasady, wprost w przepisie nie wyrażonej, lecz z niego wynikającej, że sytuacja

39 Por. W. Czachórski, op. cit., s. 105, 37. 
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prawna spadkobiercy musi być wyjaśniona najpóźniej w chwili otwarcia spadku. 
Powołany spadkobierca - po otwarciu spadku - nie może mieć statusu "warunko
wego", "tymczasowego", "niepewnego" - a ta pewność miałaby zależeć od okre
ślonych dalszych czynników (tu: odrębnej, "wzajemnej" czynności prawnej). W 
tym przypadku, skoro powołanie spadkobiercy zależało od przysporzenia na 
rzecz spadkodawcy, to niebezpieczeństwo to nie istnieje. Causa, warunek tej tre
ści są dopuszczalne (z zastrzeżeniem art. 962 k.c. stosowanego wprost przy wa
runku, per analogiam przy causa).

c) Testator może powołać spadkobiercę solvendi causa, aby zwolnić się od 
obowiązku prawnego ciążącego na nim, który może wynikać np. z czynności 
prawnej (przykładowo - z pożyczki) lub z ustawy (przykładowo - z zachowku). 
Może też zdarzyć się, że spadkodawca zawarł umowę, w której zobowiązał się 
ustanowić określoną osobę spadkobiercą, i teraz w wykonaniu tej czynności spo
rządza testament powołujący tę osobę do spadku. Skoro umowa taka jest nie
ważna (art. 1047 k.c.), to i powołanie do spadku upada (causa solvendi); arg. 
także z art. 962 zd. 2 k.c. Tak samo, gdyby się okazało, że dana osoba nie ma 
prawa do zachowku, ex lege upada jej powołanie do spadku. Poza nawiasem 
pozostawiono rozważania, czy potrzebna jest tu causa, skoro można by wykorzy
stać instytucję błędu .(art. 945 § 1 pkt 2 k.c.), i osiągnąć podobny skutek (por. 
jednak art. 945 § 2 k.c. - ograniczenia z tego przepisu nie byłoby przy causa 
solvendi).

Rzecz całą można rozważyć także nie w kategorii causae, lecz warunku, 
bowiem w istocie uzależniono skuteczność powołania do spadku, od istnienia 
obowiązku prawnego, w którego zwolnieniu dokonano przysporzenia. Powołanie 
do spadku byłoby pod warunkiem rozwiązującym, że nie upadnie podstawa pra
wna przysporzenia. Nie wydaje się możliwe przyjęcie, że w istocie jest to waru
nek zawieszający: iż w chwili otwarcia spadku będzie istnieć podstawa prawna 
przysporzenia oraz (koniunkcja) warunek rozwiązujący: że po tej chwili podstawa 
ta nie odpadnie. Jeśli warunek ten ziści się w chwili otwarcia spadku, tzn. będzie 
pewne, że podstawa przysporzenia nie upadnie, to ustanowienie spadkobiercy 
będzie skuteczne (art. 962 zd. 3 k.c.).

Wracając jednak do causae, gdyby rzecz w jej ramach rozstrzygać, zastrze
żenie jej byłoby dopuszczalne tylko wtedy, gdy (najpóźniej) w chwili otwarcia 
spadku byłoby pewne, że podstawa prawna przysporzenia nie odpadnie (arg. z 
art. 962 k.c.). Czy tak jest, to kwestia oceny na tle konkretnego stanu faktyczne
go. Nieraz będzie to pewne, nieraz nie. Jak stąd wynika, zastrzeżenie causae 
solvendi przy powołaniu do spadku byłoby możliwe tylko w pewnych sytuacjach, 
a nie zawsze. Jednak w takim przypadku przyjęto by, że art. 962 k.c. ma zastoso
wanie per analogiam do causae solvendi. Nie ma jednak do tej analogii podstaw. 
Po pierwsze, causa solvendi nie musi być objęta treścią testamentu (czynność 
formalnie oderwana), zaś warunek musi być nią objęty. Oczywiście może ona 
(causa) być objęta treścią testamentu, lecz nie powinno się przez to zmieniać jej 
kwalifikacji - z causa na warunek. Po drugie, causa solvendi nie jest warunkiem; 
tak jest zarówno w przypadku czynności inter vivos (np. art. 156, 510 § 2, 1052 § 
2 k.c.), jak też mortis causa. Sytuacje wytworzone przy causa i warunku są tylko 
zbliżone. Po trzecie, nie jest prawdą, jakoby status spadkobiercy rnusiał być jas

76



ny w chwili otwarcia spadku [por. zwłaszcza art. 58 § 3 k.c., który ma zastosowa
nie także do oceny skuteczności testamentu, nadto spadkobierca może spadek 
odrzucić - art. 1015 § 1 k.c., osoba ta może zostać uznana za niegodną - art. 929 
zd. 2 k.c., nie uzyskać stosownego zezwolenia - dawny art. 1013 k.c.; nie złożyć 
oświadczenia rolnego z dawnego art. 1059 § 2 k.c. lub je złożyć, lecz ex natura 
później niż w chwili otwarcia spadku - art. 1059 § 2 w zw. z art. 1015 k.c. (analo
gia)]. W związku z tym fakt, że odpadnie (ex post, po otwarciu spadku) podstawa 
prawna przysporzenia, bynajmniej nie czyni wyłomu na tle powyższych sytuacji (i 
nie uzasadnia zatem stosowania per analogiam art. 962 k.c. także do causae 
solvendi). Nadto, w przypadku następczego upadku causae przysporzenia, moż
na przyjąć, nie jak wyżej, regułę bezwzględnej kauzalności (upadek powołania, i 
to z mocą wsteczną, ex tunc - od chwili otwarcia spadku), lecz regułę ograniczo
nej kauzalności, i utrzymać w mocy powołanie do spadku, a osobom uprawnio
nym dać tylko roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405 i nast. 
k.c.).

W związku z tym należy uznać dopuszczalność causae solvendi testamentu 
także przy powołaniu spadkobiercy, bez ograniczeń z art. 962 k.c. (które i tak 
stosowane mogły być tylko per analogiam). Warunkiem nie jest bowiem uzależ
nienie przysporzenia (tu: powołania do spadku) od istnienia podstawy prawnej 
przysporzenia. W przypadku testamentu causa solvendi musi wynikać z woli te
statora (causa nie musi być objęta treścią testamentu). Stosowanie per analo
giam art. 158 zd. 2 in fine do powołania do spadku (przy causa solvendi) nie ma 
uzasadnienia prawnego. Nadto, z przyczyn, o których wspomniano, w causa sol
vendi nie można dopatrywać się obejścia prawa (art. 962 k.c.). Tam, gdzie ona 
objęta jest treścią testamentu, nie jest warunkiem, lecz samoistnym elementem 
treści testamentu. Z powyższych rozważań wynika także, że wyłączona jest dwoi
stość ocen: warunek - causa solvendi, to co jest causa solvendi nie może być 
warunkiem; w konsekwencji jest to wyłącznie causa solvendi (a nie warunek).

W powyższych rozważaniach na temat causae solvendi przyjęto sytuację 
laboratoryjną, wartość powołania do spadku pokrywała się z wartością długu 
spadkowego, w zwolnieniu którego powołano do spadku.

Gdyby rzecz rozważyć w kategorii warunku, to nie ma żadnych wątpliwości. 
Skuteczność powołania do spadku można uzależnić od istnienia obowiązku pra
wnego, bez względu na to, jaka jest relacja między nimi, a zatem choćby wartość 
powołania do spadku wielokrotnie przewyższała wartość obowiązku prawnego. 
Gdyby rzecz wspomnianego obowiązku prawnego analizować na odcinku cau
sae, można by tak samo postąpić, i wtedy, jej upadek powodowałby zupełny 
upadek powołania do spadku, lecz wydaje się to wątpliwe. Jeżeli spadkodawca 
nie wyraził w tym względzie odmiennej woli, należy przyjąć, że testator powołał 
spadkobiercę do spadku solvendi i donandi causa (łączenie causarum jest do
zwolone). Upadek zatem podstawy spowodowałby tylko częściowy upadek po
wołania do spadku. Zmniejszenie udziału spadkowego takiego spadkobiercy by
łoby proporcjonalne do wartości upadłego obowiązku prawnego. Zwolniona 
część udziału przechodziłaby na spadkobiercę podstawionego, w jego braku na
stępowałby przyrost (także na rzecz spadkobiercy, który w ten sposób zwolnił 
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udział), a dopiero w braku przyrostu, następowałoby - co do zwolnionej części - 
dziedziczenie ustawowe.

Przykład: Spadkobiercy A, B - powołani do spadku, każdy w 1/2. Wartość 
spadku - 200.000, wartość obowiązku testatora wobec A - 20.000. Udziały spad
kowe: A - 10/20 (100.000 : 200.000), B - 8/20 (80.000 : 200.000), wartość zwol
nionego udziału - 2/20 (20.000 : 200.000), czyli A - 10/20, B - 8/20; zwolniony 
udział - 2/20, który przypada (przyrost) A i B.

W związku z causa solvendi (przy testamencie) por. m.in. art. 453, 506 k.c.
Sytuacja II:
Spadkodawca (S) powołuje do spadku osobę A, obciążając ją zapisem na 

rzecz B.

S

art. 959
A----------------------B

art. 968 § 1

B otrzymuje zapis donandi causa, chyba że należy przyjąć, iż solvendi lub 
acąuirendi causa (w tym ostatnim przypadku - zapis w zamian za pewną korzyść 
majątkową na rzecz testatora). Obciążenie zapisobiercy dalszym zapisem (lub 
poleceniem) nie wchodzi w zakres analizowanej tu sytuacji (II), por. jednak dalsze 
sytuacje (III, IV). Gdyby rzecz rozpatrywać tu w kategorii warunku (a nie causae 
solvendi, acąuirendi), to przy zapisie nie wchodzą w grę ograniczenia z art. 962 
k.c. (art. 975 k.c.), zresztą tak samo nie mają one miejsca przy causa.

Powołanie do spadku - analogicznie jak w sytuacji I - nastąpiło nieodpłatnie, 
causa donandi, bez żadnego ekwiwalentu ze strony spadkobiercy (A). Wartość 
obciążeń (zapisów, poleceń) na niego nałożonych nie wyłącza causa donandi, 
bez względu na to, w jakiej relacji pozostają one do przysporzenia majątkowego 
(powołania do spadku)40. Upadek powołania do spadku powoduje oczywiście 
upadek obciążenia osoby tej zapisem (A)41. Bezskuteczność zapisu nie powodu
je jednak bezskuteczności powołania do spadku.

40 Podobnie SN na tle innego stanu faktycznego: "Wartość świadczenia, którym darczyńca obciąża 
obdarowanego i stosunek tej wartości przysporzenia majątkowego nie może być miernikiem ani cechą 
wskazującą na to, czy umowa jest istotnie darowizną" (orż. SN z 11.IV. 1946r. Ć 894/45, PiP 1946, z. 7, 
s. 115).

41 Oczywiście zapis pozostaje w mocy, a jest skuteczny względem innych osób, art. 967.

Spadkodawca, podobnie jak w sytuacji I, może powołać do spadku solven- 
di causa (a nie donandi causa). Co do analizy, czy jest to causa, czy warunek 
oraz czy stosuje się art. 962 k.c. per analogiam do causae solvendi, por. wyżej 
(syt. I). Jednak testator może powołać spadkobiercę do spadku w zamian za 
obciążający tę osobę zapis, czyli inaczej: skuteczność powołania spadkobiercy 
uzależniona jest od skuteczności zapisu obciążającego tę osobę.

Na razie należy pominąć fakt, czy jest to dozwolone, rzecz trzeba zanalizo
wać tak, jakby było to dopuszczalne.
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Z punktu widzenia techniczno-prawnego można tu prima facie przyjąć wa
runek lub causam. Byłby to warunek tej treści, że: skuteczność powołania do 
spadku osoby A zależy od skuteczności obciążającego ją zapisu. Byłby to waru
nek rozwiązujący, że nie upadnie zapis (że nie zostanie ubezskuteczniony za
pis)42, por. np. art. 928 § 1 pkt 3 w zw. z art. 972 k.c. Nie wydaje się możliwe 
(choć prowadzi do tych samych rezultatów) przyjęcie, że w istocie są to dwa 
warunki (kumulatywnie zastrzeżone): że w chwili otwarcia spadku zapis będzie 
skuteczny (warunek zawieszający) oraz że po otwarciu spadku zapis nie zostanie 
ubezskuteczniony (warunek rozwiązujący). Warunek taki przy powołaniu do 
spadku (de lege lata) byłby dopuszczalny, gdyby w chwili otwarcia spadku było 
pewne, że zapis będzie skuteczny (art. 962 k.c.). Tak jednak nie jest, skutecz
ność zapisu zależy od szeregu okoliczności, które mogą definitywnie wyjaśnić się 
dopiero ex post, po otwarciu spadku (np. art. 928 § 1 pkt 3 w zw. z art. 972; 969; 
1067 § 1 w zw. z art. 1059 § 2 k.c.). Płynie stąd wniosek, że zastrzeżenie takiego 
warunku nie jest dozwolone przy powołaniu do spadku.

42 "Przyszłość“ należy oceniać w stosunku do chwili sporządzenia testamentu, a nie otwarcia spadku. W 
przeciwnym wypadku, gdyby w chwili zgonu spadkodawcy zapis był bezskuteczny, nie byłby to w 
ogóle warunek (brak elementu przyszłości). Jeśli zapis jest nieważny w chwili sporządzenia testamen
tu, nie jest to w ogóle warunek (zdarzenie nastąpiło równocześnie ze złożeniem oświadczenia woli).

43 S. Grzybowski, System..., t. I. 1974, s. 498; A. Wolter, op. cit., s. 257.
44 W. Czachórski, Czynności..., s. 37.

Należy rzecz z kolei rozważyć na odcinku causae. Trzeba tu przyjąć cau
sam acąuirendi. Niemniej wymaga to kilku dodatkowych uwag, po zaakceptowa
niu których będzie to dopiero możliwe. Przy causa acąuirendi celem przysporze
nia ¡est nabycie pewnej korzyści majątkowej przez dokonującego przysporze
nia43 44 , w analizowanej sytuacji, gdyby przyjąć takie założenie, to nie można by 
konstruować causae acąuirendi, tutaj celem przysporzenia (w postaci powołania 
do spadku) jest nabycie korzyści majątkowej przez inną osobę niż przysparzają
cy. Nadto przy czynnościach przysparzających chodzi przecież nie o skutki praw
ne w majątku testatora, ale otrzymującego przysporzenie. To zapisobierca ma 
tutaj nabyć korzyść majątkową, a nie testator. Niemniej w przypadku czynności 
mortis causa ujęcie to wymaga modyfikacji w tym kierunku, że causa acąuirendi 
występuje wtedy, gdy celem przysporzenia przez spadkodawcę jest nabycie 
pewnej korzyści majątkowej dla siebie lub innej osoby. W analizowanej przeto 
sytuacji należałoby przyjąć, że istnieje causa acąuirendi. Istota bowiem causae 
powinna sprowadzać się nie do tego - na rzecz kogo ma nastąpić w zamian 
przysporzenie, lecz do tego, że w zamian ma nastąpić pewne "świadczenie" ma
jątkowe. Może ono nastąpić na rzecz przysparzającego lub wskazanej przez nie
go osoby. Jest to tym bardziej zasadne, że nie jest konieczne, aby w zamian na 
rzecz przysparzającego, korzyść majątkową dał otrzymujący przysporzenie, wy
starczy, jeśli przysparzający uzyskuje w zamian od otrzymującego przysporzenie 
lub osoby trzeciej (w tej samej lub w innej czynności prawnej) korzyść równowa
żącą poniesiony uszczerbek majątkowy. Skoro nie ma wymogu - i słusznie - 
aby w zamian przysporzenia dokonał ten, kto je otrzymuje, to nie ma potrzeby, 
aby w analizowanym stanie faktycznym na tle testamentu postąpić inaczej: co do 
osoby mającej otrzymać w zamian korzyść majątkową. Osobą tą nie musi być 
testator (przysparzający), lecz może nią być osoba przez niego wskazana. Tym 

79



bardziej, że przysporzenie na rzecz testatora w zasadzie45 jest z natury rzeczy 
wyłączone w czynnościach mortis causa. Nadto w czynnościach przysparzają
cych chodzi o skutki prawne w majątku otrzymującego przysporzenie, a nie - 
przysparzającego. W konsekwencji nie jest istotne, kto daje wzajemne przyspo
rzenie (otrzymujący je, czy inna osoba) oraz kto otrzymuje to wzajemne przyspo
rzenie (przysparzający, czy inna, wskazana przez przysparzającego, osoba). 
Istotne jest, że ważność (skuteczność) przysporzenia X uzależniona jest od waż
ności (skuteczności) wzajemnego przysporzenia Y. Czyli causa acquirendi: przy
sporzenie w zamian za przysporzenie (nie jest istotne, kto daje wzajemne przy
sporzenie oraz na rzecz kogo ma ono nastąpić). Nie jest też istotne, czy wzajem
ne przysporzenie ma nastąpić w tej czy w innej czynności prawnej. Tę wzaje
mność nie należy utożsamiać z czynnościami wzajemnymi, bowiem causa acqui- 
rendi występuje przy czynnościach odpłatnych, nie tylko wzajemnych. Kto by 
problematykę causae chciał ograniczyć do przysporzeń w ramach tego samego 
tytułu prawnego (i między tymi samymi osobami: przysparzający - otrzymujący 
przysporzenie), ten w analizowanej sytuacji (skoro są to różne tytuły prawne: po
wołanie, zapis; różne osoby: wzajemną korzyść uzyskuje nie przysparzający, lecz 
inna osoba; wzajemne przysporzenie nie pochodzi od otrzymującego przyspo
rzenie, od testatora) musiałby odrzucić konstrukcję causae, a rzecz rozważyć 
tylko w kategorii warunku.

45 W zasadzie, bo może nastąpić po sporządzeniu testamentu, a przed otwarciem spadku (por. sytuację 
I co do causae acąuirendi).

46 Sytuacji tej nie można odwrócić, gdyż - w analizowanym stanie faktycznym - B otrzymuje przysporze
nie od S me tytułem causae obligandi, lecz donandi (oczywiście możliwa jest nie causa donandi, lecz 
solvendi). Upadek powołania do spadku A zwalnia tę osobę z obowiązku wykonania zapisu wobec 
B; zapis jest skuteczny względem spadkobierców wstępujących w miejsce A (por. art. 967 k.c.). Jeśli 
zapis uczyniono w zamian za powołanie do spadku, a powołanie w zamian za zapis, to upadek 
powołania powoduje upadek zapisu i odwrotnie (zapis - powołania). Czyli tu zarówno powołanie, jak 
i zapis następują acguirendi causa.

A zostaje zatem powołany do spadku acquirendi causa. Sprawdzenie dzia
łania causae obligandi przez stwierdzenie, że w braku porozumienia co do niej, 
umowa nie zostaje zawarta, jest nieprzydatne na tle jednostronnych czynności 
prawnych, bowiem causa ustalana jest tu jednostronnie. Oczywiście jej brak po
woduje nieważność testamentu. Należy sprawdzić jej działanie w inny sposób. 
Przykład: Ważność zobowiązania do przeniesienia własności zależy od istnienia i 
ważności zobowiązania do zapłaty ceny (umowa sprzedaży). Można to zgenerali- 
zować dla potrzeb causae acquirendi: ważność przysporzenia X zależy od istnie
nia i ważności przysporzenia Y (celem nabycia którego zostało dokonane przy
sporzenie X). W analizowanym przypadku skuteczność przysporzenia na rzecz 
osoby A (powołania do spadku) zależy od skuteczności obciążającego ją zapi
su46. Zastrzeżenie takiej causae jest prima łacie niedozwolone przy powołaniu do 
spadku (arg. z art. 962, 58 § 1 in fraudem legis). Niemniej, jak wykazano w sytu
acji I, przy causa solvendi nie ma podstaw do analogicznego stosowania art. 962 
k.c. do niej. To samo dotyczy causae acquirendi. W konsekwencji w analizowanej 
sytuacji rzecz należy rozpatrywać tylko w kategorii causae, a nie warunku (por. 
także art. 58 § 3 in fine k.c.). Spadkodawca może zatem ważność powołania 
uzależnić od: 1) ważności zapisu, 2) skuteczności zapisu (obie sytuacje są objęte 
art. 58 § 3 k.c., choć ustawa wspomina tylko o nieważności).
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Wyżej rozpatrzono sytuację (określmy ją jako a), gdy ważność (skutecz
ność) powołania spadkobiercy uzależniono od ważności (skuteczności) obcią
żającego go zapisu, oczywiście spadkodawca może iść dalej, i skuteczność po
wołania uzależnić od wykonania przez spadkobiercę obciążającego go zapisu 
(b). W istocie szłoby tutaj o uzależnienie skuteczności powołania od skuteczno
ści wykonania zapisu (ściślej, skoro to ma być causa: od skuteczności czynności 
przysparzającej, podjętej w wykonaniu zapisu). Jeśli przyjąć, że wzajemne przy
sporzenie, przy causa acąuirendi, nie musi nastąpić w tej samej czynności pra
wnej (tak: W. Czachórski, Czynności..., s. 37), to należy uznać, że jest to causa. 
Jeśli odrzucić takie założenie, należy uznać je tylko za warunek (nie ma jednak 
do tego podstaw).

Spadkodawca może uzależnić (c) skuteczność powołania do spadku od 
skuteczności innego zapisu, w analizowanej sytuacji, ustanowionego przez sie
bie. Innego zapisu, tj. nie obciążającego osobę otrzymującą takie przysporzenie 
(tu: spadkobiercę A). Przykładowo skuteczność powołania do spadku osoby A 
uzależnia testator od skuteczności zapisu obciążającego osobę B. Byłoby to 
zgodne z tezą, że przy causa acąuirendi przysporzenie następuje w zamian za 
przysporzenie, i istotny jest tylko zamiar przysparzającego. Nie jest też istotne, 
czy wzajemne przysporzenie następuje w tej czy w innej czynności prawnej. Roz
patrywanie w kategorii causae sytuacji b), c) wymaga nadto przyjęcia tych sa
mych założeń co uprzednio (syt. a). Rozwiązania a-c zostaną określone nazwą: 
causa acąuirendi II typu.

Wskazane sytuacje a-b można by zgeneralizować i powiedzieć, że z acąuiren- 
di causa mamy do czynienia wtedy, gdy spadkodawca skuteczność powołania do 
spadku uzależnia od skuteczności zapisu. W analizowanych tu sytuacjach szłoby o 
rozrządzenia tego samego testatora. Nie jest istotne, czy zapis obciąża spadkobier
cę A czy inną osobę - zapisobiercę lub innego spadkobiercę. Sytuację tak zgenera- 
lizowaną można także rozpatrzyć w kategorii causae, a nie warunku. Co jednak, ze 
względu na rozłączność ocen: causa - warunek, jest wyłączone.
Rzecz należy rozpatrywać - jak wspomniano - tylko w kategorii causae (po przy
jęciu poczynionych zastrzeżeń konstrukcyjnych).

Spadkobierca A może być powołany do spadku solvendi causa, ale sprawa 
rysuje się tu tak samo jak w sytuacji I, do której należy odesłać.

Sytuacja III.
Spadkodawca powołuje do spadku osobę A, obciążając ją zapisem na 

rzecz - B, a tę z kolei dalszym zapisem na rzecz C.
S

art. 959 k.c. |

A
art. 968 § 1

B-------------------C
atr. 968 § 2
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Omówienia wymaga tylko sytuacja B (zapisobiercy) i C (dalszego zapiso
biercy). A jest powołany donandi causa, chyba że należy przyjąć causa solvendi 
lub acquirendi (por. wyżej sytuacje I, II).

C otrzymuje tu zapis donandi causa, chyba że należy przyjąć causa solven
di lub acquirendi (zapis na rzecz C w zamian za pewną korzyść majątkową na 
rzecz S, spadkodawcy). Gdyby rzecz rozpatrywać w kategorii warunku, to nie 
wchodzą w grę ograniczenia z art. 962 k.c. (art. 975 k.c.). Także przy causa nie 
ma żadnych ograniczeń.

B otrzymuje zapis donandi causa (co do uzasadnienia por. syt. II), chyba że 
należy przyjąć causa solvendi (co do jej uzasadnienia por. argumenty przytoczo
ne w sytuacji I, które mają tu odpowiednie zastosowanie) lub causa acquirendi: 
1) zapis w zamian za pewną korzyść majątkową na rzecz spadkodawcy lub 2) 
ustanowienie zapisu (dla B) w zamian za obciążający go dalszy zapis, czyli uza
leżnienie skuteczności zapisu (dla B) od skuteczności obciążającego tę osobę 
dalszego zapisu (a); analogicznie jak przy powołaniu do spadku, causa acqui
rendi występuje tu także wtedy, gdy skuteczność zapisu (dla B) uzależniono od - 
wykonania przez B obciążającego tę osobę dalszego zapisu (b) lub jeszcze sze
rzej: od skuteczności innego zapisu (tj. nie obciążającego B, a ustanowionego 
przez S) (c).

Także tutaj całą rzecz zamiast w kategorii causae solvendi i acquirendi moż
na teoretycznie rozpatrywać w ramach warunku. Przy solvendi causa: uzależnie
nie skuteczności zapisu od istnienia podstawy przysporzenia (obowiązku pra
wnego), czyli zapis byłby ustanowiony pod warunkiem rozwiązującym, że nie 
upadnie podstawa prawna przysporzenia47, zaś przy acquirendi causa - 1) zapis 
(B) pod warunkiem przysporzenia na rzecz testatora pewnej korzyści majątkowej 
przez B; 2) uzależnienie skuteczności zapisu (dla B) od: skuteczności dalszego 
zapisu (dla C) (a) lub szerzej - od wykonania przez B dalszego zapisu (dla C) (b), 
lub jeszcze szerzej - od skuteczności innego zapisu testatora S (c). Przy konstru
kcji warunku nie mają do zapisu zastosowania ograniczenia z art. 962 k.c. (art. 
975 k.c.). Z przyczyn, o których wspomniano, należałoby przyjąć nie konstrukcję 
warunku, lecz causae. Sytuacje te (a, c) można tak samo, jak przy powołaniu do 
spadku (syt. II), zgeneralizować: skuteczność zapisu (dla B) uzależniona jest od 
skuteczności innego zapisu (w tym także dalszego, ów inny zapis może obciążać 
B, lecz tak być nie musi, może on obciążać inną osobę). Co do uzasadnienia 
por. sytuację II.

47 Co do odmiennej interpretacji tego warunku por. s. 75 - 77.

W związku z acquirendi causa rzecz wymaga jednak bliższej analizy. 
Przykład: S uczynił zapis na rzecz B o wartości 100.000 zł w zamian za dalszy 
zapis (na rzecz C) o wartości 1.000 zł. Należy rozważyć, czy można przyjąć tu 
causa obligandi, wobec rażącej dysproporcji wzajemnej korzyści (100 : 1). Aby 
odpowiedzieć na to pytanie, należy zdać sobie sprawę z tego, że przy causa 
acquirendi przysparzający dokonuje przysporzenia w zamian za pewną korzyść 
majątkową. Idzie tu o przysporzenie w sensie prawnym, a nie ekonomicznym. To 
samo dotyczy korzyści wzajemnej (korzyść w sensie prawnym, a nie ekonomicz
nym). Przy ocenie causae (acquirendi, donandi) powinny decydować w zasadzie 
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kryteria subiektywne. Dotyczy to zwłaszcza testamentu (art. 948 k.c.). Tym bar
dziej, że gdyby to odrzucić, należałoby uznać, że przysporzenie nastąpiło dona- 
ndi causa, a tylko ograniczone jest warunkiem (który tej treści niewątpliwie jest 
dopuszczalny). Inną drogą osiągnięto by w zasadzie podobny cel.

Oczywiście spadkodawca może zapisobiercę (B) ustanowić solvendi, acqui- 
rendi, donandi causa, np. zapis kwoty 200.000 zł (100.000 zł - causa solvendi, w 
celu zwolnienia się od długu tejże wysokości; 50.000 zł w zamian za dalszy zapis 
w kwocie 50.000 zł - causa acquirendi; reszta: 50.000 zł - causa donandi).

Zapisobierca (B) może być ustanowiony solvendi causa, celem zapisu jest 
tu zwolnienie się przez testatora od obowiązku ciążącego na nim względem zapi
sobiercy (B). Można tu posłużyć się konstrukcją causae lub stosownej treści wa
runku (uzależnienie skuteczności zapisu od istnienia podstawy przysporzenia, a 
zatem warunek: że ona nie upadnie - co może nieraz nastąpić także po chwili 
otwarcia spadku, por. np. art. 88 k.c.). To co w związku z tym typem causae 
powiedziano przy powołaniu do spadku (sytuacja I) ma tu odpowiednie zastoso
wanie, z tym że zastrzeżenie tego typu causae lub tej treści warunku jest dozwo
lone, gdyż ograniczeń z art. 962 k.c. nie ma przy ustanowieniu zapisu (art. 975 
k.c.). Nadto, jak stwierdzono, należy przyjąć, że jest to causa, a nie warunek.

Rozwiązanie sytuacji III jest w istocie pochodną rozwiązania uprzednich 
dwóch sytuacji, z tym że nie ma tu ograniczeń co do warunku, jak przy powoła
niu do spadku (art. 975, 962 k.c.).

Sytuacja IV.
Wyżej analizowano powołanie do spadku i zapis (dalszy zapis), nie wprowa

dzając elementu polecenia, aby utrzymać czystość analizy.
Niemniej to, co powiedziano przy zapisie odpowiednio ma zastosowanie 

także do polecenia majątkowego48 (prowadzącego do przysporzenia). A zatem w 
sytuacji drugiej w miejsce osoby B, zapisobiercy - można podstawić polecenio- 
biercę; w sytuacji trzeciej w miejsce osoby C, dalszego zapisobiercy - polecenio- 
biercę (czyli polecenie obciąża zapisobiercę). Natomiast odpowiednie gałązki w 
sytuacji II: A - B oznaczyć: art. 982 k.c., a w sytuacji III: B - C, art. 982 k.c. Analiza 
rysować się będzie tak samo.

48 Teoretycznie konstrukcję causae, przysporzenia - ogranicza się do czynności majątkowych. Niemniej 
można ją zastosować (odpowiednio także) do przysporzeń niemajątkowych (tu: polecenia niemająt
kowego, jeśli prowadzi ono do powstania prawa podmiotowego niemajątkowego).

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że w przysporzeniach testa
mentowych mogą występować wszystkie trzy typy causae. W przypadku powoła
nia do spadku dopuszczalność causae acquirendi, solvendi prima tacie podlega 
pewnym ograniczeniom, z uwagi na zasadę art. 962 k.c. (art. 58 § 1 cz. II - "obej
ście ustawy"). Rozważania prowadzono dwuetapowo: na odcinku causae i wa
runku. Przyjęcie tej lub innej drogi nie prowadzi zawsze do tych samych rezulta
tów. Gdy prowadzono analizę torem causae, odkładano na bok konstrukcję wa
runku. Natomiast gdy rozważania prowadzono torem warunku, odkładano na bok 
causam, przyjmując, że jej nie ma. Nie można zaś prowadzić analizy jednocześ
nie torem causae i warunku, gdyż nie prowadzi to zawsze do tych samych rezul
tatów.
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Causa donandi - odmiennie niż causa acąuirendi, solvendi - nie może być 
zastąpiona konstrukcją warunku. Przyjęto jednak, że w analizowanych klauzulach 
należy dopatrywać się nie warunku, lecz tylko causae. Tę zaś, w zasadzie49, nie 
poddano takim ograniczeniom, jakim podlega warunek (zakaz analogii z art. 962 
k.c.).

49 W zasadzie, bowiem dotyczą one causae acąuirendi I typu oraz II b; por. jednak s. 74 i n.

Rozważenie causae testamentu jest zagadnieniem ciekawym, choćby z teo
retycznego punktu widzenia, i nawet gdyby prezentowało się - niesłusznie - tezę, 
że causa jest zbędna, to rozważenie tego zagadnienia zasługuje na aprobatę.

Czas zatem na refleksje bardziej ogólne.
Wyżej analizowane sytuacje (I - IV) - na odcinku causae acąuirendi II typu - 

można zgeneralizować i stwierdzić, że causa acąuirendi występuje m.in. wtedy, 
gdy skuteczność powołania do spadku uzależnia testator od skuteczności usta
nowionego przez siebie zapisu (który nie musi obciążać powołanego spadkobier
cy); skuteczność powołania do spadku uzależniono od skuteczności powołania 
innego spadkobiercy; skuteczność powołania do spadku uzależnia testator od 
skuteczności polecenia majątkowego (prowadzącego do przysporzenia), nie mu
si ono obciążać powołanego spadkobiercy; skuteczność zapisu jest uzależniona 
od skuteczności testamentowego ustanowienia spadkobiercy (nie musi nim być 
obciążony zapisem); skuteczność zapisu uzależnia testator od skuteczności in
nego zapisu (nie musi on obciążać tego zapisobiercy); skuteczność zapisu jest 
uzależniona od skuteczności polecenia majątkowego (prowadzącego do przy
sporzenia), nie musi ono obciążać tego zapisobiercy. Sformułowania te można 
odmiennie wystylizować i poprawniej: testator powołuje do spadku w zamian za 
zapis (obciążający spadkobiercę lub zapisobiercę) - tak samo można zmienić 
brzmienie pozostałych tez. Z kolei one wszystkie mogą być zgeneralizowane:

Testator uzależnia skuteczność przysporzenia na rzecz osoby X od skutecz
ności przysporzenia na rzecz osoby Y Chodzi tu o rozrządzenia tego samego 
spadkodawcy. (Oczywiście mogą to być rozrządzenia różnych osób, testamenty 
korespektywne). Rozrządzenia na rzecz Y mogą, lecz nie muszą być sporządzo
ne, wystarczy uzależnienie skuteczności przysporzenia od ich sporządzenia. 
Można to ująć jeszcze inaczej, i chyba poprawniej:

Testator ustanawia przysporzenie na rzecz osoby X w zamian za przyspo
rzenie na rzecz osoby Y. To przysporzenie w zamian dla Y pochodzi od tego 
samego spadkodawcy. (Oczywiście może ono pochodzić od innego spadkodaw
cy, testamenty korespektywne). Analogicznie jak wyżej to przysporzenie dla Y 
może, lecz nie musi być sporządzone (uwaga ta dotyczy także testamentów ko- 
respektywnych). Istotne jest samo uzależnienie przysporzenia od innego przy
sporzenia.

Rzecz całą można rozpatrywać teoretycznie w kategorii warunku, a nie cau
sae. Z przyczyn, o których wspomniano, nie jest to jednak możliwe. Nadto wa
runkiem nie są postanowienia umowy, "warunki umowy"; musi to być zdarzenie 
zewnętrzne w stosunku do czynności prawnej.

Wyżej analizowano causam acąuirendi (II typu) na tle rozrządzeń tego sa
mego testatora. Należy jednak stworzyć teraz konstrukcję ogólną causae acąui- 
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rendí, wspólną dla rozrządzeń tego samego testatora (causa acquirendi I, II typu) 
oraz rozrządzeń różnych osób (testamenty korespektywne). W testamentach ko- 
respektywnych, zależnie od ich treści, osobą otrzymującą przysporzenie może 
być ten sam podmiot prawa (otrzymujący przysporzenie od różnych osób), np. 
dwaj testatorzy (A, B) ustanawiają tego samego (wspólnego) spadkobiercę C, 
wzajemnie uzależniając skuteczność jednego testamentu od drugiego. W związ
ku z tym przytoczone uprzednio definicje uogólniające, w takich stanach faktycz
nych, nie miałyby zastosowania (tam były dwie różne osoby otrzymujące przy
sporzenie). Tak samo przy rozrządzeniach tego samego testatora, zależnie od 
ich treści, może wystąpić ta sama osoba przysparzająca (testator) na rzecz 
dwóch różnych osób. Jest to zatem sytuacja odwrotna do uprzedniej (tej samej 
osoby otrzymującej przysporzenie, lecz różnych osób przysparzających). Oczywi
ście przytoczona uprzednio definicja miałaby tu zastosowanie. Wszystkie te sytu
acje należy objąć jednym wspólnym określeniem [nadto uwzględnić causam ac
quirendi I typu oraz causam acquirendi II typu w wersji b) - tj. gdy skuteczność 
przysporzenia uzależniono także od skuteczności przysporzenia ínter vivos: wy
konania zapisu (polecenia)]. Co więcej, także na tle rozrządzeń tego samego 
testatora może powstać problem tej samej osoby otrzymującej przysporzenie 
[np. powołanie do spadku osoby A uzależnia testator od skuteczności zapisu na 
rzecz A, obciążającego innego spadkobiercę (zapisobiercę)]. Byłoby to zagad
nienie analogiczne jak nieraz na tle testamentów korespektywnych (tej samej 
osoby otrzymującej przysporzenie). O tyle zatem przytoczona uprzednio definicja 
uogólniająca, nie byłaby adekwatna (nie obejmowałaby wszystkich stanów fakty
cznych).

Tę ogólną konstrukcję causae acquirendi należy ująć w sposób następują
cy:

Testator uzależnia skuteczność przysporzenia A od skuteczności innego 
przysporzenia B albo inaczej, i poprawniej dla potrzeb causae: Testator ustana
wia przysporzenie A w zamian za przysporzenie B. A, B oznaczają tu nie osoby, 
lecz przysporzenia.Oba przysporzenia powinny mieć charakter majątkowy, teore
tycznie można causam odnieść także do przysporzeń niemajątkowych (przy cau
sa obligandi - także mieszanych). Przysporzenia te (A, B) mogą pochodzić od 
tego samego testatora lub od różnych testatorów (testamenty korespektywne). 
To wzajemne przysporzenie (B) może być dokonane lub dopiero ma być dokona
ne (w przyszłej czynności prawnej). Schemat causae acquirendi sprowadzono by 
zatem do następującego: przysporzenia w zamian za przysporzenie. Nie jest za
tem istotne, kto dokonuje wzajemnego przysporzenia (otrzymujący przysporze
nie, czy inna osoba). Tą inną osobą mógłby być także przysparzający (np. testa
tor), oczywiście z natury rzeczy szłoby o wzajemne przysporzenie na rzecz innej 
osoby niż przysparzający, bowiem nie można samemu sobie przysporzyć. W ta
kim przypadku zachodziłaby zbieżność osób: przysparzającej i dokonującej w 
zamian przysporzenia. Nie jest też istotne, czy wzajemne przysporzenie następu
je na rzecz przysparzającego, czy innej osoby. Tą inną osobą może być także 
otrzymujący przysporzenie. Wzajemne przysporzenie może nastąpić w tej lub w 
innej czynności prawnej (następczej, uprzedniej). Nie jest zatem istotne, kto do
konuje wzajemnego przysporzenia oraz na rzecz kogo ono następuje, jak rów
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nież - czy następuje ono w ramach tego samego tytułu prawnego (czynności 
prawnej), czy w ramach różnych tytułów prawnych (następczych, uprzednich); 
istotny jest tylko zamiar osoby dokonującej przysporzenia, która skuteczność 
swego przysporzenia uzależnia od skuteczności innego przysporzenia (przyspo
rzenie w zamian za przysporzenie). W tym ujęciu schemat causae donandi wy
glądałby następująco: Przysporzenie bez wzajemnego przysporzenia, przyspo
rzenie bez uzależnienia jego skuteczności od innego przysporzenia.

Taki schemat causae ma w każdym razie zastosowanie w czynnościach 
mortis causa, a także - jak należy przyjąć - w czynnościach Ínter vivos. Przykła
dowo: darowizna (A) w zamian za inną darowiznę (B), nie ma tu causae donandi 
(darowizna zawarunkowana), lecz występuje causa acąuirendi. Wzajemna daro
wizna może nastąpić: causa donandi (lub inaczej: causa conditionis implendae) 
albo: acąuirendi causa (przysparza się w zamian za uprzednie przysporzenie). 
Przy sprzedaży (A) w zamian za inną sprzedaż (B) - nie jest to sprzedaż z warun
kiem, lecz są dwie causae (acąuirendi - w ramach tego samego tytułu oraz ac
ąuirendi - w ramach różnych tytułów). Łączenie causarum jest dopuszczalne. 
Czyniący wzajemną sprzedaż może to uczynić tylko causa obligandi (lub inaczej: 
causa conditionis implendae) - gdy nie uzależnia wzajemnej sprzedaży od 
uprzedniej sprzedaży - albo także z drugą causa obligandi (sprzedaż B w zamian 
za uprzednią sprzedaż A). W przypadku wzajemnych uzależnień, wspomnianych 
darowizn, sprzedaży - upadek jednej czynności powoduje upadek drugiej (i od
wrotnie). Darowizna, sprzedaż służyły tylko jako przykład dla zilustrowania przed
stawionych tu tez.

Jeszcze raz wraca zagadnienie relacji: warunek - causa, czy ją poddawać 
takim ograniczeniom jak warunek (art. 962 k.c.), czy też nie. Teoretycznie możliwe 
są trzy stanowiska: 1) nie podlega ona takim ograniczeniom; 2) podlega im - gdy 
testator skuteczność przysporzenia testamentowego uzależnia od skuteczności 
przysporzenia innej osoby (w testamentach nie będących korespektywnymi: cau
sa acąuirendi I typu oraz II b; testamenty korespektywne, causa acąuirendi); 3) 
zawsze causa podlega takim ograniczeniom jak warunek (poza causa donandi, 
gdzie jest to bezprzedmiotowe).

Stanowisko 2) jest pośrednie, zaś 1) i 3) - przeciwstawne. Wspomniane 
ograniczenia dotyczyłyby w istocie tylko powołania do spadku (art. 962 k.c.), a 
nie innych przysporzeń testamentowych. Podstawą prawną ograniczeń byłaby 
analogia z przepisów o warunku (art. 962 k.c.). Stanowisko 3 należałoby odrzu
cić, pozostaje do wyboru 1 lub 2. Jeśli można skorzystać z tej wolności wyboru, 
należy wskazać stanowisko drugie (pośrednie). Należy podkreślić, że przy tym 
rozwiązaniu (2) causa solvendi nie podlega takim ograniczeniom jak warunek.

Nie jest zasadne stanowisko, jakoby w sytuacji drugiej, gdy causa podda
wana jest ograniczeniom takim jak warunek, w istocie nie dopatrywać się tu cau
sae, a tylko warunku.

Nie ma podstaw do przyjęcia tezy, aby testamentowi nadać charakter czyn
ności formalnie kauzalnej (w szczególności postulat taki nie płynie z wymogu 
zabezpieczenia swobody testowania). Umowa co do causae testamentu, jako 
umowa o potencjalną jego treść, jest wyłączona (causa, gdy jest objęta testa
mentem, stanowi element jego treści).
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Causa rozporządzenia w czynnościach o podwójnym skutku: zobowiązują- 
co-rozporządzającym rysuje się tak samo jak w odrębnych czynnościach rozpo
rządzających podjętych w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania 
do rozporządzenia (np. art. 156, 510 § 2, 1052 § 2 k.c.)50.

50 Podobnie W. Czachórski, Podstawowe elementy darowizny i jej odwołania, NP 1968, z. 1, s. 26. Odm. 
prawie cala doktryna, por. np. J.S. Piątowski, System prawa cywilnego..., t. II, 1977, s. 231. Na ogół 
bowiem przyjmuje się, że w takim przypadku causa rozporządzenia jest taka sama jak zobowiązania.

Nie można twierdzić, że nie ma causae testamentu, a sytuacje uprzednio 
analizowane uznać za motyw (błąd co do niego jest przy testamencie prawnie 
relewantny - art. 945 § 1 pkt 2 k.c.). Zaciera się bowiem w ten sposób różnicę 
między motywem a causa, która przecież jest także szczególnego rodzaju moty
wem, prawnie relewantnym.

Nie można też causae testamentu zastąpić konstrukcją: przesłanki, jako sa
moistnego elementu treści testamentu, elementu nie będącego ani causa, ani 
warunkiem, a od której to przesłanki zależałaby skuteczność testamentu. Causa 
nie zawsze bowiem musi być objęta treścią testamentu (czynność formalnie kau
zalna). W przypadku zaś, gdy jest nią objęta, jej natura odpowiada definicji cau
sae, i nie ma potrzeby tworzenia nowego, szczególnego rodzaju konstrukcji pra
wnej. Zresztą w istocie byłby to motyw.

Jeżeli spadkobierca (zapisobierca) nie wykona nałożonych na niego obo
wiązków (zapisu, polecenia), to mimo to osoba ta nie traci uzyskanej od spadko
dawcy korzyści [przedmiotem analizy nie są sytuacje, w których skuteczność 
przysporzenia (powołania, zapisu) uzależniono od wykonania obciążeń, nałożo
nych na tę osobę, por. także art. 962 k.c.]. Należy rozważyć, czy jednak nie po- 
wstają wtedy roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Zamierzony bo
wiem przez spadkodawcę cel przysporzenia nie został spełniony. Gdyby spadko
dawca żył, przysługiwałoby mu roszczenie o zwrot tej wartości przysporzenia, 
która powinna być zużyta na wypełnienie obciążenia (nie ma podstaw do przyję
cia tezy, że obowiązkowi zwrotu podlegałoby całe uzyskane przysporzenie). Sko
ro testator nie żyje, to prima facie roszczenie to przysługiwałoby jego następcom 
pod tytułem ogólnym (spadkobiercom), ale jest to niemożliwe. Po pierwsze, rosz
czenia te powstają po otwarciu spadku, nie mogą zatem do niego wchodzić, w 
związku z tym nie przechodzą też na spadkobierców. Po drugie, doprowadziłoby 
to do kolizji z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu niewykonania (nienależy
tego) wykonania zapisu (polecenia). Wierzytelności te przysługują innym osobom 
(zapisobiercom).

Z przyczyn - wymienionych w punkcie 2 - nie można by ich skonstruować 
także na rzecz tych osób, na których korzyść wychodzi odpadnięcie obciążone
go w pierwszej kolejności (art. 967, 973, 984 k.c.); nie można dla takich podmio
tów, roszczenia takiego skonstruować, tylko z innym uzasadnieniem. Jeśli na 
przykład spadkodawca powołał do spadku osobę A obciążając ją zapisem na 
rzecz B, ten zaś podmiot (B) dalszym zapisem na rzecz C, i A wykonał zapis, B 
nie wykonał zapisu, to nie można wnioskować w ten sposób, że skoro A spełnił 
świadczenie B, to uczynił to w tym celu, aby B wykonał zapis (C).
Cel bowiem przysporzenia został określony przez spadkodawcę, i A spełnia 

87



świadczenie w celu zwolnienia się z własnego zobowiązania, a nie w tym celu, 
aby B spełnił świadczenie na rzecz C.

Obciążenie spadkobiercy (zapisobiercy) zapisem lub poleceniem nie jest warun
kiem: 1) Nie ogranicza ono skuteczności zapisu, polecenia (jak warunek). Zapis, pole
cenie są skuteczne w chwili otwarcia spadku. 2) Upadek zapisu (polecenia) lub ich 
niewykonanie nie powoduje upadku uzyskanej korzyści (powołania do spadku, zapi
su). 3) Nie ma obowiązku wypełnienia warunku, odmiennie jest przy zapisie (polece
niu), są one obowiązkami prawnymi, które można realizować w drodze przymusu.

Gdyby uznać, że kauzalność czynności prawnych jest zbędna31, gdyż jej 
wyjaśnienie można zastąpić innymi instytucjami prawnymi, to poprzednie uwagi 
miałyby charakter czysto teoretyczny. Kauzalność jest jednak aktualna.
1) Fakt, że orzecznictwo (doktryna) wyjaśniając różne zagadnienia prawne nie 

odwołują się do causae, lecz je interpretują w inny sposób, nie może być 
argumentem naukowym przeciwko kauzalności. Wprost przeciwnie, pobudza 
do pogłębienia analizy tej kwestii.

2) Co więcej, nawet gdyby causa można było zastąpić innymi instytucjami, to prowa
dzenie analizy tym lub innym torem (np. causae - warunku) nie prowadzi zawsze do 
tych samych wniosków. Przykład testamentu by! tego wyraźnym dowodem.

3) Nie powinno budzić wątpliwości, że kwestia abstrakcyjności pozostaje aktualna 
(nikt jej nie podważał). Gdyby odrzucić kauzalność, kontrukcja czynności 
abstrakcyjnych zawisłaby w próżni, nie mając swego odpowiednika.

4) Kodeks cywilny dookreślił znaczenie normatywne causae (w art. 156,510 § 2,1052 
§ 2 oraz w przepisach o bezpodstawnym wzbogaceniu, zwłaszcza o nienależnym 
świadczeniu). Zastępowanie causae solvendi (np. art. 156 k.c.) konstrukcją causae 
w znaczeniu obiektywnym, jest zabiegiem ekwilibrystycznym, który nie może 
negować istnienia causae (subiektywnej). To prawda, że w przepisach o bezpod
stawnym wzbogaceniu (nienależnym świadczeniu) pojęcie "podstawy prawnej" 
nie jest tożsame z causa subiektywną (nawet na tle czynności prawnych), bo 
występuje tu causa w znaczeniu obiektywnym, niemniej problematyka causae w 
znaczeniu subiektywnym nie straciła nawet tu na aktualności. W szczególności 
causa subiektywna jest jedną z przyczyn powodujących nieważność czynności 
prawnej (brak ważnego tytułu prawnego - podstawy prawnej).

5) Causam nie można zastąpić analizą treści czynności prawnej.
Istnieją bowiem czynności materialne kauzalne, lecz formalnie oderwane, w 
których causa - nie tylko solvendi - nie musi być objęta ich treścią, a mimo to 
causa ma wpływ na ważność czynności prawnej. Krąg tych czynności jest 
bardzo szeroki. Ich przykładem jest testament.

6) Causa ma znaczenie przy analizie, czy czynność prawna została dokonana czy 
nie dokonana (etap zawierania umowy) oraz przy analizie jej skutków prawnych 
(wady oświadczenia woli, następczy upadek causae - reguły bezwzględnej 
kauzalności czy ograniczonej kauzalności).

51 E. Drozd, Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa - Kraków, 1974, s. 103 i n.; Z. Radwański, 
Zarys części ogólnej prawa cywilnego, Warszawa 1979, s. 172 - wymienieni autorzy wypowiadają się 
przeciwko causis obligandi, donandi. A. Kubas, Causa czynności prawnej a zobowiązania z aktu 
administracyjnego, St. Cywil. 1974, t. XXIII, s. 52 (wraz z zestawieniem dalszej literatury w przyp. 34 
na s. 52) - autor odrzuca także causam solvendi.
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7) Kauzalność ma znaczenie na tle swobody umów (dopuszczalność kształtowa
nia czynności jako kauzalnych lub abstrakcyjnych).

8) Causa jest pewnym pierwiastkiem etycznym w prawie cywilnym, jej odrzucenie 
oznaczałoby ograniczenie tego elementu.
Powyższy, skrótowy przegląd obszarów aktualności causae jest dowodem 

na to, że ma ona wyjątkowe znaczenie na tle prawa polskiego, jak mało która 
instytucja. Rozważania co do causae testamentu mają zatem uzasadnienie za
równo teoretyczne, jak i praktyczne. Można tylko zastanawiać się, czy postulat 
zabezpieczenia swobody testowania, nie uzasadniałby przypadkiem konieczno
ści przyjęcia zasady, że testament jest czynnością także formalnie kauzalną. Jeśli 
będzie to etyczne, można by to przyjąć.

Rozwiązania modelowe causae testamentu mogą być różne. Można przy
jąć, że istnieje causa testamentu (I). W ramach tego zasadniczego rozwiązania 
można wyróżnić szereg podrozwiązań. la - istnieją, stosownie do sytuacji, wszy
stkie trzy typy causae (causa donandi, acquirendi, solvendi), Ib - są tylko niektó
re typy causae - causa solvendi, donandi, lc - jest tylko causa donandi. Można 
rozważyć, czy dla powołania z zapisem (poleceniem) (zapisu z poleceniem) nie 
stworzyć nowego typu causae. W ogóle można rozpatrzyć kwestię, czy dla testa
mentu jako takiego nie utworzyć nowego rodzaju causae.

Zagadnienie causae należy ściśle powiązać z odpłatnością, nieodpłatnością 
testamentu. Przyjęte stanowisko w pracy (la) jest ściśle powiązane z rozwiązanym 
uprzednio problemem odpłatności - nieodpłatności testamentu. Niemniej przedsta
wiono tam inne rozwiązania modelowe ostatniej kwestii, które należy odpowiednio 
przenieść na causam testamentu. Jeśli przyjąć, że testament jest czynnością nieod
płatną, to można ewentualnie przyjąć, że występuje tu causa donandi (1). Jeżeli 
stanąć na stanowisku, że testament jest czynnością odpłatną (powołanie z zapisem 
lub z poleceniem, zapis z dalszym zapisem lub z poleceniem), to można być zdania, 
że występuje tu causa acquirendi (2). Gdy przyjąć, że testament jest czynnością 
prawną mieszaną - w granicach obciążenia (zapisem, poleceniem) jest czynnością 
odpłatną, poza tymi granicami nieodpłatną, to można tu rozważyć, czy nie przyjąć, 
że jest to w pierwszej części causa acquirendi, w drugiej - causa donandi (3). Jeśli 
przyjąć, że testament jest czynnością prawną obojętną, tzn. ani odpłatną, ani nieod
płatną, to nie występuje w ogóle także causa testamentu.

Można przyjąć rozwiązanie przeciwstawne (II) i twierdzić, że nie ma causae 
testamentu. Uzasadnienie tego stanowiska może być różne. Można przyjąć, że 
nie ma w ogóle causae (subiektywnej), w szczególności jest ona zbędna, bez
użyteczna, i nie ma zatem causae testamentu (lla). Możliwe jest inne twierdzenie, 
że testament nie jest czynnością przysparzającą, a zatem nie ma causae testa
mentu, bo ta dotyczy tylko czynności przysparzających (llb). Wnioskować można 
także w inny sposób, jest causa czynności prawnych, ale tylko ínter vivos, nie 
mortis causa; nie ma zatem causae testamentu (lic). Twierdzenie, że nie ma cau
sae testamentu może być uzasadniane także w inny sposób - jak wspomniano - 
można twierdzić, że testament jest czynnością obojętną (tzn. ani kauzalną, ani 
abstrakcyjną), po prostu ten podział nie ma do niego zastosowania (lid).

Autor zajął własne stanowisko odnośnie do zagadnienia causae, lecz na 
zasadzie wolności poglądów naukowych nie wyłącza odmiennych rozwiązań.
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ROZDZIAŁ III
Swoboda testowania1

1 Co do swobody testowania (orazjej ograniczeń) por. m.in.: A. Auricchio, La conferma del testamento
nullo e la sua forma, Foro it., 1956, I, 120; G. Belmonte, Brevi osservazioni in tema di invalidité nel 
testamento, Dir. giur., 1950, 418; B. Biondi, Autonomia delle disposizioni testamentańe ed 
inquadramento del testamento nel sistema giuńdico, Foro it., 1949,1566; A. Cicu, Legato e libéralité, 
Riv. trim. civ., 1955, 642; W.K. Dronikow, Nasledstwierinoje prawo Ukraińskiej SRR, Kijew 1974, s. 73
i n.; A. Ehrenzweig, System des österreichischen allgemeinen Privatrechts, t. Il, cz. Il (Familien und 
Erbrecht), Wien 1937, s. 406; A. Escher, Kommentar zum Schweizerischen Żivilgesetzbuch, Das 
Erbrecht, cz. I, Zürich 1960, s. 147 i n.; M. Ferid, K. Firsching, Internationales Erbrecht, München 1969, 
t. III (''Grossbritannien", s. 83 i n.); J. Fleischer, Form und Wesen der Testierfreiheit, Dresden 1939, s. 
31 i n.; J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, Warszawa 1972, s. 98 i n.; T. Kipp, H. Coing, Erbrecht, 
Tübingen 1978, s. 6-7, 109 i n. (wraz z literaturątam zestawiona); J.S. Piątowski, Prawo spadkowe, 
Warszawa 1979, s 115 i n.; M. Planiol, G. Ripert,Traité pratique de droit civil français, t. V, Paris 1957, 
s. 27-42,233 i n.; E. Racz, Les restrictions à la liberté de tester en droit romaine, Paris 1934; R. Raschein, 
Die Ungültigkeit der Verfügungen von Todes wegen, Bern 1954; G. Rosenberg, Podręcznik prawa 
angielskiego, Londyn 1944, s. 57; A. Trabuccni, Liberté testamentaria, captazione e raggiri 
determinati, Giur. it., 1958,1, 503; M. Niedośpiał, Testament w polskim prawie cywilnym - zagadnienia 
ogólne, Kraków 1991, s. 9 i n.; S. Wójcik, w: System prawa cywilnego, t. IV, 1986, s. 173 i n. (wraz z 
cytowaną tam literaturą).

§ 1. Funkcja testamentu

Testament jest instytucją prawną, która pozwala spadkodawcy na uregulo
wanie stosunków majątkowych i w oznaczonym zakresie niemajątkowych post 
mortem. Sprawy majątkowe spadkodawca może regulować poprzez stosowne 
rozrządzenia testamentowe, a w szczególności: powołanie do spadku, zapis, po
lecenie majątkowe, rozrządzenia co do działu spadku. Do czuwania nad wykona
niem tych rozrządzeń może testator powołać wykonawcę testamentu. W tym uję
ciu testament jest środkiem translacji majątku ze spadkodawcy na oznaczone 
osoby (formy translacji: powołanie spadkobiercy, zapis, polecenie majątkowe). 
Pewne rozrządzenia (np. ustanowienie wykonawcy testamentu, postanowienia co 
do działu spadku, dyspozycje dopuszczalne na podstawie art. 33 pkt 2, 34, 49 § 
3, 102 k.r.op.) pozostają w związku z tą funkcją translacyjną.

Testament służy także do regulowania stosunków niemajątkowych post 
mortem. Nieraz zakres tej swobody jest dość szeroki, bowiem przepisy niektó
rych ustawodawstw zezwalają na adopcję, uznanie dziecka lub ustanowienie 
opiekuna w testamencie. Na tle prawa polskiego wspomniane rozrządzenia są 
wyłączone, a na kształtowanie stosunków niemajątkowych spadkodawca może 
wpływać bezpośrednio lub pośrednio, a to poprzez polecenia niemajątkowe lub 
odpowiednio skonstruowane (sformułowane) warunki, dodane przy zapisie, pole
ceniu, ustanowieniu wykonawcy testamentu lub w ograniczonym zakresie przy 
powołaniu spadkobiercy (art. 962 zd. 3 k.c.).

Nie sposób nie dostrzec funkcji pozaprawnej testamentu. Określone rozrzą
dzenia testamentowe mogą wpływać na zachowanie oznaczonych osób, kształ
tując ich postępowanie nie tylko po śmierci spadkodawcy, ale także za jego ży
cia. Nieraz sama zapowiedź oznaczonych rozrządzeń testamentowych (np. wy
dziedziczenia) może zawierać już ten skutek. W ramach funkcji pozaprawnej na- * i  
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leży wymienić różne zalecenia, rady, wskazówki. Wprawdzie nie są one rozrzą- 
dzeniami testamentowymi (nie mają mocy prawnej), lecz często są zamieszczane 
w testamencie, i ich siła moralna ma dla ich adresatów niekwestionowaną moc, 
stanowiąc dla nich prawdziwy testament moralny.

Testament pozwala spadkodawcy przystosować dziedziczenie do potrzeb 
konkretnego przypadku, czego w zasadzie nie czyni ustawa (dziedziczenie usta
wowe) - rozwiązanie schematyczne. Poprzez stosowne rozrządzenia może testa
tor utrzymać majątek spadkowy jako zorganizowaną całość gospodarczą. Testa
ment służy spadkodawcy także do wzmocnienia więzów rodzinnych.

Względem tej samej części spadku można mieć status bądź spadkobiercy 
ustawowego, bądź testamentowego, łączyć zaś ich, w analizowanym przypadku, 
nie można. Przepisy w pewnym stopniu różnicują status prawny spadkobiercy 
ustawowego i testamentowego (por. art. 939, 940 § 2, 991, 1003, 1059-1063, 965, 
1023 § 1, 1039-1042, 1065 k.c.). A zatem mimo że w zasadzie prawa i obowiązki 
tych spadkobierców są te same, to jednak nieraz istnieją tu pewne różnice. Nie 
jest zatem obojętne, czy ma się status spadkobiercy ustawowego czy testamen
towego. Kierunek tych zróżnicowań nie jest jednoznaczny, odmiennie kształtuje 
się nieraz na tle poszczególnych instytucji, niemniej ujmując rzecz ogólnie, nale
ży stwierdzić, że de lege lata korzystniejszy jest status spadkobiercy ustawowego 
niż testamentowego. Przejawia się to w następujących przepisach: art. art. 939 § 
1, 940 § 2 w zw. z 926 § 3, 991, 1003, 1059-1063 w porównaniu z art. 1065 k.c. 
Niektóre zaś postanowienia k.c. czynią korzystniejszym status spadkobiercy te
stamentowego (art. 965, 1023 § 1, 1039-1042). Ten uprzywilejowany status spad
kobiercy ustawowego pozostaje w zgodzie z tym, że ze społeczno-gospodarcze
go punktu widzenia dziedziczenie ustawowe jest ważniejsze niż testamentowe. 
Spadkobiercy ustawowi są zawsze związani ze spadkodawcą bliskimi stosunkami 
prawnorodzinnymi.

§ 2. Pojęcie swobody testowania

O swobodzie testowania można mówić w kilku ujęciach. Po pierwsze, moż
na tym pojęciem obejmować w ogóle wolność rozrządzeń na wypadek śmierci 
albo też tylko rozrządzeń w drodze testamentu. W tym ostatnim przypadku ze 
swobody testowania wyłącza się inne czynności mortis causa niż testament, i to 
zarówno jednostronne jak i dwustronne (umowy). W szczególności nie obejmo
wałaby ona umowy dziedziczenia (sensu stricto, largo), tam gdzie są one dopu
szczalne. Przy czym testament należy rozumieć szeroko, a zatem łącznie z kody
cylem, tam gdzie on występuje.

Po drugie, można swobodę testowania (w obu wyżej sprecyzowanych zna
czeniach, wąskim - szerokim) rozpatrywać w sensie abstrakcyjnym lub konkret
nym. W pierwszym przypadku chodzi o przedstawienie modelu swobody testo
wania, w oderwaniu od konkretnego ustawodawstwa, choć niewątpliwie przy wy
korzystaniu konkretnych rozwiązań normatywnych. Model taki niewątpliwie nie 
byłby jednolity, w jego ramach można by wyróżnić szereg rozwiązań alternatyw
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nych. Aczkolwiek jest to płaszczyzna bardzo ciekawa, niemniej ze względu na 
brak miejsca - nie będzie przedmiotem analizy, aczkolwiek może ona być szcze
gólnie interesująca dla ustawodawcy stającego przed zadaniem konkretnego 
rozwiązania swobody testowania. Niemniej obraz tych możliwych rozwiązań mo
delowych w zasadzie będzie można sobie zrekonstruować na podstawie różnych 
elementów niniejszej pracy. W dalszej analizie przyjęto stanowisko pośrednie, 
przedstawiając rozwiązania modelowe określonych, szczególnie ważnych instytu
cji testamentowych. W ujęciu konkretnym swobody testowania chodzi o jej 
przedstawienie na tle danego systemu prawa, w naszym przypadku - polskiego.

Należy określić wolność testowania jako swobodę (wolność) rozrządzeń na 
wypadek śmierci poprzez testament (w testamencie). A zatem przyjmuje się tu 
ujęcie węższe (pierwszego rozwiązania), zaś analizę, jak wspomniano, ogranicza 
się do naszego systemu prawa, gdyż nie sposób prowadzić prawnie relewan- 
tnych rozważań w oderwaniu od konkretnego systemu prawa. Natomiast ujęcie 
szersze tego pierwszego rozwiązania należy zastąpić określeniem: "swoboda roz
rządzeń na wypadek śmierci". Spośród jednostronnych czynności prawnych mor
tis causa oprócz testamentu będzie to kwestia innych jednostronnych czynności 
prawnych, których dopuszczalność wynika z wyraźnego przepisu prawa lub wy
kładni obowiązującego zespołu przepisów prawnych. (Por. art. 946 cz. II k.c., art. 
22 prawa bankowego; sytuacje zbliżone: art. 301 § 2, 831, 832 k.c.). W jakim 
ujęciu ktoś operuje tym pojęciem, to należy zawsze rozważyć (ustalić).

Przechodząc do wolności testowania należy stwierdzić, że powszechnie - 
de lege lata - ujmuje się ją jako: swobodę rozrządzania przez spadkodawcę ma
jątkiem na wypadek śmierci2. Na pewno jest to konsekwencją określonego ujęcia 
definicji testamentu, jak bowiem wspomniano, doktryna rozrządzanie majątkiem 
zalicza do cech konstytutywnych testamentu3. Skoro w pracy odmiennie sformu
łowano jego definicję, przyjmując, że na jego treść mogą składać się samoistne 
rozrządzenia: a) majątkiem spadkodawcy, b) majątkowe, nie będące jednak po
stanowieniami z punktu a) oraz c) niemajątkowe, to analogicznie swobodę testo
wania nie można ograniczać tylko do rozrządzeń majątkiem spadkodawcy. Zna
lazło to wyraz w przytoczonej wyżej jej definicji. Jest ona zrekonstruowana na 
podstawie przepisów prawnych, gdyż k.c. nie zawiera wyraźnego przepisu statu
ującego swobodę testowania, jak to czynią nieraz (wyjątkowo) inne ustawodaw
stwa4.

2 A zatem jednocześnie utożsamia się ją ze swobodą rozrządzeń na wypadek śmierci. Por. E. Gniewek, 
Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych, NP 1972, z. 10, s. 1528; J. Gwiazdomorski, op. cit., 
s. 12, 99; J.S. Piątowski, op. cit., s. 115.

3 Por. przyp. 22 (w zw. z przyp. 8), rozdz. I.
4 Np.: art. 7 pr. spadk. jugosł., art. 534 k.c.ros.

Tak sformułowana w pracy swoboda testowania odnosi się do treści testa
mentu. Można powiedzieć, że jest to wolność testowania w ścisłym tego słowa 
znaczeniu. Natomiast w ujęciu szerszym (sensu largo) oznacza ona nie tylko 
swobodę co do treści testamentu, lecz także wolność co do tego: czy go sporzą
dzić, na rzecz kogo, w jakiej formie. Rozróżnienie to jest zgodne z podziałem 
swobody czynności prawnych na ujęcie jej: wąskie i szerokie. Żaden przepis pra
wa nie wprowadza obowiązku testowania, nie można go też wyprowadzić w dro
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dze wykładni obowiązującego zespołu przepisów prawnych. Byłoby to zresztą 
sprzeczne z naturą testamentu jako aktu o charakterze ściśle osobistym. Posta
nowienia o wadach oświadczeń woli (art. 945 §1,3 k.c.) wyłączają niedozwolone 
oddziaływania faktyczne na testatora w kierunku sporządzenia przez niego testa
mentu. Obowiązek sporządzenia testamentu nie może również wynikać z czynno
ści prawnej (jednostronnej, umowy).

Swoboda testowania w zakresie formy jest wyłączona, spadkodawca może 
sporządzić go tylko w ściśle określonej formie, i to pod rygorem nieważności (art. 
958 k.c.). W tym punkcie, w porównaniu z większością czynności prawnych te
stament podlega zatem szczególnym ograniczeniom, w głównej mierze wynikają 
one z funkcji jaką ma tu pełnić forma (por. rozdz. I, przyp. 53). To ograniczenie 
doznaje pewnego złagodzenia poprzez pozostawienie spadkodawcy do wyboru 
jednej z kilku form testamentowych (co do zakresu tej swobody por. rozdz. I § 4).

Podstawa prawna swobody co do tego, czy sporządzić testament, jest taka 
sama jak w przypadku innych czynności prawnych.

Swoboda co do wyboru osób na rzecz których można testować wchodzi - 
jak należy przyjąć - w skład swobody co do treści czynności prawnych. W przy
padku umów można mówić o wolności wyboru kontrahenta, podobnie jest przy 
jednostronnych oświadczeniach woli, które mają być złożone innej osobie ("kon
trahent"). Jednostronne oświadczenia woli nie skierowane do oznaczonej osoby 
nie wymagają wyodrębnienia tego elementu swobody czynności prawnych (tak 
jest np. przy testamencie), skoro nie ma tu kontrahenta umowy czy adresata 
jednostronnego oświadczenia woli. Natomiast to na rzecz kogo można testować, 
wchodzi do treści rozrządzeń testamentowych, ograniczenia na tym odcinku są 
zatem ograniczeniami treści testamentu.

Jeśli szczególne względy nie przemawiają za odmiennym uregulowaniem, 
to zakres swobody czynności prawnych mortis causa, tu - testamentu, powinien 
być analogicznie ukształtowany jak przy czynnościach prawnych Ínter vivos. W 
swym ujęciu bezwzględnym zasada ta oznaczałaby, że spadkodawca w testa
mencie powinien mieć możność kształtowania stosunków rzeczowych, obligacyj
nych, rodzinnych, analogicznie jak w przypadku czynności ínter vivos, chyba że 
co innego wynika z ich natury (np. zawarcia małżeństwa). Ustawodawca kształto
wanie stosunków rodzinnych w testamencie wyłączył w zupełności. Art. art. 33 
pkt 2, 34, 49 § 3, 102 k.r.op. uznano wyżej za przepisy spadkowe. Inne kodeksy 
zezwalają nieraz na przysposobienie, uznanie dziecka (np. § 1598 ust. 3 k.c.n.) 
czy ustanowienie opiekuna w testamencie (np. § 196 k.c.a.). Testator w testa
mencie nie może powołać do życia innych praw rzeczowych, aniżeli te, które 
wynikają z ustawy.

Elementem uprawnienia do rozporządzenia, o którym wspomina art. 140 
k.c. (a dotyczy to także innych praw majątkowych, dziedzicznych, w których ten 
element wchodzi w ich skład) jest m.in. rozrządzenie rzeczą na wypadek śmierci 
w testamencie. Na pozór można by twierdzić, że nie jest to prawdziwe, gdyż przy 
powołaniu do spadku przedmiotem rozrządzenia nie jest rzecz, lecz spadek jako 
całość. Natomiast zapis i polecenie są czynnościami obligacyjnymi, quasi-obliga- 
cyjnymi, nie zmierzającymi zatem do obciążenia prawa własności. Niemniej w art. 
140 k.c. chodzi o rozporządzenie w szerokim tego słowa znaczeniu (przeniesie
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nie, zniesienie lub obciążenie - w drodze czynności rzeczowej lub obligacyjnej - prawa 
własności5); czynności prawne (faktyczne) bezpośrednio lub pośrednio (np. powołanie 
do spadku) mogą dotyczyć rzeczy. Należałoby wyrazić przekonanie, że pojęcia: "roz
porządzenie rzeczą (prawem)" - które jest traktowane jako element treści danego pra
wa podmiotowego (np. własności, art. 140 k.c.) oraz "czynność prawna rozporządza
jąca" - nie są tożsame; ich podział oparty jest na innych kryteriach; na tle ustawy 
zawsze należy badać, w jakim znaczeniu używa ona terminu rozporządzenie (element 
treści prawa podmiotowego czy czynność prawna rozporządzająca). Należałoby przy
jąć, że to rozróżnienie jest dopuszczalne.

5 Tak samo: S. Grzybowski: Prawo cywilne. Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1976, s. 54, przyp. 99; 
J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 1976, s. 65 i n.; A. Klein, Elementy stosunku prawa 
rzeczowego, Wrocław 1976, s. 28. Odm. J. Wasilkowski, w: System prawa cywilnego, t. II, 1977, s. 47.

Uprawnienie do rozporządzania na wypadek śmierci można ująć jako natu
ralny skutek prawa do rozporządzania między żyjącymi.

Skutki rzeczowe (nabycie przez inną osobę praw rzeczowych) spadkodaw
ca może osiągnąć wprost (powołanie do spadku - sposób niedoskonały, bo w 
przypadku kilku spadkobierców dochodzą oni do wspomnianych praw na zasa
dzie wspólności; nadto niektóre prawa rzeczowe są niedziedziczne) lub - pośred
nio, poprzez stosownej treści zapisy i polecenia. Pomocny jest tu zapis windyka- 
cyjny, którego jednak ustawodawca nie przyjął, jak zresztą czynią to często 
współczesne kodeksy.

Podobne skutki, jak w przypadku zobowiązań majątkowych powstałych w 
drodze czynności ínter vivos, może spadkodawca osiągnąć poprzez stosownej 
treści rozrządzenia zapisowe (np. zapis renty); nieraz konieczne będzie tu 
sprzęgnięcie odpowiedniej treści zapisu i dalszego zapisu - wtedy strony, wza
jemnie z nich uprawnione, mają względem siebie roszczenia. Natomiast już tylko 
w pewnym stopniu podobny cel można osiągnąć przez wzajemne powiązanie 
zapisu i polecenia majątkowego lub jeszcze w mniejszym stopniu - przez powią
zanie zapisu z warunkiem: co do pewnego "świadczenia" zapisobiercy na rzecz 
oznaczonej osoby. Powyższe rozważania przedstawia, na przykładzie sprzedaży, 
schemat:

dalszy zapis (oznaczonej kwoty pieniężnej) na rzecz A, 
obciążający B (art. 535, 968 k.c.)

I A
obciążony zapisem

zapis prawa własności na rzecz B

B
zapisobierca
--------------------2*-

obciążenie B poleceniem majątkowym zapłacenia określonej kwoty pieniężnej osobie A

II A
obciążony zapisem

B
zapisobierca

treść zapisu jak w pkt I
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Uwagi: 1) art. 535, 968, 982 k.c.; 2) B ma obowiązek prawny spełnienia 
"świadczenia"; 3) A nie uzyskuje roszczenia do B, skutek tylko podobny do sprze
daży.

do zapisu na rzecz B dołączono warunek, na mocy którego zapisobierca B ma uiścić oznaczoną 
kwotę pieniężną osobie A

■<=-------------------------------------------------------------------------------------------------------
III A B
obciążony zapisem zapisobierca

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B*- 
teść zapisu jak w pkt I

Uwagi: 1) art. 535, 968 k.c.; 2) B nie ma obowiązku prawnego uiszczenia 
kwoty na rzecz A; 3) skutek dołączenia warunku jest tylko z punktu widzenia 
ekonomicznego podobny do sprzedaży.

Przykłady poprzednie w zastosowaniu do polecenia. Analogia do sprzedaży 
występuje tu tylko w zakresie skutków ekonomicznych;

jeśli B jest spadkobiercą lub zapisobiercą, to można go obciążyć wzajemnym poleceniem majątko
wym lub zapisem oznaczonej kwoty pieniężnej dla A (albo do polecenia dodać warunek uzależniają

cy skuteczność polecenia od uiszczenia przez B na rzecz A oznaczonej kwoty pieniężnej)
•<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A B
obciążony poleceniem majątkowym uprawniony z polecenia 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- =>. 
polecenie przeniesienia prawa własności oznaczonej rzeczy na B

Przedmiotem stosunku zobowiązaniowego powstałego w drodze czynności 
ínter vivos może być świadczenie niemajątkowe. Na podstawie testamentu nie 
można zaś powołać do życia roszczeń niemajątkowych, bowiem zapis, zgodnie z 
art. 968 § 1 k.c., ma charakter wyłącznie majątkowy. Także prawa niemajątkowe 
nie wchodzą w skład spadku, i nie mogą być przedmiotem dziedziczenia (arg. a 
contrario z art. 922 § 1 k.c.). Natomiast dopuszczalne jest polecenie niemajątko
we, które jednak uprawnionemu nie daje roszczenia, czyli rozrządzenie takie wy
wiera skutek słabszy. Inaczej swobody rozrządzeń niemajątkowych przy testa
mencie, w zasadzie, nie można było rozwiązać. Spadkodawca jednostronną 
czynnością prawną nie może nakładać obowiązków niemajątkowych na osoby 
trzecie. To oczywiste ograniczenie nie działa natomiast przy umowach obligacyj
nych niemajątkowych. Art. 982 k.c. zezwala na obciążenie obowiązkami niemająt
kowymi tylko beneficjantów spadku (tj. osób korzystających ze spadku, w sensie 
majątkowym). Nie ma zaś żadnych przeszkód prawnych, aby dopuścić zapis nie
majątkowy, dający zatem uprawnionemu roszczenie, z tym zastrzeżeniem, że ob
ciążony zapisem mógłby być tylko beneficjant spadku. De lege lata jest to jednak 
niedopuszczalne (art. 968 § 1 k.c.), jest to wniosek de lege ferenda, przy tym 
należałoby zostawić także instytucję polecenia (art. 982 k.c.).

Dziedziczenie testamentowe wykształciło się później niż dziedziczenie usta
wowe. W przypadku wspólności majątkowej małżonków przedmiotem zapisu jest 
udział w prawach należących do wspólności majątkowej, który przypadnie mał
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żonkowi na wypadek ustania tej wspólności. Dopuszczalny jest zapis kwoty pie
niężnej stanowiącej równowartość określonego areału gruntów według np. cen z 
chwili wykonania zapisu, także na rzecz osoby nie spełniającej przesłanek rol
nych. Wkładem oszczędnościowym można dysponować w testamencie (np. w 
postaci zapisu), nawet jeśli nastąpiło pisemne wskazanie wkładcy (z prawa ban
kowego). Dopuszczalne jest rozrządzanie zagranicznymi środkami płatniczymi, 
np. w postaci zapisu, jego wykonanie następuje w walucie obcej. Prawo pierwo
kupu może być zastrzeżone w testamencie. Spadkodawca może wyłączyć dzia
łanie reguły interpretacyjnej z art. 961 k.c., osoby tam wskazane będą mieć sta
tus zapisobiercy, a nie spadkobiercy. Możliwe będzie wówczas dodanie warunku 
lub terminu. Spadkodawca nie może wyłączyć otwarcia testamentu. Dopuszczal
ny jest zapis dożywotniego utrzymania, m.in. zmierzający do realizacji takiego 
samego celu, jakiemu służy prawo dożywocia (por. § 672 k.c.a.). Zapis prawa 
użytkowania budynku z ograniczeniem wykonania tego prawa do określonego 
lokalu mieszkalnego podlegającego przepisom o najmie na podstawie decyzji 
administracyjnej o przydziale jest skuteczny - w zakresie używania lokalu przez 
zapisobiercę - tylko w stosunku do tych zapisobierców, którzy uprawnieni są do 
zamieszkania w tym lokalu na podstawie jego przydziału. Nieodpłatne prawo 
użytkowania lokalu zwalnia użytkownika od obowiązku tych świadczeń związa
nych z używaniem lokalu, do jakich byłby uprawniony wynajmujący. Dopuszczal
ny jest zapis służebności osobistej mieszkania lub prawa obligacyjnego (np. od
płatnego, nieodpłatnego używania lokalu - skutek podobny do najmu lub użycze
nia). Lokatorskie prawo do lokalu (prawo spółdzielcze) jest niedziedziczne i nie 
jest przedmiotem zapisu. Własnościowe prawo do lokalu (art. 223 § 1, 228 § 4 
ustawy z 16.IX.1982r. Prawo spółdzielcze - Dz.U. nr 30, poz. 210) jest dziedziczne 
i może być przedmiotem zapisu. Wieczyste użytkowanie i własność budynków 
(art. 235 § 1 k.c.) są dziedziczne i mogą być przedmiotem zapisu (łącznie, prawa 
związane). Odrębna własność lokali mieszkalnych jest przedmiotem dziedzicze
nia i zapisu. Zapis dotyczący nieruchomości może polegać także na zobowiąza
niu spadkobiercy do ustanowienia na rzecz zapisobiercy odrębnej własności lo
kalu, jak również do przeniesienia udziału we współwłasności takiej nieruchomo
ści. Gdyby wykonanie zapisu przez zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej 
własności lokalu było ze względu na treść obowiązujących w tym zakresie prze
pisów niemożliwe, treść zapisu, uwzględniając rzeczywistą wolę spadkodawcy 
(art. 948 k.c.), mogłaby stanowić zobowiązanie do przeniesienia na rzecz zapiso
biercy udziału w prawie własności nieruchomości (por. uchw. SN z 2O.XI.1981r. III 
CZP 48/81, OSNCP 1982, z. 4, poz. 49). Dopuszczalny jest zapis prawa dożywot
niego zamieszkania w budynku gospodarstwa rolnego na rzecz osoby nie speł
niającej przesłanek rolnych. Dopuszczalne jest przeznaczenie spadku jednej oso
bie, jako spadkobiercy, przy równoczesnym obciążeniu tego spadku prawem 
użytkowania na rzecz drugiej osoby (zapis użytkowania), por. art. 104 pr. spadk. 
z 1946r. Dopuszczalny jest zapis zachowku (por. § 774 k.c.a., art. 991 § 2 k.c.), 
alimentów, nieczynienia, prawa nie należącego do spadku (por. jednak art. 976 
k.c.), prawa rzeczowego. Dopuszczalny jest zapis wierzytelności [obowiązek wy
nikający z zapisu może zmierzać do zrzeczenia się wierzytelności skierowanej 
przeciwko zapisobiercy, a należącej lub nie należącej do spadku - legatum libera- 
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tionis; zapis może zobowiązywać do przelewu wierzytelności skierowanej prze
ciwko osobie trzeciej, wierzytelność może należeć lub nie należeć do spadku - 
legatum nominis; wydaje się, że dozwolony jest także zapis długu, legatum debiti 
- spadkodawca zapisuje wierzycielowi to, co jest mu winien (por. § 665 k.c.a.)]. 
Art. 365 k.c. stosuje się do zapisu (zapis przemienny, alternatywny), por. np. art. 
119 pr. spadk. z 1946r., § 2154 k.c.n. Testator może zezwolić na transplantację 
organów ciała po zgonie. Dopuszczalne jest w testamencie postanowienie o za
bezpieczeniu zapisu (art. 737 § 3 k.p.c.).

W krajach socjalistycznych obecnie swoboda testowania w zasadzie reali
zowana jest w dość szerokich granicach, niemniej w zasadzie mniejszych niż w 
państwach kapitalistycznych6. Znaczenie społeczno-gospodarcze swobody te
stowania w państwach socjalistycznych jest niepomiernie mniejsze niż w pań
stwach kapitalistycznych. Wynika to ze składu masy spadkowej (w państwach 
socjalistycznych w zasadzie tylko własność osobista). Wolność testowania jest 
ograniczona przez przepisy ogólne (art. 58 k.c.) oraz postanowienia szczególne 
(np. art. 923 § 1, 942, 962 k.c.). Ograniczenia swobody testowania w interesie 
rodziny: ograniczenia prawne - rezerwa (np. art. 28, 29 pr. spadk. bułg., § 479 
k.c. czechosł., art. 913 k.c.fr., art. 806 k.c.hiszp., art. 30, 31 pr. spadk. jugosł., art. 
841 k.c.rum., art. 535 k.c.ros., art. 535 k.c.ukraiń.), ograniczenia ekonomiczne, a 
nie prawne - zachowek (np. art. 991 k.c., art. 151 pr. spadk. z 1946r., § 765 k.c.a., 
§ 396 k.c. NRD, § 2303 k.c.n., § 665, 672 ust. 2, 677 ust. 1 pkt d k.c.węg. - por. 
jednak § 672 ust. 2, 3), prawo do utrzymania (np. system anglo-amerykański7). 
Ograniczenia swobody testowania są natury ogólnej i szczególnej, te ostatnie 
dotyczyły gospodarstw rolnych (art. 1065, 1067, 1068 k.c.). Na przyszłość nale
żałoby postulować zniesienie ograniczeń w zakresie testowania co do gospo
darstw rolnych (art. 1059-1067 k.c.).

6 Podobnie J. Gwiazdomorski, op. cit.,s. 97.
7 Por. np. W. Frank, The General Principles of English Law, Londyn - Toronto - Wellington - Sydney 

1961, s. 152; G. Rosenberg, op. cit., s. 57; M. Ferid, K. Firsching, op. cit., t. Ill ("GrossDritannien", s. 
83).

8 Co do konstytucyjnych założeń prawa spadkowego por. J. Gwiazdomorski, op. cit., s. 20 i n. Por. także 
art. 67 ust. 2, 78 ust. 1,79 ust. 1.

§ 3. Podstawa prawna swobody testowania

Przepisy Konstytucji nie zawierają postanowień bezpośrednio dotyczących 
testamentu8. Wybór podstawy dziedziczenia (ustawa, umowa, testament) jest po
zostawiony ustawodawstwu zwykłemu. Nie przesądzają też postanowienia Kon
stytucji treści szczegółowych przepisów prawa spadkowego, w tym szczegóło
wych rozwiązań swobody testowania. Przepisy Konstytucji o ochronie rodziny, 
małżeństwa, macierzyństwa, równouprawnieniu kobiet, równości praw wszystkich 
ludzi, trwałości indywidualnych gospodarstw rolnych - to dyrektywy legislacyjne 
dla ustawodawcy, w tym także regulującego prawo spadkowe.

Podstawą do dalszej analizy będą zatem przepisy zwykłego ustawodaw
stwa. Zastanawiając się nad podstawą prawną swobody testowania należy zdać 
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sobie sprawę z tego, o jakie jej ujęcie chodzi: węższe czy szersze; odpowiedź 
bowiem nie będzie jednolita. W pierwszym przypadku podstawą prawną są prze
pisy art. art. 56 i 58 k.c.

Testament jest czynnością uznaną prawnie (art. 56 w zw. z art. 941 i nast. 
k.c.). Jego treść może być dowolna, byleby tylko nie była sprzeczna z bez
względnie obowiązującymi przepisami prawa, ani nie zmierzała do ich obejścia, 
ani też nie była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 1, 2 
k.c.)9. Z kolei przepisy prawa spadkowego regulujące testament pozostawiają 
spadkodawcy stosunkowo szeroki zakres swobody, która doznaje nieraz ograni
czenia przez wyraźne postanowienia szczegółowe.

9 Podobna funkcję jak art. 58 k.c. pełni w przypadku testamentu w k.c.n. - § 138, zaś w k.c.a. - § 878. 
Niektóre kodeksy, jednak jest to raczej odosobnione, wśród przepisów prawa spadkowego zawierają 
wyraźne postanowienie na wzór art. 58 k.c. - art. 42 pkt c pr. spadk. bulg., § 373 ust. 1 k.c.NRD.

10 Treść testamentu może na przykład ograniczyć się do wskazania, który z testamentów sporządzonych 
w tej samej dacie, w razie ich sprzeczności, ma obowiązywać. Por. jednak dalej idącą tezę uchw. SN, 
według ktorei wskazanie takie nie musi mieć postaci testamentu - uchw. SN z 3O.IX.1971r. III CZP 
56/71, OSNCP 1972, z. 3, poz. 47.

Podstawa prawna swobody co do tego, czy sporządzić testament, przed
stawia się analogicznie jak w przypadku innych czynności prawnych, z tym że w 
wypadku testamentu znajduje ona dodatkowe uzasadnienie w osobistym chara
kterze tego aktu, a wszelkie możliwe ograniczenia faktyczne tej wolności są w 
szczególny sposób zakazane przez przepisy o wadach oświadczeń woli (art. 945 
§ 1 pkt 1, 3 k.c.).

Swoboda co do formy jest wyłączona, co nie oznacza jednak, że nie mogą 
pojawić się tu pewne szczególne zagadnienia związane ze swobodą testowania 
(wybór formy i jego wyłączenie przez czynność prawną), kolejność dokonywania 
czynności przy testowaniu itd. (por. rozdz. I § 4), podstawą prawną do ich roz
strzygania będą art. 949-958 k.c., a w kwestiach tu nie uregulowanych - art. 60 
k.c. (np. swoboda formy obejmuje nie tylko wybór jednej z możliwych form, ale 
także wolność dokonywania poszczególnych działań przy sporządzaniu czynno
ści prawnej w określonej, wybranej formie).

§ 4. Katalog rozrządzeń testamentowych

Na podstawie wykładni przepisów prawa cywilnego, a w szczególności ks. 
IV k.c. należy katalog rozrządzeń testamentowych, sprecyzować w sposób nastę
pujący:
a) dyspozycje co do - powołania spadkobiercy (art. 959-967 k.c.),
b) zapisu (art. 968-981 k.c.),
c) polecenia (art. 982-985 k.c.),
d) wykonawcy testamentu (art. 986-990 k.c.),
e) wydziedziczenia (art. 1008-1010 k.c.),
f) inne rozrządzenia testamentowe, których taki charakter (tj. testamentowy) wy

nika z wykładni obowiązujących przepisów prawa, w szczególności10:
- testament negatywny,
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- dyspozycje co do zaliczenia darowizn na poczet schedy spadkowej przy dziale 
spadku (art. 1039 §1,2 k.c.)11,

- rozrządzenia co do działu spadku,
- dyspozycje co do wyłączenia przedmiotów majątkowych nabytych przez dzie

dziczenie lub zapis z majątku odrębnego małżonków (art. 33 pkt 2 k.r.op.),
- postanowienia co do wyłączenia przedmiotów zwykłego urządzenia domowe

go służących do użytku obojga małżonków z majątku wspólnego (art. 34 
k.r.op.),

- dyspozycje co do zarządu majątkiem dziecka, nabytym z testamentu (art. 102 
k.r.op.). Por. także art. 49 § 3 k.r.op.

11 Nałożenie w testamencie obowiązku zaliczenia darowizny na poczet schedy spadkowej (w dziale 
spadku) ¡est wyłączone, gdy w umowie darowizny zwolniono obdarowanego z tego obowiązku.

12 Odm. J. Pietrzykowski, w: K.c. - komentarz, t. 3, 1972, s. 1843.

Przebaczenie nie jest oświadczeniem woli11 12 , toteż nie jest rozrządzeniem 
testamentowym, chociaż może być zamieszczone w testamencie i wywoła skutki 
prawne stosownie do swej natury (art. 930, 1010 k.c.). Gdyby treść czynności 
ograniczała się tylko do przebaczenia, nie byłby to testament.

Jeżeli uznać, że przebaczenie jest oświadczeniem woli (co odrzucono), 
wówczas byłoby to pośrednie rozrządzenie majątkowe.

Jeśli spadkodawca wskazał spadkobiercy lub zapisobiercy na konieczność 
określonego działania lub zaniechania, nie czyniąc tego jednak obowiązkiem pra
wnym (pozostawił je do uznania "obciążonego"), to nie jest to rozrządzenie testa
mentowe, dla braku stanowczości, nie zmierza bowiem ono do wywołania skutku 
prawnego. Czy natomiast spadkodawca może nałożyć na określoną osobę obo
wiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc go jednak zaskarżal- 
nym (nawet w takim trybie jak przy poleceniu) - czyli byłaby to sytuacja podobna 
do zobowiązań naturalnych (oczywiście uprawniony nie ma tu roszczenia, choć
by niezaskarżalnego) - może być sporne, należy przyjąć, że nie jest to możliwe, 
te obowiązki prawne mogą mieć postać (i skutki) tylko zapisu lub polecenia. Roz
rządzenie zaś powyższej treści nie miałoby charakteru testamentowego, nie wy
wołałoby żadnych skutków prawnych. Byłoby to w istocie niezaskarżalne polece
nie, zaś fakt ten może wynikać tylko z postanowienia ustawy, a nie z czynności 
prawnej.

W testamencie obok wskazanych rozrządzeń prawnych (a-f), wiążących, 
mogą być zamieszczone różnego rodzaju postanowienia pozaprawne, nie wywo
łujące skutków prawnych, nie wiążące prawnie. Mogą to być zalecenia, rady, 
wskazówki dla oznaczonych osób; sformułowania stanowiące podsumowanie 
dotychczasowego życia testatora, przebaczenia spadkodawcy itp. Gdyby treść 
aktu ograniczała się do tych innych sformułowań, nie byłby to testament, skoro 
nie są to oświadczenia woli w sensie techniczno-prawnym. Byłby to testament 
moralny. Te inne sformułowania testamentu mogą być wykorzystane przy jego 
wykładni.

Gdyby natomiast spadkodawca zmierzał do wywołania skutków prawnych, 
których jednak poprzez testament wywołać nie można, to akt taki nie byłby testa
mentem. Przykładowo uznanie dziecka (w testamencie) mogłoby co najwyżej po
służyć za dowód w ewentualnym procesie o ustalenie ojcostwa, ale skutków uz
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nania wywołać nie może, chyba że jednocześnie są spełnione przesłanki uznania 
(art. 79 § 2 k.r.op. w zw. z art. 950 k.c.) i nie miało ono w zamiarze spadkodawcy 
nastąpić tylko post mortem (wówczas bowiem, do chwili zgonu, nie można by 
mówić o "konwersji testamentu" na czynność uznania).

§ 5. Inne klauzule testamentowe

A. Clausula derogatoria, clausula cassatoria, cautela Socini. Zastrzeżenie w 
testamencie, że: każdy późniejszy testament lub też taki, któremu brakować bę
dzie pewnej cechy (np. podwójnego podpisu, pisemności) będzie nieważny, jest 
niedozwolone. Występuje tu tzw. clausula derogatoria, która de lege lata jest za
kazana, jako że zawiera w sobie w istocie (jednostronne) zrzeczenie się lub ogra
niczenie możności odwołania testamentu, co jest niedozwolone (art. 943 w zw. z 
art. 58 k.c.).

Clausula cassatoria - to zastrzeżenie testamentowe, że w przypadku, gdyby 
spadkobierca lub zapisobierca coś uczynił lub czegoś nie uczynił, utracić ma w 
całości (lub w części) korzyść przeznaczoną dla niego w testamencie. Zatem 
clausula ta zawiera w sobie warunkowe przeznaczenie korzyści w testamencie, 
ocena jej dopuszczalności musi być zróżnicowana, w zależności od tego, czy ma 
dotyczyć utraty powołania do spadku czy też innej korzyści (zapis, polecenie). W 
pierwszym wypadku, jako że byłoby to w istocie warunkowe powołanie do spad
ku, klauzula ta jest niedozwolona (art. 962 k.c.), w drugim - jest dozwolona, i 
stosuje się tu ogólne zasady co do warunku przy zapisie (poleceniu); por. art. 
975 k.c. (analogicznie stosowany także do polecenia).

Taka klauzula ma nieraz znaczenie dla spadkodawcy, który często może 
być nią zainteresowany, zwłaszcza wtedy, gdy będzie chciał zmusić (nie w sensie 
prawnym) zapisobiercę do określonego zachowania, przewidując, że np. (a) oso
ba uprawniona z testamentu nie będzie chciała (z uwagi na stosunek osobisty 
łączący ją z obciążonym zapisem) lub (b) nie będzie mogła, z przyczyn pra
wnych (przy poleceniu) - domagać się realizacji zastrzeżonego na jej rzecz 
świadczenia (korzyści). Poprzez tego typu zastrzeżenie spadkodawca może 
wzmocnić (czysto faktycznie) gwarancję wykonania polecenia, np. zapis pod wa
runkiem zawieszającym (lub rozwiązującym) wykonania (niewykonania) dalszego 
zapisu (a) lub polecenia (b).

Szczególnym typem (rodzajem) klauzuli kasatoryjnej jest cautela Socini, po
legająca na tym, że spadkodawca w testamencie przeznacza osobie uprawnionej 
do zachowku (art. 991 § 1 k.c.) korzyść majątkową, przekraczającą zachowek tej 
osoby, nakładając jednocześnie na nią pewne obciążenia (zapis, polecenie) lub 
ograniczenia (warunek, termin), które odnoszą się do całej przeznaczonej korzy
ści, z tym zastrzeżeniem, że osoba ta uzyskuje całą przeznaczoną jej testamen
tem korzyść, jeśli uzna nałożone na nią obciążenia lub ograniczenia za obowią
zujące ją co do całości, w przeciwnym wypadku, osoba ta otrzymuje tylko zacho
wek. W istocie jest to warunkowe przeznaczenie korzyści majątkowej w testa
mencie, zatem uwagi poczynione wyżej, co do klauzuli kasatoryjnej, mają tu od
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powiednie zastosowanie. Byłaby ona zatem dopuszczalna (z zastrzeżeniem art. 
962 k.c.). Spadkobierca może - bezpośrednio, pośrednio - zrzec się prawa do 
zachowku (w całości lub w części), zarówno przed otwarciem spadku (art. 1048 
k.c.), jak i później (por. tylko art. 58 § 2 k.c.). Można rozważyć, czy nie uznać tej 
klauzuli za ważną (z zastrzeżeniem art. 962 k.c.), z tym że uprawniony do 
zachowku mógłby powołać się na ograniczenie odpowiedzialności z art. 998 
k.c.; czy nawet wprost przyjąć: częściową nieważność obciążeń (ponad za
chowek). To ostatnie stwierdzenie jest zawsze konieczne przy warunku. Roz
wiązań tu sprecyzowanych nie należałoby przyjmować, gdyby spadkodawca 
wyraźnie taką możliwość wyłączył. Rzecz w tym, że treść tej klauzuli to właś
nie zakłada. Zatem jeśli klauzula na tle konkretnych okoliczności naruszałaby 
- choćby częściowo - prawo do zachowku (art. 998 k.c.), byłaby nieważna. 
Jeśli je nie naruszałaby, byłaby ważna. W obu sytuacjach stosowano by ogra
niczenie z art. 962 k.c.

Spadkodawca nie może pozbawić swych dziadków uprawnień przysługują
cych im z mocy właściwych przepisów spadkowych (art. 938, 966 k.c.). Odmien
ny pogląd, ze względów humanitarnych, jest wyłączony. Można by zastanawiać 
się, czy w drodze analogii nie stosować tu przepisów o wydziedziczeniu (art. 
1008-1010 k.c.), lecz taki pogląd też jest wyłączony.

Po pierwsze, art. art. 938 i 966 k.c. są przepisami iuris cogentis. Po drugie, 
jest to roszczenie alimentacyjne szczególnego rodzaju (quasi-alimentacyjne), co 
dodatkowo uzasadnia niemożność pozbawienia tego prawa. Prawo do zachowku 
nie ma natomiast charakteru alimentacyjnego; nadto jest ono pochodne od dzie
dziczenia ustawowego, a dziadkowie nie są spadkobiercami ustawowymi, ani też 
ich prawa nie można ujmować jako surogatu dziedziczenia ustawowego, o czym 
świadczy fakt, że jest to prawo skuteczne nie tylko względem spadkobierców 
ustawowych (art. 938 k.c.), lecz także testamentowych (art. 966 k.c.). Powyższe 
argumenty w pełni uzasadniają tezę, że pozbawienie dziadków przysługującego 
im prawa (art. 938, 966 k.c.) jest niedozwolone.

Klauzula testamentowa: "uchylam skutki niegodności co do określonego 
spadkobiercy (zapisobiercy)" kryje w sobie przebaczenie faktów, które mogą 
stanowić podstawę do uznania za niegodnego. Jest to niezależne od tego, 
czy spadkodawcy były te fakty znane czy nie, chyba że wykładnia testamentu 
prowadzi do odmiennego wniosku, że spadkodawca chciał objąć przebacze
niem tylko fakty mu znane. Oczywiście nieraz wykładnia testamentu może nie 
pozwalać na łączenie z powyższą klauzulą takich skutków (przebaczenia). 
Wtedy przytoczona na wstępie klauzula, nie ma żadnego znaczenia (jest bez
skuteczna). Spadkodawca nie może przebaczyć spadkobiercy (zapisobiercy, 
art. 972 k.c.) faktów przyszłych, które nastąpią po otwarciu spadku (art. 928 § 
1 pkt 3 k.c.). Przebaczenie bowiem, jeśli taka jest intencja spadkodawcy, obej
muje nie tylko fakty znane, lecz i nie znane, ale istniejące w chwili przebacze
nia. W związku z tym powyższa klauzula nie obejmowałaby faktów zaszłych 
po dacie sporządzenia testamentu (obojętnie, czy przed czy po otwarciu 
spadku). Poza faktem przebaczenia z nią nie należy łączyć żadnych innych 
skutków.
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B. Testamentowe rozrządzenia co do działu spadku13 14 . W literaturze co do 
tej kwestii brak na ogół wypowiedzi, poza wzmiankami. Przedmiotem analizy są 
przepisy k.c., wykorzystanie literatury z okresu prawa spadkowego z 1946r. , ze 
względu na zmianę ustawodawstwa w tym zakresie, wydaje się wątpliwe15. W 
literaturze wypowiedziano dwa poglądy w tej materii: a) rozrządzenia tego typu 
nie są dopuszczalne16; b) że mogą być one objęte testamentem, a sąd w miarę 
możności powinien dążyć do tego, aby była uszanowana wola spadkodawcy wy
rażona w testamencie (por. też art. 152 § 3 post, spadk. z 1946r.)17; jednak sąd 
nie jest nimi bezwzględnie związany, nawet gdyby dział spadku, według wskazań 
spadkodawcy, był zgodny z prawem.

13 Por. art. 77, 80 pr. spadk. bulg., art. 1075, 1076 k.c.fr., § 477 k.c.czechosł., § 362 ust. 1,371 ust. 1,389 
k.c.NRD, § 2044-2049, 2216 k.c.n.; A. Baziński, Prawo spadkowe - komentarz, Łódź 1948, s. 277 i n.; 
F. Blahuta, w: K.c. - komentarz, t. 3, 1972, s. 1856 i n.; W. Drews, R. Halgasch, Grundriss Żivilrecht, z. 
9 (Erbrecht), Berlin 1979, s. 37 i n.; J. Gwiazdomorski, Dziedziczenie czy następstwo szczególne? 
(przyczynek do dyskusji nad art. 103 pr. spadk), PN 1950, z. 3-4, s. 220 i n.; T. Kipp, H. Coing, op. 
cit., s. 649 i n. (wraz z literaturą tam podaną); B. Kordasiewicz, Testamentowe dziedziczenie 
gospodarstw rolnych, 1978, s. 87; R. Moszyński, Działy spadkowe, Warszawa 1961, s. 88, 102, 103, 
131; J.S. PiątowsKi, op. cit., s. 143, 246; C. Cankova, Zawieszczanieto w błgarskoto nasledstweno 
prawo, Sofia 1985, s. 141 ; M. Planiol, G. Ripert, op. cit., s. 1091 i n.; G. Ripert, J. Boulanger, Traité de 
droit civil d’après le traité de Planiol, t. IV, Paris 1959, s. 1258-1259,1263 i n.; J. Gwiazdomorski, Prawo 
spadkowe, 1959, s. 331; tenże, Prawo spadkowe, 1972, s. 99; S. Szer, Prawo spadkowe, Warszawa 
1955, s. 68; M. Planiol, Podręcznik prawa cywilnego (o darowiznach i testamentach), Warszawa 1922, 
s. 330 i n.

14 Por. A. Baziński, l.c.; J. Gwiazdomorski, l.c.; R. Moszyński, l.c.
15 Brak odpowiednika art. 152 § 3 post, spadk. z 1946r.
16 B. Kordasiewicz, l.c.; J.S. Piątowski, l.c.
17 F. Błahuta, l.c.

W istocie zatem druga teza przyjmuje, że rozrządzenia te nie mają mocy 
prawnej, skoro prawnie nie wiążą. Mają one znaczenie poleceń, wskazówek, a 
zatem nie są rozrządzeniami w sensie techniczno-prawnym. W rzeczywistości za
tem stanowisko to jest zbieżne z pierwszym, bo i przy nim (1), autorom nie moż
na imputować tezy, iż wyłączają tego typu wskazówki (nie wiążące prawnie) w 
testamencie.

Gdyby jednak tak było, sprawa nie wymagałaby bliższej analizy. Niemniej 
stanowiska powyższe (a, b) budzą wątpliwości. Teoretycznie rzecz biorąc, można 
by skonstruować trzy rozwiązania, prezentując odmienną tezę: że rozrządzenia 
te są dopuszczalne.

Rozrządzenia co do działu - jako samoistne rozrządzenia testamentowe (te
za 1).

Przy tym stanowisku rozrządzenia te są dozwolone, i wiążące.
Po pierwsze, gdyby zamknąć spadkodawcy możliwość dokonania tego typu 

rozrządzeń to spadkodawca mógłby osiągnąć podobny cel przez stosownej tre
ści rozrządzenia testamentowe. I tak, podział fizyczny spadku testator ukształto
wałby tak, jakby zechciał, obciążając wzajemnie spadkobierców ustawowych (te
stamentowych), uczynionymi na ich rzecz zapisami, które wyczerpywałyby cały 
spadek. Dopuszczalne jest zastrzeżenie, że otrzymane zapisy mają przypaść 
spadkobiercom na poczet ich udziałów w spadku (por. nadto art. 1033 k.c.). 
Przejęcie spadku mógłby spadkodawca uskutecznić powołując do spadku jedne
go spadkobiercę i obciążając go "spłatami" (zapisami oznaczonych kwot pienięż
nych) na rzecz określonych osób. Nie można z tego wnosić, że skoro takie roz
rządzenia są dopuszczalne, to niech w ten sposób testator rozrządza, a postano
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wienia co do działu są niedopuszczalne. Zmuszałoby to bowiem spadkobierców 
do podjęcia pewnych dodatkowych czynności, aby osiągnąć ten skutek. Nadto 
spadkodawca może być zainteresowany w tym, aby pewne osoby doszły do 
spadku jako spadkobiercy, a nie zapisobiercy, zwłaszcza gdy testator wyłącza 
testamentem na oznaczony okres czasu dział spadku (art. 210 zd. 2, 1035 k.c.). 
Zachodziłaby zatem konieczność przyznania spadkodawcy tego uprawnienia 
wprost, przez uznanie za wiążące rozrządzeń co do działu.

Po drugie, spadkodawca może w testamencie zamieścić postanowienia co 
do zarządu spadkiem (z tym, że nie może zmienić testamentem tych przepisów, 
które mają charakter bezwzględnie obowiązujący). Istniałaby zatem pewna ca
łość: rozrządzenia - (bezpośrednie) co do majątku spadkodawcy (powołanie, za
pis, polecenie) (a), co do zarządu spadkiem (b), co do działu spadku (c). Byłoby 
to nawet zgodne z tezą, że na treść testamentu składają się (z reguły) rozrządze
nia co do majątku spadkodawcy.

Po trzecie, pewne klauzule ustawy mogą dawać wprost podstawę do takie
go wniosku. Postanowienia te są dwojakiego typu, pierwsze, art. 988 § 1 in fine 
k.c. ['(...) wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodaw
cy"), z czego można wnosić, że ustawa zezwala na zamieszczenie klauzul co do 
działu spadku18 oraz, klauzule drugie, ustawodawca wyraźnie dopuszcza możli
wość pewnych postanowień co do działu spadku (art. 1039 §1,2 k.c.), co nale
żałoby uznać za przejaw ogólnej zasady, że takie rozrządzenia są dopuszczalne 
(por. też art. 988 § 1 k.c.).

18 Natomiast wykonawca testamentu nie może dokonać działu spadku, lecz tylko sami spadkobiercy

i umowa, orzeczenie sądu). Odm. - z podkreśleniem dyskusyjności - J.S. Piątowski, op. cit., s. 173 i n. 
łozwiązanie to można by przyjąć, gdyby uznać wykonawcę testamentu za pełnomocnika.

19 Por. przyp. 13.

Po czwarte, szereg argumentów natury celowościowej przemawia za takim 
rozwiązaniem. Spadkodawca ma wtedy w ręku instrument, za pomocą którego 
może realizować sobie właściwe cele (np. utrzymanie jedności majątku).

Po piąte, wolę spadkodawcy w tym względzie, należałoby traktować jako 
substytucyjną do woli spadkobierców. Skoro w drodze umowy lub zgodnego 
wniosku (w sądzie) mogą oni w określony sposób uregulować dział spadku, to 
tym bardziej spadkodawca może określić sposób podziału spadku (arg. a maiori 
ad minus).

Po szóste, niektóre kodeksy zawierają w tym względzie wyraźne przepisy 
zezwalające na zamieszczenie rozrządzeń tego typu19. Nie wydaje się, aby jakieś 
argumenty, przemawiały przeciwko tej tezie, na gruncie prawa polskiego.

Spadkodawcy wolno zatem określić zasady działu spadku, z tym że nie 
może testator naruszyć tych przepisów, które mają charakter bezwzględnie obo
wiązujący.

Pewne dalsze ograniczenia wynikają nieraz z wykładni obowiązujących 
przepisów prawa.

Spadkodawca może w szczególności wyłączyć uprawnienie do żądania 
działu spadku, na okres lat pięciu (art. 210 zd. 2, 1035 k.c.). Testator nie może 
ograniczyć spadkobierców w zakresie wyboru trybu działu spadku (umowa, są
dowe postępowanie). Natomiast spadkodawca może określić zasady podziału fi
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zycznego spadku (co komu ma przypaść), może też postanowić, że dział spadku 
ma nastąpić tylko przez podział fizyczny. Wskazania co do podziału fizycznego 
mogą być wyraźne lub można je wyprowadzić w drodze wykładni testamentu 
(art. 961 k.c.). Spadkodawca może określić zasady przejęcia spadku (spłat) - art. 
212 § 2 cz. I, 1035, 214, 216 k.c., może także ten sposób działu uznać za jedynie 
dopuszczalny. Testator jest uprawniony do wskazania, przykładowo, który spad
kobierca otrzyma całe gospodarstwo rolne (arg. m.in. z art. 213, 214 § 1 k.c.). 
Wydaje się, że spadkodawca nie jest władny zarządzić, że dział spadku ma na
stąpić przez podział cywilny, gdyż wkraczałoby to zbyt daleko w sferę uprawnień 
spadkobierców.

Sąd byłby związany postanowieniami testamentu odnośnie do działu, tak 
samo jak spadkobiercy. Gdyby osoby te zawarły umowę co do działu, odmiennie 
go regulującą, niż to określił spadkodawca, to można by twierdzić, że nie jest 
ona bezwzględnie nieważna, skoro jest sprzeczna z inną czynnością prawną (te
stamentem), a nie jest sprzeczna z prawem (art. 58 k.c.); jednak przeskoczono 
by pewne ogniwo rozumowania (wnioskowania), umowa byłaby nieważna, gdyż 
z wykładni k.c. wyprowadzono normę prawną, że rozrządzenia spadkodawcy co 
do działu spadku są wiążące.

Rozrządzenia co do działu - polecenie (teza 2).
Gdyby odrzucić rozwiązanie pierwsze, należałoby zastanowić się nad in

nym. Można bronić tezy, że rozrządzenia co do działu spadku testator może za
mieścić w postaci stosownej treści poleceń (art. 982 k.c.). Wtedy rozrządzenia te 
wiązałyby tylko samych spadkobierców, którzy wzajemnie mogliby domagać się 
ich realizacji (art. 985 k.c.). Sąd w dziale spadku byłby nimi związany tylko na 
zarzut spadkobiercy. Wykonanie polecenia leży w interesie wyłącznie spadkobier
ców, wykonania jego mógłby żądać tylko wykonawca testamentu lub spadkobier
cy. Wykonawca testamentu nie ma legitymacji do złożenia wniosku o dział spad
ku (chyba żeby przyjąć, że osoba ta jest pełnomocnikiem). Uprawnienie tego 
podmiotu do żądania wykonania polecenia odnośnie do działu spadku, funkcjo
nowałoby wtedy, gdyby spadkobiercy dokonywali działu spadku.

Rozrządzenia co do działu spadku - warunek (teza 3).
Spadkodawca mógłby powołać do spadku osoby, uzależniając skuteczność 

powołania od dokonania przez spadkobierców działu spadku w określony spo
sób (warunek). Ta możliwość jest jednak de lege lata wyłączona, skoro byłoby to 
warunkowe powołanie do spadku (art. 962 k.c.). W razie zamieszczenia tej treści 
warunku, należałoby jednak badać, czy testator bez takiego zastrzeżenia powo
łałby spadkobiercę do spadku czy też nie. Jeśli tak, to warunek uległby skreśle
niu (art. 962 zd. 1 k.c.), jeśli nie, to powołanie byłoby nieważne (art. 962 zd. 2 
k.c.).

De lege lata pozostają zatem do przyjęcia tylko dwa rozwiązania (1, 2). Na
leży przyjąć tezę pierwszą, jednak spadkodawca może zastrzec, że rozrządze- 
niom co do działu nadaje moc tylko polecenia (jest to sprawa wykładni testamen
tu). Tak samo jak identycznym rozrządzeniom (np. co do kwoty 10.000 zł) testa
tor może nadać postać zapisu lub polecenia. Ma to znaczenie m. in. dlatego, że 
przy tezie drugiej sąd rozrządzenia co do działu spadku uwzględniałby tylko na 
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zarzut spadkobiercy (wykonawcy testamentu, art. 510 k.p.c.), zaś przy tezie pier
wszej - z urzędu.

O możliwości stosownej treści zapisów wspomniano uprzednio (w punkcie 1).
To co powiedziano odnośnie do działu spadku, ma odpowiednio zastoso

wanie do wykonania zapisu.
C. Inne postanowienia. Spadkodawca może w testamencie ustanowić fun

dację (art. 3 ust. 1 ustawy z 6.IV.1984r. o fundacjach - Dz.U. z 1984r., nr 21, poz. 
97). Fundacja z chwilą zatwierdzenia przez właściwy organ państwowy (ministra) 
i wpisu do rejestru uzyskuje osobowość prawną. Fundacja może być spadkobier- 
cą lub zapisobiercą . Dopuszczalne są postanowienia w testamencie dotyczące 
pogrzebu i sposobu pochowania zwłok20 21 . Postanowienia te nie mają charakteru 
prawnego, lecz pozaprawny (wiążą w sensie etycznym). Spadkodawca może im 
nadać charakter prawny, wtedy przybierają postać poleceń (art. 982 k.c.). Testa
tor nie może określić w testamencie odmiennie niż ustawa zasad otwarcia testa
mentu, w tym względzie obowiązują bezwzględnie obowiązujące przepisy kode
ksu (art. 646-653, 670 k.p.c.).

20 Co do szczególnych kwestii związanych z fundacją por. S. Wójcik, O potrzebie pewnej zmiany w 
kodeksie cywilnym, PiP 1984, z. 9, s. 67; por. także § 80-88 k.c.n., art. 6 pr. spadk. z 1946r. Por. art. 
927 § 3 k.c.

21 Por. orz. SN z 14.V.1982r. IV CR 171/82, NP 1984, z. 7-8, s. 188 i n„ z glosą W. Kisiela.
22 J. Biernacki, Testament negatywny oraz jego właściwości i skutki, PN 1949, z. 1-2, s. 130 i n.; W.K. 

Dronikow, op. cit., s. 85 i n. (por. także art. 534 k.c.ukraiń.); J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1972, 
s. 98;T. Kipó, H. Coing, op. cit., s. 267; J. Leopold, Testamentsrecht, Berlin 1939, s. 215; J.S. Piątowski 
op. cit., s. 119; A. Tràbucchi, Escluzione testamentaria degli e diritto di rapprezentazione, Giur. it., 
1955, I, 2, 750; S. Wójcik, op. cit., s. 188 i n. (Por. także art. 31 pr. spadk. z 1946r., § 600 pkt e, 637 ust. 
2, 3 k.c.węg.).

§ 6. Testament negatywny22

Motywy, które tkwią u podstaw negatywnych rozrządzeń testamentowych są 
różne. Najczęściej będzie to negatywnie oceniany (z punktu widzenia spadko
dawcy) stosunek osobisty między testatorem a wyłączonym. Nieraz mogą zacho
dzić podstawy do wydziedziczenia, lecz spadkodawca chce - z różnych wzglę
dów - np. aby nie ujawniać na zewnątrz tych faktów, osobę taką tylko wyłączyć, 
ale nie wydziedziczyć. Nieraz będą to pewne zachowania ujemnie oceniane z 
punktu widzenia moralnego, ale nie mogące stanowić podstawy do wydziedzi
czenia. Wśród innych motywów negatywnych rozrządzeń testamentowych - kryje 
się zapatrywanie spadkodawcy, że określoną osobę wystarczająco zaopatrzył już 
za życia, zatem nie jest celowe, aby ona dziedziczyła, ponieważ byłoby to na 
przykład krzywdzące dla innych spadkobierców. Nieraz testator może wychodzić 
z założenia, że sytuacja materialna wyłączonego (zwłaszcza w porównaniu z in
nymi osobami) jest tak dobra, że nie jest celowe, aby dziedziczył taki podmiot. 
Oczywiście powyższe wyliczenie motywów wyłączenia, nie jest wyczerpujące, 
lecz są one najbardziej typowe. Należy jednak podkreślić, że negatywne rozrzą
dzenia testamentowe nie wymagają dla swej skuteczności podania przyczyny 
wyłączenia od dziedziczenia - odmiennie jest przy wydziedziczeniu (art. 1008, 
1009 k.c.) - a zatem wyłączenie jest bezprzyczynowe. Jeśli nawet spadkodawca 
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wyłącza osobę od dziedziczenia (a nie chce jej jednocześnie także wydziedzi
czyć), to nie musi podawać przyczyny, a nawet gdy ją podał, to nie ma ona 
znaczenia prawnego, skoro w zamiarze spadkodawcy było tylko wyłączenie od 
dziedziczenia, a nie wydziedziczenie.

Negatywne rozrządzenia testamentowe mogą przybrać postać: 1) testa
mentu negatywnego lub 2) testamentu, w którym spadkodawca wyłącza od dzie
dziczenia ustawowego swego krewnego lub małżonka, ustanawiając równocześ
nie inną osobę spadkobiercą. W obu przypadkach (rozrządzeń negatywnych) 
mogą być zamieszczone inne rozrządzenia testamentowe, np. zapisy, polecenia, 
ustanowienie wykonawcy testamentu; przy czym mogą być one ustanowione na
wet na rzecz wyłączonego od dziedziczenia (może on też być wykonawcą testa
mentu). Wyłączenie od dziedziczenia w obu przypadkach nie musi być wyraźne, 
wystarczy, gdy z wykładni testamentu (jego treści) taki wniosek można wyciąg
nąć. W szczególności zatem spadkodawca nie musi użyć słowa "wyłączam". Mo
że on faktycznie (ale nie prawnie) wyłączyć swych spadkobierców ustawowych 
od dziedziczenia, przeznaczając cały spadek osobom obcym lub niektórym spo
śród spadkobierców ustawowych. W samym fakcie rozdysponowania spadkiem 
na rzecz tych innych osób nie można upatrywać wyłączenia spadkobierców usta
wowych od dziedziczenia23, chyba że wykładnia testamentu (art. 948 k.c.) prowa
dzi do odmiennego wniosku.

23 Odm. J. Gwiazdomorski, Glosa do uchw. z 14.VI. 1971 r. III CZP 24/71, NP 1972, z. 10, s. 1580 i n.
24 Niektóre kodeksy zawierają przepis stwierdzający wyraźnie jego dopuszczalność, por. np.; § 1938 

k.c.n., § 371 ust. 1 k.c.NRD, art. 534 ust. 2 k.c.rum., art. 534 ust. 2 k.c.ukraiń., § 637 ust. 2, 3, § 660 pkt 
e k.c.węg. Zawierało go także prawo spadkowe z 1946r. (art. 31). W projektach k.c., tylko projekt z 
1960r. zawierał taki przepis (art. 1049 § 2). S. Szer stwierdza, że projekt k.c. pomija przepis o 
testamencie negatywnym, z powodu małego znaczenia praktycznego tej instytucji (Materiały dysku
syjne do projektu kodeksu cywilnego, Warszawa 1955, s. 278).

25 Za dopuszczalnością testamentu negatywnego wypowiedzieli się: F. Błahuta, w: K.c. - komentarz, t. 
3, 1972, s. 1856; J. Gwiazdomorski, Prawo..., s. 58; J. Kapera, Glosa do uchw. SN z 10.IV.1975r. III 
CZP 14/75, PiP 1977, z. 2, s. 169 i n.; J.S. Piątowski, op. cit., s.119; tenże, Rozrządzanie gospodar
stwem rolnym w drodze testamentu, Palestra 1969, z. 2, s. 54; uchw.SN z 10.IV.1975r. III CZP 14/75, 
OSNCP 1976, z. 2, poz. 28.

Testament, w którym spadkodawca wyłącza od dziedziczenia ustawowego 
(wszystkich lub niektórych) krewnych lub małżonka, nie ustanawiając równocześ
nie innej osoby spadkobiercą, nazywa się testamentem negatywnym24. Jak wyni
ka z powyższej definicji, spadkodawca nie może wyłączyć testamentem negatyw
nym Skarbu Państwa; bowiem spadek musi mieć spadkobiercę, jest to istotne 
zwłaszcza dla wierzycieli spadku; nadto przepis o dziedziczeniu Skarbu Państwa 
(art. 935 § 3 k.c.) ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Oczywiście spadko
dawca może wyłączyć od dziedziczenia ustawowego Skarb Państwa, ustanawia
jąc jednocześnie innego spadkobiercę, ale jest to sprawa innego rodzaju, tak 
może uczynić względem małżonka czy krewnych; nie jest to testament negatyw
ny.

K.c. nie zawiera przepisu zezwalającego na testament negatywny, jego do
puszczalność nie budzi wątpliwości. Takie też jest stanowisko doktryny i orzecz
nictwa25. Należy rozważyć, jakie jest uzasadnienie testamentu negatywnego (a 
dotyczy to również negatywnych rozrządzeń testamentowych, nie będących te
stamentem negatywnym). Po pierwsze, dopuszczalność jego wynika ze swobody 
testowania. Niewątpliwie zawiera on rozrządzenie majątkiem, tylko że w sposób 
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negatywny, przez pozbawienie praw do spadku pewnych osób. Następnie wnio
sek taki płynie z art. 1008 k.c. (arg. a maiori ad minus): jeśli testator może pozba
wić zachowku, to tym bardziej - tylko wyłączyć, skoro zachowek jest prawem 
pochodnym od dziedziczenia. Co do ważności (skuteczności) testamentu nega
tywnego stosuje się ogólne zasady testamentowe (co do formy, zdolności testo
wania, wad oświadczeń woli, odwołania, ważności ew. poczynionych zapisów, 
poleceń itp.).

Spadkobiercę ustawowego wyłączonego od dziedziczenia (testamentem 
negatywnym, innym rozrządzeniem negatywnym) należy traktować tak, jakby 
osoba taka nie żyła w chwili otwarcia spadku (fikcja śmierci)26. Wprawdzie może 
to być wątpliwe (por. bowiem art. 927, 928 § 2, 1020, 1049 § 2 k.c., brak nato
miast takiego przepisu dla testamentu negatywnego), ale wniosek taki płynie z 
wykładni postanowień prawa. Natomiast stosowny przepis dla testamentu nega
tywnego zawierało poprzednio obowiązujące prawo spadkowe (art. 31). Poza ce
lowością przyjęcia takiego rozwiązania, przemawiają za nim przepisy art. art. 992 
(pośrednio) i 1011 k.c. Skoro zstępni wydziedziczonego zstępnego (w wydziedzi
czeniu zaś mieści się testament negatywny) mają prawo do zachowku (art. 1011 
k.c.), to zakłada się tym samym, że byliby oni powołani do spadku po spadko
dawcy, skoro zachowek jest prawem pochodnym od dziedziczenia. Spadek za
tem, który miał przypaść wyłączonemu, przejdzie na jego zstępnych (art. 931 § 2, 
934 k.c.). Skoro z samego faktu rozdysponowania majątkiem na rzecz osób ob
cych nie można wnosić o wyłączeniu od dziedziczenia, to tym samym w razie 
niedojścia do spadku powołanych w testamencie osób (przy założeniu, że nie 
było podstawienia oraz wyłączono przyrost) spadek przypadnie osobom pomi
niętym, skoro nie zostały one wyłączone; a nie ich zstępnym. Należy podkreślić, 
że spadek przechodzi na zstępnych nie tylko przy testamencie negatywnym, ale 
także przy testamencie, w którym obok wyłączenia ustanowiono innych spadko
bierców [ma to znaczenie 1) przy powołaniu do części spadku, gdyż do drugiej 
części z ustawy dojdą zstępni wyłączonego, a nie wyłączony (odmiennie nato
miast jest przy pominięciu, gdzie dochodzi pominięty, skoro nie został on wyłą
czony); 2) w sytuacji, gdy któraś z powołanych do spadku osób nie chce lub nie 
może dziedziczyć (np. art. 928, 1020 k.c.), a nie działa podstawienie lub przyrost, 
wtedy do zwolnionego udziału dojdą spadkobiercy ustawowi, a wśród nich zstę
pni wyłączonego, a nie wyłączony]. Przy negatywnych rozrządzeniach testamen
towych spadkobierca wyłączony "nie może" dziedziczyć, a udział, który by mu 
przypadł, przechodzi na zstępnych takiej osoby (art. 931 § 2, 934 k.c.), i należy 
traktować ją, tak jakby nie żyła w chwili otwarcia spadku (art. 927 § 1 k.c.).

26 Tak zgodnie doktryna: J. Gwiazdomorski, op. cit., s. 281 przyp. 5a; J. Kapera, op. cit., s. 170; uchw. 
SN z 10.IV.1975r., op. cit. (s. 42 i n. uzasadnienia).

27 Analogicznie SN w uzasadn. uchw. z 15,V.1972r. III CZP 26/72, OSNCP 1972, z. 11, poz. 197 (s. 18 
uzasad.); uchw. SN z 14.VI.1971 r. III CZP 24/71, OSNCP 1972, z 2, poz. 23; uchw. SN z 1O.IV.1975r. 
cyt. w przyp. 25; J. Gwiazdomorski, Przepisy ogólne dotyczące spadków, dziedziczenie ustawowe, 
testament, Katowice 1965, s. 71; J. Pietrzykowski, w: K.c. - komentarz, t. 3, 1972, s. 1922.

Wyłączenie od dziedziczenia (testamentem negatywnym, innym negatyw
nym rozrządzeniem) nie pozbawia takiego spadkobiercy prawa do zachowku27. 
Ale wątpliwość mogłaby powstać na innym odcinku. Wszak do zachowku upraw
niona jest osoba, która byłaby powołana do spadku z ustawy (art. 991 § 1 k.c.). 
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Nie jest spadkobiercą osoba, która nie chce lub nie może dziedziczyć (np. uzna
na za niegodną, art. 928 § 2; odrzucająca spadek, art. 1020; zrzekająca się, art. 
1049 § 2 k.c.). Do kręgu tych osób zaliczono wyżej także wyłączonego od dzie
dziczenia ("nie może dziedziczyć"). Należy zatem rozważyć, skąd ma on prawo 
do zachowku (por. też art. 992 k.c.). Otóż wniosek taki byłby niewłaściwy, nie 
uwzględniałby bowiem funkcji jaką pełni zachowek. A na tym odcinku istnieje 
zasadnicza różnica między testamentem negatywnym a innymi, uprzednio wska
zanymi, przypadkami niedojścia do spadku (np. z art. 928, 1020, 1049 k.c.). Otóż 
zachowek ma chronić pewne osoby przed "samowolą" spadkodawcy, w tym tak
że przed wyłączeniem ich od dziedziczenia, zapewniając im pewną korzyść ze 
spadku. Natomiast ten argument nie działa przy innych typach uznania pewnych 
osób za podmioty nie mogące (nie chcące) dziedziczyć, a dotyczy to także umo
wy o zrzeczenie się dziedziczenia, skoro ta zakłada zgodę spadkobiercy (argu
ment ten nie działa co prawda w przypadku zstępnych wyłączonego, ale co do 
tego jest wyraźny, wyjątkowy przepis - art. 1049 § 1 k.c.).

W wydziedziczeniu (obojętnie, czy zawartym w testamencie negatywnym 
czy w innym negatywnym rozrządzeniu) kryje się jednocześnie wyłączenie od 
dziedziczenia28, chyba że wykładnia testamentu prowadzi do odmiennego wnio
sku29. Spadkodawca może bowiem postanowić, że wydziedziczenie jednak nie 
zawiera w sobie wyłączenia od dziedziczenia. A zatem jeśli spadkodawca rozrzą
dzi spadkiem na rzecz osób trzecich (tj. nie uprawnionych do zachowku), osoba 
uprawniona nie ma roszczenia o zachowek; jeśli jednak testator nie rozrządził, to 
do spadku z ustawy dojdzie także spadkobierca wydziedziczony. Należy pamię
tać o tym, że wierzytelność o zachowek (jego uzupełnienie) może być aktualna, 
mimo że spadkobierca dojdzie z ustawy do dziedziczenia; wynika to z przepisów 
o doliczaniu darowizn przy ustalaniu substratu zachowku (art. 993-995 k.c.). Nad
to wydziedziczenie zawsze jest "warunkowe", w tym sensie, że spadkodawca nig
dy nie jest pewien, czy osoba wydziedziczona rzeczywiście miałaby roszczenie o 
zachowek (por. np. art. 928, uznanie za niegodnego; art. 1020, odrzucenie spad
ku; przepisy o zaliczaniu darowizn na poczet zachowku, art. 996, por. także art. 
997 k.c.), a mimo to rozrządzenie testamentowe o wydziedziczeniu będzie waż
ne, choć bezskuteczne z powodu tych różnych zdarzeń (które doprowadzą do 
tego, że nie powstanie prawo do zachowku).

28 Analogicznie J. Gwiazdomorski, Glosa do uchw. SN z 14.VI. 1971 r. III CZP 24/71, NP 1972, z. 10, s. 
1582; uzasadnienie uchw. z 14.VI.1971 r. III CZP 24/71, OSNCP 1972, z. 2, poz. 23 (s. 8); uchw. SN z 
1O.IV.1975r. (cyt. w przyp. 25), s. 43 uzasadnienia; J.S. Piątowski, op. cit., s. 277; J. Pietrzykowski, op. 
cit., s. 1924; L. Stecki, w: Kodeks cywilny - komentarz, Warszawa 1980, s. 882 i n.; J. Gwiazdomorski, 
Prawo spadkowe, 1959, s. 404; tenże, Prawo spadkowe, Warszawa 1968, s. 316; W. Chojnowski, 
Prawo spadkowe, Warszawa 1951, s. 186; J. Witecki, Czy według polskiego prawa spadkowego 
dopuszczalne jest wydziedziczenie częściowe, PiP 1949, z. 2, s. 110; S. Wróblewski, Komentarz ao 
§§ 531-824 austriackiego kodeksu cywilnego, Kraków 1904, s. 633; A. Baziński, Prawo spadkowe - 
komentarz, Łódź 1948, s. 290.

29 Odm. J. Gwiazdomorski, w cyt. glosie (NP 1972, z. 10, s. 1581).

Analogicznie zresztą, można zrzec się tylko prawa do zachowku, nie zrzeka
jąc się dziedziczenia (art. 1049 k.c.). Co więcej, spadkodawca może na rzecz 
wydziedziczonego uczynić określone rozrządzenia testamentowe (w tym samym 
lub późniejszym testamencie), w tym również powołać taką osobę do spadku 
(analogicznie jak po zrzeczeniu się dziedziczenia - art. 1049 k.c.). To prawda, że 
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w tym będzie kryć się przebaczenie (art. 1010 k.c.), ale tak zawsze nie musi być, 
gdyż spadkodawca może zastrzec, że utrzymuje w mocy mimo to wydziedziczenie - 
oczywiście co do kwestii, czy mieści się, przykładowo, w powołaniu przebaczenie, 
decyduje wykładnia testamentu. Dalej, testator może spadkobiercę tylko częściowo 
wydziedziczyć, jak przedstawia się wtedy wyłączenie od dziedziczenia, nastąpiło 
ono czy nie. Otóż należy zająć się zagadnieniem częściowego wyłączenia od dzie
dziczenia. Trzeba przyjąć, że jest ono dopuszczalne. Skoro spadkodawca może w 
ogóle wyłączyć daną osobę od dziedziczenia, to tym bardziej tylko częściowo wyłą
czyć (arg. a maiori ad minus). Nadto jest to zgodne ze swobodą testowania. Osoba 
częściowo wyłączona od dziedziczenia zachowuje prawo do całego zachowku. Na 
pozór odmiennie, niż przy wyłączeniu zupełnym, spadek nie przechodzi na jej zstę
pnych, skoro żyje taka osoba (częściowo wyłączona).

Należy jednak przyjąć, że wyłączony dochodzi do części swego udziału, co 
do której nie został wyłączony (np. przy wyłączeniu w 1/2 otrzymuje 1/2 swego 
udziału); zaś do drugiej części udziału, z której dziedziczenia został wyłączony 
[w podanym przykładzie - do 1/2] dochodzą zstępni wyłączonego. Jeżeli nikt ze 
zstępnych wyłączonego nie chce lub nie może dziedziczyć (tak zawsze jest m.in. 
przy częściowym wyłączeniu małżonka), to zwolniona część udziału spadkowego 
przypada pozostałym spadkobiercom ustawowym (z wyjątkiem wyłączonego czę
ściowo od dziedziczenia) proporcjonalnie do przypadających im udziałów ("przy
rost ustawowy", analogia z art. 965 k.c.); w braku takich spadkobierców, dziedzi
czy Skarb Państwa (art. 935 § 3 k.c.). Dyspozycja testamentowa co do wyłącze
nia "przyrostu" lub jego odmiennego obliczenia (niż podano wyżej) jest wyłączo
na, jeśli osoby te mają dziedziczyć z ustawy. Jednak w razie zamieszczenia takiej 
klauzuli, jest ona ważna, a należy uznać, że nastąpiło testamentowe ustanowie
nie spadkobierców, z podaniem tylko sposobu ich oznaczenia oraz określenia ich 
udziałów. W istocie - przy przyjętym w tekście rozwiązaniu - jest to dziedziczenie 
ustawowo-testamentowe. Dziedziczenie ustawowe, bowiem do spadku dochodzą 
osoby wskazane przez ustawę; dziedziczenie testamentowe, bo niektórzy spad
kobiercy dziedziczą w innych częściach, niż wynikałoby to z ustawy. Natomiast 
nie należy przyjmować, że w istocie w powyższym przypadku następuje testa
mentowe ustanowienie spadkobierców, z podaniem tylko sposobu w jaki ma na
stąpić ich oznaczenie oraz określenie ich udziałów, tj. spadkobierców powoła
nych z ustawy do spadku po danym spadkodawcy, którzy mają dziedziczyć w 
odpowiednio określonych udziałach. Interpretacja ta, aczkolwiek możliwa, wydaje 
się sztuczna, a przede wszystkim nie jest zgodna z wolą spadkodawcy, w zamia
rze jego było, aby te osoby (częściowo wyłączone) doszły do dziedziczenia z 
ustawy, z tym że tylko w części. Szczególnie ostro rysuje się to przy wydziedzi- 
czemu częściowym , w którym kryje się częściowe wyłączenie od dziedziczenia. 
Interpretacja idąca w kierunku przyjęcia w tym wypadku, że nastąpiło częściowe 
wydziedziczenie, a jednocześnie testamentowe ustanowienie spadkobiercy, w 
odpowiednio obliczonym ułamku, wydaje się szczególnie sztuczna. A zatem w 
częściowym wydziedziczeniu kryje się częściowe wyłączenie od dziedziczenia, 
chyba że z testamentu wynika odmienna wola co do wyłączenia (por. wyżej). * 

30 Przeciwko dopuszczalności częściowego wydziedziczenia - J. Pietrzykowski, op. cit., s. 1922.
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Powstaje tylko kwestia, jak obliczyć ten ułamek przy dziedziczeniu ustawowym, w 
jakim ma nastąpić dziedziczenie (por. bowiem art. 991 § 1, 992 k.c.). Należy są
dzić, że częściowe wydziedziczenie może nastąpić w szczególności ułamkowo 
lub kwotowo31. W tym ostatnim przypadku należy je zawsze przeliczyć na wy
dziedziczenie ułamkowe, a następnie odpowiednio zmniejszyć udział spadkowy, 
tj. zmniejszyć go proporcjonalnie do zmniejszenia zachowku (art. 992 k.c. nie 
stosuje się tu). Przykład: Spadkodawca (S) pozbawił spadkobiercę B (syna) za
chowku w 1/2. Do spadku po S byli powołani trzej synowie i małżonek. Udział 
spadkowy B wynosi 1/4 (art. 931 § 1 k.c.). Udział (B) obliczony po częściowym 
wyłączeniu wynosi 1/8 [1/4:2, 1/4x1/2], W przypadku wydziedziczenia "kwotowe
go" należy najpierw przeliczyć je na wydziedziczenie ułamkowe. Dodanie warun
ku (por. jednak art. 962 k.c.) lub obciążenie zachowku (zapisem, poleceniem) jest 
częściowym wydziedziczeniem.

31 W tym ostatnim przypadku dla obliczenia ułamka, w jakim ma nastąpić wyłączenie, należy zawsze 
przeliczyć to na odpowiedni ułamek, będący podstawą do wydziedziczenia, poprzez porównanie 
kwoty, co do której nastąpiło wyłączenie, z ogólną wysokością zachowku dla tej osoby.

32 Odm. J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, s. 281; autor wymaga odwołania testamentu.

Przebaczenie powoduje ubezskutecznienie dokonanego wydziedziczenia32, 
nie uchyla natomiast zawartego w wydziedziczeniu wyłączenia, jeśli to kryło się w 
wydziedziczeniu. Do uchylenia wyłączenia od dziedziczenia potrzebne jest odwo
łanie testamentu, bowiem ustawa nie łączy takiego skutku z przebaczeniem przy 
testamencie negatywnym, jak przy wydziedziczeniu (por. art. 1010, poza tym art. 
930 k.c.). Można rozważyć tezę następującą: przebaczenie obejmuje ubezskute
cznienie testamentu zarówno w zakresie wydziedziczenia, jak i wyłączenia od 
dziedziczenia (w testamencie negatywnym), arg. z art. 1010 k.c., chyba że wolą 
testatora było wyłączenie tylko skutków wydziedziczenia, a nie wyłączenie od 
dziedziczenia. Do tego poglądu, zwłaszcza z pobudek czysto humanitarnych, na
leży się przychylić. Rzecz jest dyskusyjna.

Przy częściowym wyłączeniu spadkobiercy od dziedziczenia, nie połączonym 
jednak z ustanowieniem spadkobiercy, występuje testament negatywny (por. wyżej).

Marnotrawstwo na tle k.c. nie jest samoistną podstawą do wydziedziczenia. 
Zawsze jednak można taką osobę wyłączyć testamentem negatywnym od dzie
dziczenia (w całości, w części), skoro nie wymaga się tu uzasadnienia. Jednak 
marnotrawstwo może nieraz wyczerpywać ogólne podstawy wydziedziczenia 
(por. art. 1008 k.c.), tak jak każde inne zdarzenie faktyczne.

Spadkodawca może postanowić, że spadek będą dziedziczyć spadkobiercy 
ustawowi takiej osoby. Rozrządzenie to należy traktować jako testamentowe po
wołanie do spadku osób, które dziedziczyłyby spadek po testatorze, przy czym 
udziały ich - w braku odmiennej woli spadkodawcy - nie będą równe (art. 960 
k.c.), lecz takie, w jakich osoby te dziedziczyłyby z ustawy, gdyż jest to zgodne z 
wolą spadkodawcy. Testator może jednak postanowić, ale musi to wynikać w 
sposób niewątpliwy z testamentu, że dziedziczenie ma nastąpić według ustawy, 
przy czym spadkodawca tylko odmiennie określa udziały w testamencie. W isto
cie byłoby to dziedziczenie ustawowo-testamentowe (spadkobierców - wskazuje 
ustawa, udziały - testator).
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Sytuacja, w której dziedziczenie następowałoby zgodnie z ustawą i udziała
mi przez nią określonymi - jest nieaktualna; rozrządzenie miałoby charakter czy
sto deklaratoryjny, stwierdzający, że dziedziczenie ma nastąpić według ustawy.

Przeciwko przyjętej tezie, nie przemawiają żadne argumenty, ani ze strony 
osób trzecich (wierzycieli spadku), których interesy nie są przez to naruszone, ani ze 
strony spadkobierców (bo ci zawsze mogą być pominięci lub wyłączeni). Nadto jest 
to zgodne ze swobodą testowania. Przy zastrzeżeniu, że dziedziczenie ma nastąpić 
z ustawy, lecz w odmiennych częściach, pewni spadkobiercy zatem otrzymają poni
żej swego udziału (co do nich takie postanowienie spełnia zatem funkcję częściowe
go wyłączenia od dziedziczenia, które jest dopuszczalne, co dodatkowo przemawia 
za przyjęciem proponowanego tu rozwiązania), pewne zaś osoby - powyżej swego 
udziału (lub zgodnie z nim), w tej ostatniej sytuacji, przednawiasowej, spadkodawca 
mógłby osiągnąć podobny do tego skutek poprzez odpowiedniej treści negatywne 
rozrządzenia testamentowe. Niewątpliwie, przy przyjętym w tekście rozwiązaniu, pły
nie z niego szereg skutków prawnych, ale są one pochodną tego, że są to spadko
biercy ustawowi, a nie testamentowi (np. nie ma przyrostu (art. 965 k.c.), por. zatem 
art. 931 § 2, 934 k.c.)33. Spadkodawca nieraz może być zainteresowany w tym, aby 
pozostawić pewnym osobom status spadkobiercy ustawowego, a tylko zmodyfiko
wać ich udziały (status spadkobiercy ustawowego i testamentowego jest w pewnym 
stopniu zróżnicowany). Oczywiście spadkodawca nie może nadać statusu spadko
biercy osobom, które nie dziedziczyłyby po nim (np. rodzeństwu, gdy są zstępni). 
Wprawdzie może je powołać testamentem do spadku wprost lub jako spadkobier
ców podstawionych po spadkobiercach ustawowych (art. 963 k.c.), jednak nie będą 
oni spadkobiercami ustawowymi, nawet gdy tak życzył sobie spadkodawca. Mimo 
to pośrednio może on osiągnąć ten skutek poprzez testament negatywny (np. wyłą
czając zstępnych).

33 Por. jednak uwagi wyżej, s. 108 i n.

Testator może postanowić, że pozostały przy życiu małżonek, nie dziedziczy w 
zbiegu ze zstępnymi małżonka tej części majątku, która przypada mu, na podstawie 
przepisów o małżeńskiej wspólności majątkowej, na wypadek ustania małżeństwa. 
Jest to szczególny typ klauzuli o częściowym wyłączeniu od dziedziczenia, która jest 
dopuszczalna. Żyjący małżonek, dziedziczy wtedy (w zbiegu ze zstępnymi) tylko mają
tek odrębny małżonka-zmarłego, w ułamku wynikającym z ustawy (art. 931 § 1 k.c.).

Postanowienie: "ograniczam swojego spadkobiercę do zachowku" jest do
puszczalne, należy je uznać za rozrządzenie wyłączające od dziedziczenia, chy
ba że wykładnia konkretnego testamentu prowadzi do odmiennego wniosku.

Nie ma przyrostu przy testamencie negatywnym, gdyż nie ustanawia się tu 
spadkobierców. Jeśli ta czynność wyłącza zstępnego lub rodzeństwo (ich zstę
pnych), to uprzywilejowuje ich szczep. Wyłączony zachowuje bowiem prawo do 
zachowku, a jego zstępni dochodzą do dziedziczenia (art. 931 § 2, 934 k.c.). 
Testament negatywny może na przykład ograniczyć się tylko do gospodarstwa 
rolnego. Przeciwstawieniem testamentu negatywnego jest testament pozytywny 
(zawierający ustanowienie spadkobiercy). Testament negatywny można sporzą
dzić przed umownym zrzeczeniem się dziedziczenia (art. 1048 k.c.), jak też po tej 
chwili.

111



ROZDZIAŁ IV 
Wydziedziczenie

Oznaczone osoby mają prawo do zachowku (rezerwy). U podstaw tego 
uprawnienia tkwi pewna więź rodzinna między spadkodawcą a uprawnionym. 
Naruszenie określonych zasad etycznych (prawnych) daje podstawę do wydzie
dziczenia1, z którego m.in. wynika pozbawienie prawa do zachowku (rezerwy). 
Przyczyny te są sprecyzowane w ustawie. Między innymi idzie o naruszenie pew
nej więzi rodzinnej. Niektóre kodyfikacje nie znają instytucji wydziedziczania, np. 
bułgarska, czechosłowacka, francuska, rosyjska, rumuńska. Niektóre kodeksy 
znają niegodność uprawnionego do zachowku (§ 408 ust. 2 k.c. NRD), nie znając 
wydziedziczenia. Wydziedziczenie jest swoistego rodzaju "karą" cywilną. Jest ono 
fakultatywne, mimo istnienia podstaw do wydziedziczenia spadkodawca może, 
lecz nie musi, wydziedziczyć. Z punktu widzenia techniczno-prawnego wydziedzi
czenie jest raczej ograniczeniem swobody testowania, bowiem muszą istnieć 
określone podstawy do wydziedziczenia. Gdyby wydziedziczenie było bezprzy- 
czynowe, wtedy swoboda testowania byłaby nieograniczona. Prawo rzymskie po
czątkowo nie znało instytucji wydziedziczenia, z biegiem upływu lat wykształciła 
się ona, określono liczbę podstaw wydziedziczenia na 141 2 .

1 Co do wy dziedziczenia por. np. J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, Warszawa 1985, s. 261 i n.; tenże, 
Prawo spadkowe, Warszawa 1959, s. 395 i n.; tenże, Wydziedziczenie częściowe, PN 1949,1.1, s. 433 
i n.; S.Machalski, Wydziedziczenie spadkobiercy koniecznego (art. 145-150 pr. spadk.), PN 1950,1.1, 
s. 102 i n.; M. Szacinski, Wydziedziczenie w polskim prawie spadkowym zunifikowanym, NP 1962, z. 
7-8, s. 996 i n.; J.S. Piątowski, Prawo spadkowe - zarys wykładu, Warszawa 1987, s. 280 i n.; J.Kosik, 
w: System prawa cywilnego, t. IV, Prawo spadkowe, Ossolineum 1986, s. 539 i n.; J.Pietrzykowski, w: 
Kodeks cywilny - komentarz, t. 3, Warszawa 1972, s. 1921 i n.; L.Stecki, w: Kodeks cywilny z 
komentarzem, t. 2, Warszawa 1989, s. 877 i n. Art. 1008-1011 k.c., art. 146-150 pr. spadk. z 1946 r., 
art. 47-50 pr. spadk. jugosł., § 768-773 k.c.a., § 2233-2238 k.c.n., § 662-664 k.c.węg.

2 Por. K.Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1976, s. 487.
3 Odpowiednikiem art. 1008 pkt 1 w k.c.a. jest § 768 pkt 4 (który wspomina o uporczywości, lecz nie 

wymienia przesłanki "wbrew woli spadkodawcy"), w k.c.n. • § 2333 pkt 5 (który nie wspomina o 
uporczywości), § 663 pkt e k.c.węg.

Kodeks cywilny określa podstawy wydziedziczenia. Spadkodawca może wy
dziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeśli osoba taka wbrew woli spadko
dawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społe
cznego (art. 1008 pkt 1)3. Podstawową kategorią pojęciową są zasady współży
cia społecznego. Jest to klauzula generalna, która przewija się przez cały kodeks 
cywilny, w tym część ogólną (np. art. 58 § 2). Sprecyzowanie tego pojęcia należy 
zatem do ogólnej teorii prawa cywilnego, zwłaszcza części ogólnej prawa cywil
nego. Istotą norm etycznych jest wolność, niemniej ta zakłada uczciwość, postę
powanie nieuczciwe daje podstawę do wydziedziczenia. Można zastanawiać się, 
czy o pojęciu zasad współżycia społecznego decydują czynniki obiektywne (za
patrywania opinii publicznej) czy subiektywne (zapatrywania spadkodawcy). Wy
daje się, że kategoria zasad współżycia społecznego ma charakter obiektywny, z 
drugiej strony teoria woli, która tkwi u podstaw testamentu, mogłaby skłaniać ku 
interpretacji subiektywnej. Pod pkt 1 art. 1008 k.c. podpadać mogą zachowania 
stanowiące przestępstwo (np. przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, 

112



obrazy czci, naruszenia mienia, nietykalności cielesnej, przeciwko rodzinie, mło
dzieży, opiece, obyczajności) lub nie będące przestępstwem. Kazuistyka może tu 
być bardzo obszerna, wystarczy wskazać na niektóre podstawy wydziedziczenia, 
np. stałe nadużywanie alkoholu (alkoholizm), nietroszczenie się o rodzinę, pozo
stawienie jej w niedostatku, próżniaczy tryb życia przy jednoczesnym życiu na 
koszt innych osób, ostre zakłócanie spokoju domowego, wywoływanie stresów 
nerwowych i psychicznych u innych osób. Przypadki te są nieraz jaskrawe, np. 
alkoholizm połączony z życiem na koszt np. rodzica, który utrzymuje się z niskiej 
renty, często zdarza się, że cała renta jest przepijana, a osoba taka pozostaje 
bez środków do życia. Zaciąganie długów w sposób sprzeczny z zasadami 
współżycia społecznego podpada pod punkt 1 art. 1008 k.c., np. kradzież (np. 
przestępstwo ciągłe), hazard. Kodeks cywilny nie wymienia marnotrawstwa jako 
przyczyny wydziedziczenia, lecz podpada ono pod punkt 1 art. 1008. Marnotraw
stwo jest pewną cechą ujemną charakteru, która stale przejawia się w postępo
waniu jednostki. Przejawia się ono w braku zrozumienia dla spraw gospodar
czych lub w działaniu lekkomyślnym. Marnotrawstwo po stronie gospodarczej 
może przejawiać się w sferze wydatkowej lub dochodowej. W pierwszym przy
padku wydatki są niecelowe lub znacznie przekraczają możliwości finansowe da
nej osoby. Często w krótkim czasie osobnik taki przepuszcza cały swój majątek. 
Po stronie dochodowej marnotrawstwo przejawia się zazwyczaj w jej zaniedbaniu 
(np. osobnik nie dba o gospodarstwo rolne, swój warsztat pracy, nie stara się o 
uzyskanie odpowiedniej pracy, w tym dobrze płatnej). Ustawa wymaga nadto, 
aby postępowanie wydziedziczonego nie tylko było sprzeczne z zasadami współ
życia społecznego, ale aby osoba taka postępowała w ten sposób "wbrew woli 
spadkodawcy", "uporczywie". Jeśli zatem dana osoba postępuje w sposób sprze
czny z zasadami współżycia społecznego, ale za zgodą spadkodawcy, to nie ma 
podstaw do wydziedziczenia. Wola spadkodawcy sprzeciwiającego się postępo
waniu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego może być wyra
żona w sposób wyraźny lub dorozumiany. Nie wymaga się określonej formy, np. 
pisemnej. Dezaprobatę postępowania takiej osoby można wyrazić także milcze
niem. Postępowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego musi być 
uporczywe (tzn. mimo upomnień, ze stanowczym uporem). Upomnienia muszą 
pochodzić od spadkodawcy, a nie od osób trzecich. Inną interpretacją słowa 
"uporczywie", która nie wydaje się zasadna, jest przyjęcie, że postępowanie takiej 
osoby w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, ma charakter 
trwały. I przy uprzedniej interpretacji nie może to być fakt jednorazowy, lecz co 
najmniej kilkakrotny, wszystko musi być oceniane na tle okoliczności konkretne
go przypadku.

Jedną z przyczyn wydziedziczenia jest dopuszczenie się przez uprawnione
go do zachowku względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób 
umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej ob
razy czci (art. 1008 pkt 2 k.c.). Kodeks cywilny - jak należy przyjąć - w zasadzie 
odsyła w tym zakresie do przepisów kodeksu karnego4. Klasyfikacja zatem prze

4 Jest to w zasadzie ustalony pogląd literatury - por. np. J.Pietrzykowski, op. cit., s. 1923; J.Kosik, op. 
cit., s. 541; J.S. Piątowski, op. cit., s. 280 i n.; L.Stecki, op. cit., s. 878; S.Machalski, op. cit., s. 104; 
M.Śzaciński, op. cit., s. 998.
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stępstw według k.k. ma podstawowe znaczenie dla oceny stanu faktycznego z 
art. 1008 pkt 2 k.c. Oczywiście przestępstwa wymienione w art. 1008 pkt 2 k.c. 
nie muszą być zawarte w kodeksie karnym, mogą one być zamieszczone w innej 
ustawie. Przestępstwa z art. 1008 pkt 2 k.c. są zawarte zwłaszcza w art. 148-164, 
165-172, 178, 181, 182 k.k. Przy tym chodzi tylko o przestępstwa umyślne (art. 7 
§ 1 k.k.) Przestępstwa nieumyślne (art. 7 § 2 k.k.) nie uzasadniają wydziedzicze
nia - są to następujące przestępstwa, z art. 152, 155 § 2, 156 § 3, 160 § 3, 163 § 
2. Przestępstwa te (nieumyślne) mogą ewentualnie stanowić podstawę do wy
dziedziczenia z art. 1008 pkt. 1, 3 k.c., jeśli są spełnione przesłanki tam określo
ne. Należy bliżej sprecyzować katalog przestępstw uzasadniających wydziedzi
czenie (na podstawie art. 1008 pkt 2 k.c.). Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu 
- zabójstwo (art. 148 k.k.), dzieciobójstwo (art. 149 k.k.), zabójstwo na żądanie 
(art. 150 k.k.), doprowadzenie innej osoby do targnięcia się na własne życie (art. 
151 k.k.), przestępstwa związane z przerywaniem ciąży (art. 153, 154 k.k.), cięż
kie i lekkie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia (art. 155 § 1, 156 § 1, 2 k.k.), 
typ przestępstwa kwalifikowany z art. 157 k.k., bójka (art. 158, 159 k.k.), naraże
nie na niebezpieczeństwo (art. 160 § 1, 2 k.k.), narażenie na zakażenie chorobą 
weneryczną (art. 162 k.k.), porzucenie w bezpośrednim niebezpieczeństwie oso
by, wobec której sprawca ma obowiązek troszczenia się (art. 163 § 1 k.k.), nie- 
udzielenie pomocy człowiekowi znajdującemu się w bezpośrednim niebezpie
czeństwie (art. 164 k.k.), naruszenie nietykalności cielesnej (art. 182 k.k.), znęca
nie się fizyczne i moralne nad członkiem rodziny lub osobą pozostającą w sto
sunku zależności (art. 184 k.k.). Przestępstwa przeciwko wolności - pozbawienie 
wolności (art. 165 k.k.), groźba karalna (art. 166 k.k.), wymuszenie (art. 167 k.k.), 
zgwałcenie (art. 168 k.k.), czyn nierządny (art. 169, 170 k.k.), wdarcie się do 
cudzego mieszkania (art. 171 k.k.), naruszenie tajemnicy korespondencji (art. 
172 k.k.). Przestępstwa przeciwko czci - zniesławienie, oszczerstwo (art. 178 
k.k.), znieważenie (art. 181 k.k.), naruszenie nietykalności cielesnej (art. 182 k.k.). 
Ostatnie przestępstwo można też zaklasyfikować jako przestępstwo przeciwko 
zdrowiu. Wyżej przyjęto, że o klasyfikacji decyduje kodeks karny (rozdziały XXI, 
XXII, XXIV).

Można prezentować stanowisko odmienne, że o klasyfikacji przestępstw 
przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci decydują przede 
wszystkim oceny cywilne, natomiast tylko częściowo oceny karne5. Kodeks karny 
klasyfikuje przestępstwa według swoich kryteriów, dlatego np. pewne przestę
pstwa, w których tkwi element pozbawienia wolności nie są ujęte w rozdziale 
poświęconym przestępstwom przeciwko wolności. Tak jest przykładowo w sytu
acji, gdy ktoś składa fałszywe zeznania wyłącznie w tym celu, aby doprowadzić 
do skazania i uwięzienia oskarżonego (art. 247 k.k. - osobne przestępstwo fałszy
wych zeznań); kto fałszywie oskarża przed organem powołanym do ścigania in
ną osobę o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, i to w tym celu, aby do
prowadzić do pozbawienia wolności tej osoby (art. 248 k.k., podobnie jak po
przednie przestępstwo jest zaklasyfikowane jako przestępstwo przeciwko wymia

5 Tak na tle prawa spadkowego z 1946r. J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1959, s. 396 i n. Autor nie 
zajął w tej kwestii stanowiska na tle kodeksu cywilnego (milczenie).
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rowi sprawiedliwości - rozdział XXXIII k.k.). Czyli jak się okazuje pewne przestę
pstwa nie zawarte w rozdziałach kodeksu karnego XXI, XXII, XXIV, poświęconym 
przestępstwom przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, czci, należą do katalogu 
przestępstw - wymienionego rodzaju - o których wspomina art. 1008 pkt 2 k.c. Z 
drugiej strony - przy tym stanowisku - pewne przestępstwa z art. 148-172, 178- 
181, 182, mogą nie zostać zakwalifikowane jako przestępstwa przeciwko życiu, 
zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci (art. 1008 pkt 2 k.c.). Tak np. bójka 
(art. 158, 159 k.k.) może nie być zakwalifikowana jako przestępstwo przeciwko 
życiu lub zdrowiu, gdyż do istoty tych przestępstw nie należy skierowanie prze
stępczego zamiaru sprawcy przeciwko określonej osobie. Tak przynajmniej bę
dzie w typowych sytuacjach. Przestępstwa z art. 171, 172 (przykładowo) można 
nie uznać za przestępstwa skierowane przeciwko wolności, a w każdym razie w 
tym wypadku może zachodzić wątpliwość. Stanowisko to - aczkolwiek teoretycz
nie możliwe - nie wydaje się, z przyczyn uprzednio wskazanych, uzasadnione, 
było ono odosobnione na tle prawa spadkowego z 1946r., nie ma zwolenników 
na tle kodeksu cywilnego, w każdym razie w motywach pisemnych. Naruszenie 
nietykalności cielesnej (art. 182 k.k.) jest według tego poglądu przestępstwem z 
art. 1008 pkt 2 k.c.

Kodeks cywilny wymaga, aby obraza czci była "rażąca". Można zastanawiać 
się, czy interpretacja tego słowa ("rażąca") ma być obiektywna (zapatrywania 
społeczności, ogólne) czy subiektywna (zapatrywania spadkodawcy). Rzecz mo
że być dyskusyjna. Interpretacja ta może być mniej lub bardziej liberalna, zależy 
to od stanowiska, jakie zajmie się w tej sprawie. Naruszenie czci musi być rażą
ce, tj. jaskrawe. Zależy to od okoliczności konkretnego przypadku (np. odmiennie 
oceni się słowa wypowiedziane przez ojca do syna, niż słowa syna do ojca).

Powstaje zagadnienie, czy przyczyny wydziedziczenia mają być podane 
ogólnie czy też muszą być określone szczegółowo. Wydaje się, że wystarczy 
określenie ogólne, wszelka kazuistyka w tym zakresie jest możliwa, lecz niekonie
czna.

Formy popełnienia przestępstwa z art. 1008 pkt 2 k.c. mogą być różne. Nie 
idzie tu tylko o sprawstwo (współsprawstwo, sprawstwo kierownicze), lecz także 
o usiłowanie, podżeganie, pomocnictwo. Wynika to z ogólnych zasad kodeksu 
karnego, który wszystkie te formy traktuje na równi (art. 11-21 k.k.). Takie też jest 
stanowisko literatury i orzecznictwa6, Stanowisko odmienne nie wydaje się za
sadne.

6 J.S. Piątowski, w: System prawa cywilnego, t. IV, Prawo spadkowe, s. 108; J.Gwiazdomorski, Prawo 
spadkowe, 1968, s. 315; W. Chojnowski, Prawo spadkowe, Warszawa 1951, s. 181; orz. SN z 9.11.1961 r. 
1 CR 365/60 - OŚPiKA 1962, poz. 74 (spadkobierca wydziedziczy! swego syna z tego powodu, że ten 
"czyhał na jego życie").

7 Por. np. J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1959, s. 402; orz. SN z 18.III.1961 r. 1 CR 224/60, OSPiKA 
1962, z. 7-8, poz. 196; S.Rejman, Art. 7 § 1 k.p.c. a rehabilitacja skazanego, Palestra 1961, z. 12, s. 18 
i n.

Abolicja, amnestia, przedawnienie, zatarcie skazania, zastosowanie prawa 
łaski, warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe 
przedterminowe zwolnienie - odnośnie do przestępstw z art. 1008 pkt 2 k.c. nie 
wyłączają wydziedziczenia, jest ono mimo to skuteczne (ważne)7. Powyższe oko
liczności mają znaczenie z punktu widzenia prawa karnego, z punktu widzenia 
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prawa cywilnego przestępstwo zostało dokonane i nadal istnieje. Przepisy cywil
noprawne nie przewidują uchylenia skutków cywilnoprawnych przez powyższe 
zdarzenia prawnokarne (np. przedawnienie przestępstwa). Także z subiektywne
go punktu widzenia należy zająć takie stanowisko, liczy się subiektywnie odczu
wana krzywda wyrządzona spadkodawcy lub osobie najbliższej w drodze prze
stępstwa. Ten element subiektywności jest tak silny, że mimo np. upływu czasu 
spadkodawca decyduje się na wydziedziczenie. Zresztą dochodziłoby do para
doksów, gdyby przyjąć stanowisko odmienne, testament sporządzony na podsta
wie art. 1008 pkt 2 byłby ubezskuteczniony w razie zajścia określonych wyżej 
zdarzeń prawnokarnych. Odmienne stanowisko nie wydaje się zasadne.

Okoliczności, które wyłączają popełnienie przestępstwa, a co za tym idzie 
wyłączenie odpowiedzialności karnej, wykluczają możliwość wydziedziczenia, w 
razie ich zajścia. Dotyczy to obrony koniecznej (art. 22 k.k.), stanu wyższej konie
czności (art. 23 k.k.), błędu (art. 24 k.k.), niepoczytalności (art. 25 k.k.). Skoro 
osoba nie popełnia w tym przypadku przestępstwa, to nie jest zrealizowana hipo
teza art. 1008 pkt 2 k.c.

Należy zilustrować powyższe wywody pewnym przykładem. SN uznał za 
bezdyskusyjne wydziedziczenie w testamencie notarialnym syna przez matkę, za 
to, że "wielokrotnie dopuścił się względem niej i jej męża naruszenia nietykalności 
cielesnej oraz rażącej obrazy czci, jak również wielokrotnie używał w stosunku do 
niej i jej męża gróźb karalnych”8. Wystarczy nadmienić, że ustawa nie wymaga, 
aby przestępstwa były wielokrotne, wystarczą przestępstwa jednorazowe. Pod
stawy wydziedziczenia podane są ogólnie, kwestią zaś dowodową (w postępo
waniu cywilnym) jest ich precyzacja, lecz wykracza to poza testament.

8 Por. stan faktyczny uchw. SN z 14.VI.1971 r. III CZP 24/71, OSNCP 1972, z. 2, poz. 23.

Sąd cywilny jest związany prawomocnym wyrokiem skazującym co do 
popełnienia przestępstwa wydanym w postępowaniu karnym (art. 11 k.p.c.). 
W braku wyroku skazującego sąd cywilny samodzielnie ustala fakt popełnie
nia przestępstwa. Tak jest także w wypadku, gdy toczyło się postępowanie 
karne, lecz nie wydano wyroku skazującego, a np. uniewinniający, warunkowo 
umarzający (art. 27 k.k.). Sąd może zawiesić postępowanie cywilne z urzędu, 
jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej mogłoby wywrzeć 
wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej (art. 177 § 1 pkt 4 k.p.c.). Jest to 
jednak fakultatywne, a nie obligatoryjne. W razie przedawnienia przestępstwa 
nie jest zasadne zawieszanie postępowania cywilnego. Związanie z art. 11 
k.p.c. nie ustaje w razie ogłoszenia ustawy amnestyjnej, ani w wyniku zatarcia 
skazania.

Przestępstwo z art. 1008 pkt 2 k.c. ma być dokonane przeciwko spadko
dawcy lub jednej z najbliższych mu osób. Przestępstwo popełnione wobec in
nych osób nie uzasadnia wydziedziczenia na podstawie art. 1008 pkt 2, może 
ewentualnie stanowić podstawę do wydziedziczenia z powołaniem się na art. 
1008 pkt 1, 3 k.c. Dyskusyjne może być, kogo uważać za osobę najbliższą. 
(1) Osobą najbliższą jest podmiot wskazany w art. 120 § 5 kodeksu karnego (naj
bliższym jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej 
linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżo
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nek, a także osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu - konkubinat)9. 
(2) Osobą najbliższą jest osoba należąca do kategorii uprawnionych do zacho
wku (zstępni, małżonek, rodzice spadkodawcy - art. 991 § 1 k.c.)10 11 . (3) Osobą 
najbliższą jest osoba związana osobistymi więzami uczuciowymi ze spadkodaw
cą. Nie musiałaby to być osoba spokrewniona, spowinowacona. (4) Osobą bliską 
jest osoba związana ze spadkodawcą tak silnymi węzłami uczuciowymi, iż prze
stępstwo popełnione przeciwko jednej z tych osób, można - z punktu widzenia 
dolegliwości, krzywdy czy cierpienia spadkodawcy - postawić prawie w równym 
rzędzie z występkiem popełnionym przeciwko samemu spadkodawcy11. Wykład
nia systemowa przemawiałaby za stanowiskiem pierwszym. Wydaje się, że za 
osoby najbliższe należy uważać zawsze osoby wskazane w punkcie pierwszym, 
a nadto osoby inne, związane węzłem uczuciowym ze spadkodawcą (3). Wykład
nia czwarta wydaje się najbardziej obostrzająca.

9 Jest to przeważające stanowisko literatury. Tak np. J.Kosik, op. cit., s. 542; J.Pietrzykowski, op. cit., 
s. 1923; A.Baziński, Prawo spadkowe - komentarz, Łódź 1948, s. 44; J. Pietrzykowski w recenzji “Prawa 
spadkowego“ J.Gwiazdomorskiego, NP 1959, z. 12, s. 1499.

10 M.Szaciński, Przesłanki niegodności według prawa spadkowego zunifikowanego oraz znaczenie 
orzeczenia sądowego ustalającego niegodność, NP 1954, z. 12, s. 39.

11 J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1959, s. 396. Autor nie zajmuje stanowiska w sprawie pojęcia 
osoby bliskiej na tle k.c.

Podstawy wydziedziczenia (art. 1008 k.c.) nie można przypisać osobie, któ
ra bez swej winy znalazła się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne 
powzięcie decyzji i wyrażenie woli (art. 425 k.c. per analogiam). Małoletniemu do 
lat trzynastu nie można przypisać winy (art. 426 k.c. per analogiam). Może być 
dyskusyjne, czy można wydziedziczyć małoletniego (13-18 lat). Wydaje się, że w 
tym zakresie ocenę należy pozostawić okolicznościom konkretnego przypadku 
(czy można małoletniemu przypisać winę, zależy to m.in. od stopnia jego rozwoju 
psycho-fizycznego). Co do odpowiedzialności karnej małoletniego por. art. 9 k.k., 
co do nieletnich por. ustawę z 26.X.1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 
(Dz.U. nr 35, poz. 228). Osoby trwale niezdolne do pracy moża wydziedziczyć 
(arg. z art. 991 § 1, 1008 k.c.).

Uporczywe niedopełnianie przez osobę uprawnioną do zachowku wzglę
dem spadkodawcy obowiązków rodzinnych jest podstawą do wydziedziczenia 
(art. 1008 pkt 3 k.c.). Niedopełnianie obowiązków rodzinnych, w przypadku pun
ktu 3, powinno dotyczyć spadkodawcy, nie innych osób, nawet najbliższych. Ale 
istnienie takiego stanu rzeczy może stanowić podstawę do wydziedziczenia w 
oparciu o art. 1008 pkt 1, 2 k.c. Obowiązki rodzinne mogą wynikać z pokrewień
stwa (np. między rodzicami a dziećmi, dziećmi a rodzicami), małżeństwa, opieki, 
kurateli. Mogą to być obowiązki majątkowe lub niemajątkowe. Należy wskazać na 
obowiązek alimentacji (art. 128-144, 27, 28, 60 k.r.op.), obowiązki między małżon
kami - np. obowiązek wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, wierności, współ
działania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli (art. 23 k.r.op., por. 
także art. 27, 28, 60 k.r.op.), rodzice i dzieci (także pełnoletnie) obowiązane są 
wzajemnie się wspierać (art. 87 k.r.op.), obowiązki wynikające z władzy rodziciel
skiej (art. 92-105), m.in. władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek 
wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dzie
cka; dziecko winno rodzicom posłuszeństwo (art. 95 § 1, 2 k.r.op.). Naruszenie 
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obowiązków między małżonkami nie musi prowadzić do zupełnego i trwałego 
rozkładu pożycia, aczkolwiek istnienie takiego stanu z winy małżonka uzasadnia 
zawsze wydziedziczenie. Wypieranie się ojcostwa pozamałżeńskiego przez oso
bę, która jest ojcem dziecka, jest - jak się wydaje - niedopełnieniem obowiązku 
rodzinnego, chociaż kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wprowadził obowiązku uz
nania ojcostwa. Niedopełnianie obowiązków rodzinnych jest uporczywe, jeśli na
stąpi - mimo upomnień, które nie muszą pochodzić od spadkodawcy - albo na 
istnieniu stanu trwałego, albo też co najmniej kilkakrotnym uchylaniu się od wy
konania obowiązków rodzinnych. Niewykonywanie obowiązków cywilnoprawnych 
z umowy dożywocia, renty, darowizny (stosunków obligacyjnych) także uzasad
nia wydziedziczenie na podstawie art. 1008 pkt 3 k.c. Ustawa nie wymaga, aby 
stan z art. 1008 pkt 3 istniał wbrew woli spadkodawcy (jak w pkt 1 art. 1008 k.c.). 
Należy przykładowo wskazać na pewne stany faktyczne z art. 1008 pkt 3 k.c.: 
pozostawienie spadkodawcy bez pomocy w razie potrzeby, odmawianie środków 
utrzymania, opieki w razie choroby, starości, nieraz wypadki mogą być bardzo 
ostre, np. pozostawienie bez opieki chorego na umyśle spadkodawcy.

Dyskusyjne może być, czy dopuszczalny jest zbieg podstaw wydziedzicze
nia (art. 1008 pkt 1-3 k.c.), można prezentować tezę, że jest on wyłączony, moż
na też zajmować stanowisko, że nie jest on wyłączony. Wydaje się, że trzeba 
dopuścić zbieg podstaw wydziedziczenia. Sporne może być, czy dopuszczalne 
jest wydziedziczenie in eventum, tj. wydziedziczenie na wypadek, że podstawa 
wydziedziczenia zajdzie w przyszłości (po wydziedziczeniu) . Byłoby to w istocie 
wydziedziczenie warunkowe. Wydaje się, że jest ono dopuszczalne. Dyskusyjne 
może być, czy dopuszczalne jest stosowanie art. 1008 k.c. w drodze analogii do 
innych, podobnych stanów faktycznych12 13 . Wydaje się, że jest ono dopuszczalne, 
ale musi zachodzić silne podobieństwo do cech wskazanych w art. 1008 k.c. 
Podstawą wydziedziczenia nie może być art. 5 k.c. (por. jednak podobny art. 
1008 pkt 1 k.c.).

12 Przeciwko takiemu wydziedziczeniu J.Gwiazdomorski, op. cit., s. 402. Odm. S.Wróblewski, Komentarz 
do austriackiego kodeksu cywilnego (Prawo spadkowe), Kraków 1904, s. 634; E.Till, Prawo prywatne 
austriackie, t. VI, Prawo spadkowe, Lwów 1904, s. 358.

13 Tak - J.Gwiazdomorski, op. cit., s. 70 (na tle niegodności), odm. J.S. Piątowski, System..., t. IV, s. 111 
(na tle niegodności).

14 J.Gwiazdomorski, Glosa do uchw. SN z 14.VI. 1971 r. III CZP 24/71, NP 1972, z. 10, s. 1581.
15 Tak J.Gwiazdomorski, Glosa do uchw. SN z 14.VI.1971 r. III CZP 24/71, NP 1972, z. 10, s. 1582; tenże, 

Prawo spadkowe, Warszawa 1985, s. 263; uchw. SN z 14.VI.1971 r., III CZP 24/71, OŚNCP 1972, z. 2, 
poz. 23; uchw. SN z 1O.IV.1975r. III CZP 14/75, OSNCP 1976, z. 2, poz. 28; uchw. SN z 28.V.1971 r. III 
CZP 5/71, BSN, nr 113/1971 r., publikowana także w RPEiS 1972, z. 1, s. 350; J.S. Piątowski, Prawo 
spadkowe, 1987, s. 281; J.Pietrzykowski, w: Kodeks cywilny - komentarz, t. 3, 1972, s. 1924; L. Stecki, 
op. cit., s. 879; J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1959, s. 404; tenże, Prawo spadkowe, 1968, s. 
316; J.Kosik, op. cit., s. 544; M.Szaciński, Wydziedziczenie w polskim prawie spadkowym zunifikowa
nym, NP 1962, z. 7-8, s. 1000 i n.; W.Chojnowski, Prawo spadkowe, Warszawa 1951, s. 186; J.Witecki, 

Wydziedziczenie nie musi być wyraźne, tzn. spadkodawca nie musi użyć 
słowa "wydziedziczam”, wystarczy, że w drodze wykładni testamentu taki wniosek 
można wyprowadzić. W literaturze wypowiedziano pogląd, że rozdysponowanie 
majątkiem w testamencie na rzecz osób trzecich, przy pominięciu danego spad
kobiercy ustawowego milczeniem jest jednym - ze zwykle spotykanych - sposo
bów wydziedziczenia14. Powstaje zasadnicze pytanie, jakie są skutki wydziedzi
czenia. Teoretycznie można przedstawić dwie tezy: 1) wydziedziczenie powoduje 
utratę prawa do zachowku oraz wyłączenie od dziedziczenia ustawowego15; 

118



2) wydziedziczenie powoduje tylko utratę prawa do zachowku, bez wyłączenia 
od dziedziczenia ustawowego. W literaturze i judykaturze ustalone jest stanowi
sko pierwsze (por. przyp. 15). Tylko ono ma uzasadnienie. Jak podkreśla się, 
odebranie prawa do zachowku bez wyłączenia od dziedziczenia ustawowego by
łoby prawnym i gospodarczym nonsensem. Poza tym jeśli spadkodawca nie 
chce, aby osoba otrzymała zachowek, to tym bardziej nie chce, aby osoba taka 
dziedziczyła z ustawy, aby otrzymała prawo silniejsze (argumentum a minori ad 
maius); jeśli nie przeznacza jej zachowku, a ten może być pozostawiony w posta
ci ułamka przypadającego z dziedziczenia ustawowego, to tym samym spadko
dawca wyraził wolę wyłączenia takiej osoby od dziedziczenia ustawowego. Z art. 
992 k.c. wynika w sposób niewątpliwy, że wydziedziczenie zawiera w sobie wyłą
czenie od dziedziczenia (osób, które zostały wydziedziczone nie uważa się za 
spadkobierców ustawowych); taki sam wniosek płynie z art. 1011 k.c. - zstępni 
wydziedziczonego wstępują w prawa wydziedziczonego, dziedziczą z ustawy 
(art. 931 § 2 k.c.) po wydziedziczonym, który traktowany jest tak, jakby nie żył w 
chwili otwarcia spadku (por. o tym dalej). Osobiście przyjmuję następującą tezę: 
w wydziedziczeniu kryje się jednocześnie wyłączenie od dziedziczenia (por. 
przyp. 15), chyba że wykładnia testamentu prowadzi do odmiennego wniosku16. 
Testator może bowiem postanowić, że wydziedziczenie jednak nie zawiera w so
bie wyłączenia od dziedziczenia. Jeśli zatem spadkodawca rozrządzi spadkiem 
na rzecz osób trzecich (tj. nie uprawnionych do zachowku), osoba uprawniona 
nie ma roszczenia o zachowek; jeśli jednak testator nie rozrządził, to do spadku 
z ustawy dojdzie także spadkobierca wyłączony. Analogicznie zresztą, można 
zrzec się tylko prawa do zachowku, nie zrzekając się dziedziczenia (art. 1049 
k.c.)17. Jakie są zatem skutki wydziedziczenia, to zależy od woli testatora; jest to 
zgodne z teorią woli, która tkwi u podstaw testamentu (por. także art. 948 k.c.). 
Wydziedziczenie może być zawarte w testamencie negatywnym lub pozytywnym.

Czy według polskiego prawa spadkowego dopuszczalne jest wydziedziczenie częściowe?, PiP 1949, 
z. 2, s. 109 i n.; S.Wróblewski, op. cit., s. 633; A.Baziński, Prawo spadkowe - komentarz, Łódź 1948, 
s. 290; E.Till, op. cit., s. 362; F.Zoll, Prawo cywilne w zarysie, t. V, Prawo spadkowe, Kraków 1948, s. 
99.

16 Odm. co do tej ostatniej klauzuli (po słowie: "chyba że") J.Gwiazdomorski, w cytowanej glosie (NP 
1972, z. 10, s. 1581).

17 Odm. J.Gwiazdomorski, l.c.
18 Por. np. J.Gwiazdomorski, Glosa do orz. SN z 9.11.1961 r. 1 CR 365/60, OSPiKA 1963, z. 6, poz. 136; 

tenże, Glosa do uchw. SN z 14.VI. 1971 r. III CZP 24/71, NP 1972, z. 10, s. 1581; tenże, Prawo spadkowe, 
1968, s. 315; J.S. Piątowski, op. cit., s. 277; J.Kosik, op. cit., s. 544; J. Pietrzykowski, op. cit., s. 1922; 
uchw. SN z 14.VI.1971r. III CZP 24/71, OSNCP 1972, z. 2, poz. 23.

19 Tak według J.Gwiazdomorskiego orz. SN z 9.11.1961 r. 1 CR 365/60, OSPiKA 1962, poz. 74 (według 
mnie-jest co najmniej wątpliwe - czy SN wypowiedział tu taką tezę, wg mnie uchwała nie daje do tego 
podstaw). Por. przyp. 18 co do obecnego stanowiska SN.

Jeżeli bezpodstawnie wydziedziczono daną osobę (nie istnieje przyczyna 
wydziedziczenia), to osoba ta zachowuje prawo do zachowku, ale jest wyłączona 
od dziedziczenia ustawowego18. W bezpodstawnym (bezprawnym) wydziedzi
czeniu kryje się zatem wyłączenie od dziedziczenia ustawowego, choć osoba ta 
zachowuje prawo do zachowku. Jest to ustalony pogląd (1) literatury i orzecznic
twa (por. przyp. 18). Odmienny pogląd (2), że bezpodstawne (bezprawne) wy
dziedziczenie jest nieważne, zatem taka osoba może dziedziczyć z ustawy (a nie 
tylko mieć prawo do zachowku) jest teoretycznie możliwy, lecz nie jest zasadny19. 
Opierałby się on na przekonaniu, że nieważne wydziedziczenie nie może spowo
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dować wyłączenia od dziedziczenia z ustawy, skoro upadła podstawa, to i upadł 
wniosek z niej wyprowadzony. Nie są to dwie dyspozycje testamentowe, lecz jed
na20. Rozumowanie to nie jest poprawne. Wydziedziczenie zawiera w sobie wyłą
czenie od dziedziczenia, bezskuteczność wydziedziczenia nie powoduje zatem 
upadku wyłączenia od dziedziczenia, a tylko powrót prawa do zachowku. Prawo 
do zachowku jest w porównaniu z dziedziczeniem ustawowym ilościowo i jako
ściowo upośledzone. Ilościowo, bowiem uprawniony do zachowku otrzymuje tyl
ko pewną sumę pieniężną, która stanowi równowartość tylko części udziału, któ
ry by mu przypadł przy dziedziczeniu ustawowym. Jakościowo, bo uprawniony 
do zachowku nie otrzymuje przedmiotów w naturze, jak przy dziedziczeniu usta
wowym, lecz tylko pewną kwotę pieniężną. Przy tezie (2) odrzuconej należy wy
różnić dwie sytuacje. (A) spadkodawca zawarł w testamencie tylko jedno rozrzą
dzenie: bezzasadne wydziedziczenie. Jak wspomniano, w takim przypadku wy
dziedziczony bezpodstawnie spadkobierca ustawowy nie dochodzi do spadku, a 
ma tylko prawo do zachowku. (B) Testator rozrządza całym swym majątkiem na 
rzecz innych osób, a nadto zamieszcza postanowienie, które bezzasadnie wy
dziedzicza osobę uprawnioną do zachowku. Także w tym przypadku skutki wy
dziedziczenia będą takie jak pod A. Bezzasadnie wyłączony ma tylko prawo do 
zachowku, ale także w sytuacji B jest wyłączony od dziedziczenia (kryje się to w 
wydziedziczeniu). Przykładowo w przypadku B może okazać się, że spadkobier
cy (zapisobiercy) nie chcą lub nie mogą dziedziczyć (zmarli przed spadkodaw
cą), do spadku nie dojdzie wydziedziczony, ma on tylko prawo do zachowku.

20 J.Gwiazdomorski, Glosa do uchw. SN z 14.VI.1971r. III CZP 24/71, NP 1972, z. 10, s. 1581.

Wydziedziczenie bezzasadne nie powoduje nieważności testamentu ani za
wartej w testamencie dyspozycji o wydziedziczeniu (osoba taka ma prawo do 
zachowku, nie dziedziczy; ważne są zapisy, polecenia, ustanowienia innych 
spadkobierców testamentowych itd., zawarte w takim testamencie).

Ustawa nie określa, w jakiej chwili musi istnieć przyczyna wydziedziczenia. 
Z art. 1009 k.c. pośrednio wynika, że taki wniosek można wyprowadzić. Należy 
wyróżnić dwie grupy przypadków: 1) jeśli podstawę wydziedziczenia stanowi jed
norazowy fakt, to rnusiał on nastąpić przed wydziedziczeniem (art. 1008 pkt 2 
k.c.); 2) jeśli podstawę wydziedziczenia stanowi stan trwały, to stan ten rnusiał 
istnieć przed wydziedziczeniem i jak się wydaje - ale jest to co najmniej wątpliwe 
- w chwili wydziedziczenia (nie musi on istnieć w chwili otwarcia spadku, czy po 
wydziedziczeniu).

Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z 
treści testamentu (art. 1009 k.c.). Kodeks cywilny zrezygnował z "podania przy
czyny" w testamencie (art. 148 § 1 pr. spadk. z 1946r.). Wystarczy, że treść testa
mentu pozwala na ustalenie, na jakiej przesłance oparte jest wydziedziczenie. 
Według niektórych ustawodawstw przyczyna wydziedziczenia musi istnieć, lecz 
nie musi być podana w testamencie (np. § 771 k.c.a., art. 48 pr. spadk. jugosł.). 
Ustawa nie określa na kim ciąży dowód przyczyny wydziedziczenia, w tym zakre
sie stosuje się ogólne zasady dowodowe (art. 6 k.c.). Wydziedziczenie może być 
przedmiotem badania w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, o dział 
spadku (orzeczenie o zachowku), procesie o zachowek, procesie o ustalenie 
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ważności (nieważności) testamentu, postępowaniu z art. 189 k.p.c., innych po
stępowaniach cywilnych. Zależnie od sytuacji o wydziedziczeniu będzie orzekać 
się w sentencji orzeczenia lub w uzasadnieniu (jako zagadnieniu wstępnym, pre- 
judycjalnym).

Wydziedziczenie może nastąpić tylko w testamencie, a nie w innym akcie 
prawnym (np. darowiźnie). Jeżeli testament, w którym zawarto wydziedziczenie, 
jest nieważny, to nieważne jest także wydziedziczenie (np. wady oświadczenia 
woli, brak formy, brak zdolności testowania, także wtedy, gdy przyczyna wydzie
dziczenia nie wynika z treści testamentu). W prawie polskim zachowku faktycznie 
można pozbawić (w całości lub w części) bez wydziedziczenia, przez odpłatne 
zbycie za życia całego lub części majątku osobie trzeciej (nawet spadkobiercy), 
np. sprzedaż, dożywocie, umowa renty. Jest jasne, że zachowku można pozba
wić tylko osoby uprawnione do niego, tj. które dziedziczyłyby in concreto spadek 
(art. 991 k.c.). Ale - wydaje się - wolno wydziedziczyć np. wnuka, mimo że żyje 
jego rodzic, w tym wypadku wydziedziczenie będzie warunkowe, pod warunkiem, 
że wnuk dziedziczyłby spadek, byłby uprawniony do zachowku.

Należy porównać wydziedziczenie z niektórymi instytucjami prawnymi. Wy
dziedziczenie różni się od testamentu negatywnego tym, że wydziedziczony nie 
ma prawa do zachowku, natomiast wyłączony w testamencie negatywnym ma 
prawo do zachowku; wydziedziczenie jest kauzalne (przyczynowe) - art. 1008 
k.c., natomiast testament negatywny nie wymaga podania przyczyny (bezprzy- 
czynowy); przebaczenie ma znaczenie przy wydziedziczeniu (art. 1010 k.c.), na
tomiast jest bez znaczenia przy testamencie negatywnym. Wydziedziczenie i te
stament negatywny mają tę wspólną cechę, że oba zawierają wyłączenie od 
dziedziczenia (testament zawierający tylko wydziedziczenie jest testamentem ne
gatywnym).

Odrzucenie spadku wywiera podobny skutek jak wydziedziczenie (pozba
wienie prawa dziedziczenia oraz zachowku), lecz poza tym są to odrębne instytu
cje, zasadniczo różniące się między sobą (por. art. 1012-1024 k.c. z art. 1008- 
1011 k.c.). Należy tylko nadmienić, że odrzucenie spadku następuje po zgonie 
spadkodawcy, wydziedziczenie zaś za życia spadkodawcy.

Wydziedziczenie może nastąpić przed lub po zrzeczeniu się dziedziczenia, 
ten ostatni przypadek ma charakter raczej teoretyczny. Zrzekający się i jego zstę
pni (por. jednak art. 1049 § 1 in fine k.c.) nie mają prawa do zachowku i nie 
dziedziczą, czyli skutek jest podobny jak przy wydziedziczeniu.

Szereg analogii istnieje między niegodnością a wydziedziczeniem. Podobny 
jest skutek obu instytucji (wyłączenie od dziedziczenia, brak zachowku). Zacho
dzą między nimi istotne różnice. W literaturze zgodnie przyjmuje się, że przyczy
ny wydziedziczenia są szersze niż przyczyny niegodności21. Formalnie rzecz bio
rąc pozostają one w stosunku krzyżowania, lecz z poglądem doktryny należy się 
zgodzić. Art. 928 § 1 pkt 1 podpada pod art. 1008 pkt 2 ewentualnie pkt 1 k.c., 
art. 928 § 1 pkt 2, 3 pod art. 1008 pkt 1 k.c. Niegodność następuje na podstawie 
orzeczenia sądowego (czyli niezależnie od woli spadkodawcy), wydziedziczenie 

21 Tak np. J.Pietrzykowski, op. cit., s. 1922; J.S. Piątowski, System..., t. IV. s. 107; J.Kosik, op. cit., s. 539; 
L.Stecki, op. cit., s. 878.
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następuje na podstawie testamentu spadkodawcy. Wydziedziczenie następuje za 
życia spadkodawcy (testament), niegodność jest orzekana po śmierci spadko
dawcy. Uznania za niegodnego może żądać każda osoba zainteresowana, wy
dziedziczenia - tylko spadkodawca. Żądanie uznania za niegodnego jest ograni
czone terminem zawitym (art. 929 k.c.), wydziedziczenie nie jest ograniczone 
żadnym terminem. Wydziedziczenie i niegodność są wyłączone, jeżeli spadko
dawca przebaczył (art. 930, 1010 k.c.), w tym tkwi element podobieństwa. Wy
dziedziczenie odnosi się tylko do osób uprawnionych do zachowku, niegodność 
dotyczy spadkobierców ustawowych lub testamentowych. Wydziedziczenie może 
być oparte tylko na przesłankach zaistniałych za życia spadkodawcy, niegod
ność także na faktach zaszłych po śmierci spadkodawcy (art. 928 § 1 pkt 3 k.c.). 
Przesłanki niegodności obejmują tylko czyny przeciwko spadkodawcy, przesłanki 
wydziedziczenia - również czyny przeciwko innym osobom. W literaturze wypo
wiedziano pogląd, że można żądać uznania za niegodnego osoby uprawnionej 
do zachowku22. Z poglądem tym wypada się zgodzić. Niektóre ustawodawstwa 
wyraźnie przewidują, że przyczyny niegodności mogą stanowić podstawę do wy
dziedziczenia (np. § 770 k.c.a., § 663 ust. 1 pkt a k.c. węg.). W jednym z orze
czeń23 24  sąd powiatowy oddalił powództwo o niegodność, bowiem w wydziedzi
czeniu kryje się wyłączenie od dziedziczenia. Wydaje się jednak, że można mimo 
to żądać uznania za niegodnego. Na przyszłość należy utrzymać w mocy te dwie 
instytucje prawne, a nie zastępować ich niegodnością. Wskazany byłby na przy
szłość przepis, że przyczyny niegodności - zaistniałe za życia spadkodawcy - 
mogą stanowić podstawę wydziedziczenia.

22 J.S. Piątowski, op. cit., s. 107.
23 Por. stan faktyczny uchw. SN z 14.VI.1971 r. III CZP 24/71, OSNCP 1972, z. 2, poz. 23.
24 A.Kozaczka, Charakter prawny przebaczenia w prawie cywilnym, NP 1972, z. 10, s. 1548 i n.
25 Przebaczenie jako akt uczuciowy ujmują: J.S. Piątowski, System..., t. IV, s. 114; S.Grzybowski, 

System..., t. I, 1974, s. 202; J.Gwiazdomorski, Prawo'spadkowe, 1959, s. 71 i n. (według interpretacji 
A.Kozaczki, jw.).

26 A.Kozaczka, op. cit., s. 1548 i n.; A.Wolter, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 1977, s. 108; 
L.Stecki, op. cit., s. 837.

27 J.Pietrzykowski, op. cit., s. 1843.

Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli 
mu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do 
czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym 
rozeznaniem (art. 1010 k.c.). Podstawową kategorią jest pojęcie przebaczenia. 
Instytucja ta występuje na tle darowizny (art. 899 § 1 k.c.), niegodności (art. 930 
k.c.), wydziedziczenia (art. 1010 k.c.). Do przebaczenia stosuje się odpowiednio 
zasady przebaczenia przy niegodności (ale tylko odpowiednio). W literaturze 
wszystkie te sytuacje ujmuje się jednolicie. Powstaje problem, czym jest przeba- 
czenie. Wymaga to rozwiązania charakteru prawnego przebaczenia . Dyskusyj
ne jest, jak zaklasyfikować w schematach podziałowych zdarzeń cywilnopraw
nych przebaczenie. Można twierdzić, że jest to akt o charakterze czysto uczucio
wym (a). Przebaczenie wymaga uzewnętrznienia i polega na puszczeniu w niepa
mięć doznanej krzywdy i odczutej urazy. Można ten akt uczuciowy na pewno 
uznać za zdarzenie cywilnoprawne, powstaje tylko problem, czy jest on działa
niem prawnym, czy też nie25. Można twierdzić, że przebaczenie jest przejawem 
woli podobnym do oświadczenia woli (b)26 lub (c) że jest to oświadczenie woli27. 
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Pogląd (c) w zasadzie nie jest przyjęty w literaturze. Nie wydaje się on zasadny, 
spadkodawca nie musi mieć świadomości skutków prawnych ani zamiaru ich wy
wołania, skutki te następują z mocy ustawy. Spadkodawca musi znać tylko fakty, 
które przebacza. Wydaje się, że przebaczenie jest przejawem woli podobnym do 
oświadczenia woli, co uzasadnia nieraz stosowanie w drodze analogii przepisów 
o wadach oświadczeń woli, przy czym należy przyjąć, że przy wydziedziczeniu 
stosuje się art. 945 k.c., a nie art. 82-88 k.c. Pozorność z natury rzeczy nie ma 
zastosowania. Przebaczenie nie jest oświadczeniem skierowanym do określone
go adresata. Jeśli np. spadkodawca przebaczył na polecenie innej osoby, prze
baczenie jest bezskuteczne. W literaturze28 wypowiedziano pogląd, że przeba
czenie można cofnąć. Przebaczenie jest aktem osobistym, nie może być dokona
ne przez przedstawiciela. Przebaczenie może być wyraźne lub - jak się wydaje - 
dorozumiane. Jeśli spadkodawca znając podstawę wydziedziczenia powołał wy
dziedziczonego do spadku (ustanowił zapis), to rzeczą oceny konkretnego przy
padku będzie, czy przebaczył mu czy nie. Odpowiedź w zasadzie powinna być 
pozytywna. Jeśli spadkodawca nie znał przyczyny wydziedziczenia, to powołanie 
(zapis) nie oznacza przebaczenia. Przyjęcie przebaczenia dorozumianego wyma
ga ostrożności, jeśli nie zachowa się jej, łatwo przyjąć przebaczenie tam, gdzie 
go nie ma. Dorozumiane przebaczenie można przyjąć tylko wtedy, gdy za nim 
przemawiają istotne okoliczności. Przykładowo, nie jest przebaczeniem samo 
bierne (milczenie) zachowanie się spadkodawcy, po dowiedzeniu się o faktach 
uzasadniających wydziedziczenie. Ciężar dowodu przebaczenia spoczywa na 
tym, kto się na przebaczenie powołuje. Przebaczyć może także osoba, która nie 
ma zdolności do czynności prawnych lub jest w niej ograniczona. Potrzebne jest 
tylko dostateczne rozeznanie, tj. zrozumienie czynu, odczucia krzywdy, świado
mego puszczenia jej w niepamięć.

28 S.Grzybowski, System prawa cywilnego, t. I, 1974, s. 202.
29 Por. J.Gwiazdomorski, Glosa do uchw. SN z 14.VI.1971 r. III CZP 24/71, NP 1972, z. 10, s. 1580 i n.; 

tenże, Prawo spadkowe, 1968r., s. 315, 1972 (s. 281), 1985r. (s. 262); J.Kosik, op. cit., s. 541; 
J.Pietrzykowski, op. cit., s. 1924.

30 Uchw. SN z 14.VI.1971 r. III CZP 24/71, OSNCP 1972, z. 2, poz. 23; L.Stecki, op. cit., s. 879.

Art. 1010 k.c. dotyczy tylko przebaczenia, które nastąpiło przed wydziedzi
czeniem, zaś nie rozstrzyga kwestii i skutków prawnych przebaczenia, które na
stąpiło po wydziedziczeniu. Jeśli spadkodawca dany fakt przebaczył, nie może 
potem wydziedziczyć. W literaturze przeważa zdecydowanie pogląd (1), że prze
baczenie po wydziedziczeniu jest pozbawione znaczenia prawnego; do uchyle
nia skutków wydziedziczenia potrzebne jest odwołanie (zmiana) testamentu29. 
Spotyka się jednak pogląd (2), że gdy spadkodawca przebaczył spadkobiercy 
po jego wydziedziczeniu w testamencie, wydziedziczenie to jest bezskuteczne 
bez względu na formę, w jakiej przebaczenie nastąpiło30. Przy tym stanowisku 
(2) - jak zgodnie przyjmuje się - wskutek przebaczenia wydziedziczony zachowu
je prawo do zachowku, ale pozostaje w mocy objęte wydziedziczeniem wyłącze
nie od spadkobrania (do jego uchylenia potrzebne jest odwołanie testamentu, do 
uchylenia wyłączenia od dziedziczenia nie wystarcza przebaczenie). Uzasadnie
nie wydaje się mieć stanowisko pierwsze. Wynika to z wykładni ustawy. Skoro 
wydziedziczyć można tylko w testamencie, z podaniem w nim przyczyny 
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(art. 1008, 1009 k.c.), zatem uchylenie skutków wydziedziczenia może nastąpić 
tylko przez odwołanie (zmianę) testamentu. Poza tym za takim stanowiskiem 
przemawiają względy merytoryczne. Zachodzi zasadnicza różnica między sytu
acją, gdy spadkodawca przebacza przed wydziedziczeniem, a sytuacją, gdy 
przebacza po wydziedziczeniu. Przed wydziedziczeniem może istnieć u spadko
dawcy wątpliwość, czy istnieje podstawa wydziedziczenia albo może spadkodaw
ca waha się, czy wydziedziczyć, przez przebaczenie odbiera sobie prawo wy
dziedziczenia. Odmienna sytuacja istnieje po wydziedziczeniu, spadkodawca 
zdecydował się na ten surowy krok, bo zachodziła ostra przyczyna wydziedzicze
nia, stosunki między tymi osobami uległy istotnemu pogorszeniu. Trzeba być za
tem bardzo ostrożnym w ocenie tej sytuacji. Potrzebne jest odwołanie testamen
tu.

Osobiście prezentowałbym zmodyfikowane stanowisko31 32 , że wszystko nale
ży pozostawić woli spadkodawcy, który przebacza po wydziedziczeniu. W prze
baczeniu - zależnie od woli testatora - może tkwić ubezskutecznienie testamentu 
zarówno w zakresie wyłączenia prawa do zachowku, jak i wyłączenia od dziedzi
czenia (a) albo uchylenie wyłączenia prawa do zachowku, z zachowaniem wyłą
czenia od dziedziczenia (b). W sytuacji a) wydziedziczony dziedziczy z ustawy, w 
przypadku b) wydziedziczony ma tylko prawo do zachowku, nie dziedziczy z 
ustawy. Takie rozwiązanie odpowiada teorii woli, która tkwi u podstaw testamen
tu, i względom humanitarnym. Rzecz jest dyskusyjna.

31 Dopuszcza je J.Gwiazdomorski, Glosa do uchw. SN z 14.VI.1971 r. III CZP 24/71, NP 1972, z. 10, s. 
1584.

32 J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1968, s. 315; tenże, glosa cyt. w przyp. 31; J.S. Piątowski, Prawo 
spadkowe, s. 281; L.Stecki, op. cit., s. 878.

33 J.Pietrzykowski, op. cit., s. 1923; J.Kosik, op. cit., s. 542 i n.

Skutki przebaczenia po wydziedziczeniu regulują wyraźnie niektóre kode
ksy, np. k.c.n. (§ 2237 postanawia: Prawo do odjęcia zachowku gaśnie wskutek 
przebaczenia. Rozporządzenie, którym spadkodawca zarządził odjęcie, staje się 
skutkiem przebaczenia bezskutecznym). Jest tu wyraźny przepis ubezskutecznia- 
jący testament wskutek przebaczenia po wydziedziczeniu, nie ma go w k.c. Po
dobnie § 772 k.c.a. wyraźnie postanawia, że wydziedziczenie uchyla się tylko 
przez wyraźne odwołanie, ujęte w ustawową formę.

Powstaje pytanie, czy w przypadku gdy wydziedziczony na podstawie art. 
1008 pkt 1, 3 po sporządzeniu testamentu przez czas dłuższy i to aż do chwili 
otwarcia spadku zachowywał się nienagannie (poprawa życia), wydziedziczenie 
staje się bezskuteczne. Na to pytanie udziela się odpowiedzi pozytywnej i ne
gatywnej33. Poprawa trybu życia nie dotyczy art. 1008 pkt 2 (fakt jednorazowy, a 
nie trwały). W wypadku odpowiedzi pozytywnej argumentuje się, że przyczyny 
trwałe muszą istnieć w chwili sporządzenia testamentu i otwarcia spadku. Bez
skuteczność wydziedziczenia wynika z ustania stanu faktycznego (podstawy), 
który stanowił przyczynę wydziedziczenia. Wydziedziczenie jest zatem bezprzy- 
czynowe (bezskuteczne). Odpowiedź negatywna na postawione na wstępie pyta
nie ma uzasadnienie w art. 1009 k.c., skoro przyczyna wydziedziczenia ma ist
nieć w chwili sporządzenia testamentu (por. bliżej uwagi uprzednie), to poprawa 
życia nie ma wpływu na skuteczność wydziedziczenia (nie odpada podstawa wy
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dziedziczenia, ona istnieje). Tryb życia po wydziedziczeniu (pozytywny) może 
mieć znaczenie tylko w ocenie, czy poprzednie zachowanie było naganne (upor
czywe, trwałe), chodzi zatem o zbadanie, czy wydziedziczenie nie było bezpod
stawne. Niektóre kodeksy - w niektórych przypadkach (§ 2336 ust. 4, w zw. z § 
2333 p. 5 k.c.n. - odpowiednik art. 1008 pkt 1 k.c., lecz nie obejmuje już k.c.n. 
pkt 3 art. 1008 k.c., por. § 2333 pkt 4; § 2338 ust. 2 k.c.n.) z poprawą życia wiążą 
bezskuteczność testamentu (ale jest w tej mierze wyraźny przepis, którego nie 
ma w k.c.). Rzecz jest dyskusyjna.

Dyskusyjne jest, czy dopuszczalne jest wydziedziczenie częściowe. 
Odpowiedź na to jest pozytywna34 i negatywna35. Należy przyjąć dopuszczal
ność - jak się wydaje - wydziedziczenia częściowego. Wynika ono m.in. ze swo
body testowania (art. 58 k.c.). Musi być przepis zakazujący wydziedziczenia czę
ściowego, takiego przepisu nie ma. Przykłady wydziedziczenia częściowego. Po
nieważ mój jedyny syn C żyje niemoralnie (art. 1008 pkt 1 k.c.), mógłbym go 
całkowicie wydziedziczyć. Nie pragnę pozbawić go jednak w całości prawa do 
spadku, dlatego powołuję go do 1/10 części spadku, z tym że nie będzie mógł 
występować z dalszymi roszczeniami. Ponieważ mój jedyny syn C dopuścił się 
przestępstwa z art 1008 pkt 2 k.c., mógłbym go wydziedziczyć w całości. Mimo 
to postanawiam, że po mojej śmierci ma otrzymać w pieniądzach od spadkobier
ców połowę zachowku. Wydziedziczenie częściowe w szczególności może pole
gać na pozostawieniu osobie uprawnionej do zachowku, co do której istnieje 
podstawa wydziedziczenia, tylko części zachowku, można także pozostawiony 
mu zachowek ograniczyć warunkiem lub terminem (por. jednak art. 962 kc.) albo 
obciążyć zapisem lub poleceniem (wydziedziczenie częściowe). Dopuszczalne 
jest wnioskowanie a maiori ad minus (skoro spadkodawca może uprawnionego 
do zachowku, co do którego istnieje podstawa wydziedziczenia, całkowicie po
zbawić zachowku, to może mu pozostawić część zachowku względnie pozosta
wiony mu zachowek ograniczyć warunkiem lub terminem albo obciążyć zapisem 
lub poleceniem). Niedopuszczalność wydziedziczenia częściowego nie wynika 
również z art. 998, 999, 1005 k.c. Nie ma zatem zasady niepodzielności zacho
wku. Także wykładnia funkcjonalna przemawia za wydziedziczeniem częściowym. 
Są przypadki, gdy jest ono wprost społecznie użyteczne (pozytywne). Chodzi o 
takie stany faktyczne, w których dopuszczenie wydziedziczenia częściowego mo
że spowodować ustanie tego stanu rzeczy, który jest przyczyną wydziedziczenia. 
Przykład. Mojemu synowi C, który prowadzi uporczywie życie niemoralne, prze
znaczam przedmiot o wartości, która przewyższa jego zachowek, ale zaznaczam, 
że przedmiot ten ma C otrzymać jedynie wówczas, gdy po mojej śmierci zaprze
stanie niemoralnego życia i co najmniej przez 2 lata będzie prowadził uczciwy 
tryb życia. Jeżeli nastąpiło częściowe wydziedziczenie, to można - zależnie od 
woli testatora - przyjąć dwa rozwiązania: 1) nastąpiło częściowe wyłączenie od 
dziedziczenia, 2) wyłączenie od dziedziczenia jest całkowite (a zachowek jest 

34 Tak J.Gwiazdomorski, Wydziedziczenie częściowe, PN 1949, t. I, s. 433 i n.; tenże, Prawo spadkowe, 
1959, s. 403; tenże, Glosa do uchw. SN z 14.VI. 1971 r. III CZP 24/71, NP 1972, z. 10, s. 1580; A.Baziński, 
op. cit., s. 286; J.Kosik, op. cit., s. 544; E.Till, op. cit., s. 353, 358.

35 J.Witecki, Czy według polskiego prawa spadkowego dopuszczalne jest wydziedziczenie częściowe?, 
PiP 1949, z. 2, s. 109 i n.; M.Szaciński, op. cit., s. 1000 i n.; J.Pietrzykowski, op. cit., s. 1922; L.Stecki, 
op. cit., s. 878.
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częściowy). Nie wydaje się, aby przyjąć tylko tezę drugą. W wydziedziczeniu czę
ściowym kryje się częściowe wyłączenie od dziedziczenia (chyba że wolą spad
kodawcy było zupełne, całkowite wyłączenie do dziedziczenia). Należy sądzić, że 
częściowe wydziedziczenie może nastąpić w szczególności ułamkowo lub kwoto
wo. W tym ostatnim przypadku należy je zawsze przeliczyć na wydziedziczenie 
ułamkowe. W wydziedziczeniu częściowym nie ma contradictio in adiecto. Oso
by, które nie uznają częściowego wydziedziczenia, dopuszczają jednak zapis na 
rzecz wydziedziczonego36 37 .

36 LStecki, l.c.; J.Pietrzykowski, l.c.; J.Gwiazdomorski, Wydziedziczenie częściowe, PN 1949, t.l, s. 433 
i n. (m.in. przyp. 2 na s. 434) dopuszcza przy wydziedziczeniu częściowym także powołanie do 
spadku. Według mnie testator mimo wydziedziczenia może powołać do spadku.

37 Por. J.Pietrzykowski, op. cit., s. 1924; J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1959, s. 403 i n., 1968r. - 
s. 315 i n., 1972r. - s. 281,1985r. - s. 262 i n.; L.Stecki, op. cit., s. 879; J.Kosik, op. cit., s. 543 i n.; J.S. 
Piątowski, op. cit., s. 282.

Zstępni wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku, chociaż
by przeżył on spadkodawcę (art. 1011 k.c.). Powstaje stąd pytanie, czy zstępni 
wydziedziczonego zstępnego mają tylko prawo do zachowku, (a) czy też na pod
stawie art. 931 § 2 k.c. wstępują w prawa wydziedziczonego jako spadkobiercy 
ustawowi, w wypadku gdy dochodzi do dziedziczenia ustawowego (b) (gdy 
spadkodawca nie powołał w testamencie spadkobierców albo gdy powołani te
stamentem spadkobiercy nie chcą lub nie mogą dziedziczyć - testament nega
tywny). Wiąże się to z kwestią bardziej ogólną, czy wydziedziczenie powoduje 
utratę prawa do zachowku oraz wyłączenie od dziedziczenia ustawowego (1), 
czy też wydziedziczenie powoduje tylko utratę prawa do zachowku, bez wyłącze
nia od dziedziczenia ustawowego (2), por. wyżej. Przy tezie drugiej (2) należy 
przyjąć rozwiązanie a), przy tezie pierwszej (1), rozwiązanie b). Jak uprzednio 
podkreślono - przyjmując proponowaną tezę - wszystko zależy od woli testatora, 
zatem teoretycznie może to być rozwiązanie a lub b. W literaturze i judykaturze 
zgodnie przyjmuje się rozwiązanie b)3 . Art. 1011 dotyczy takich przypadków, 
gdy spadkodawca nie tylko wydziedziczył swego zstępnego, lecz ponadto roz
dysponował swym majątkiem na rzecz innych osób. W takim stanie faktycznym 
zstępni wydziedziczonego zstępnego, chociażby wydziedziczony zstępny przeżył 
spadkodawcę, mają prawo do zachowku. W wypadku art. 1011 k.c. nie można 
dopatrywać się zasady dla zstępnych wydziedziczonego niekorzystnej. Art. 1011 
k.c. wyraża zasadę wprost przeciwną, że ujemne sankcje wydziedziczenia zstę
pnego nie dotyczą zstępnych wydziedziczonego zstępnego. Płynie stąd wniosek, 
że wydziedziczenie zstępnego przez negatywny testament wywołuje ten skutek, 
iż wydziedziczony zstępny - ale tylko on - traktowany jest tak, jakby nie żył w 
chwili otwarcia spadku (por. przyp. 37). Dlatego zstępni wydziedziczonego zstę
pnego dochodzą do spadku - przy testamencie negatywnym - jako spadkobiercy 
ustawowi (art. 931 § 2 k.c.). Czy inaczej mówiąc, w wypadku wydziedziczenia 
zstępnego jego zstępni wchodzą w jego prawa jako spadkobiercy ustawowi (na 
podstawie art. 931 § 2), jeżeli w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe. Spadko
dawca może oczywiście wydziedziczyć także zstępnych wydziedziczonego, jeśli 
są ku temu podstawy (art. 1008 k.c.), ale wtedy rzecz przedstawia się tak jak na 
zasadach ogólnych (por. uwagi uprzednie). Nie mają oni wtedy nigdy prawa do 
zachowku. Jako spadkobiercy ustawowi wydziedziczeni zstępni mogliby dojść po
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swoim zstępnym wydziedziczonym tylko w razie przyjęcia tezy a). Uprawnienie 
zstępnych wydziedziczonego z art. 1011 k.c. jest ich własnym prawem.

Dopuszczalne jest wydziedziczenie np. tylko co do jednej masy majątkowej 
(gospodarstwa rolnego lub pozostałego majątku). Byłby to rodzaj częściowego 
wydziedziczenia (por. wyżej). Dopuszczalność wydziedziczonego co do jednej 
tylko masy majątkowej, jest niewątpliwa przy tezie, że gospodarstwo rolne jest 
odrębnym spadkiem (dwa spadki)38.

38 Por. M.Niedośpiał, Gospodarstwo rolne - odrębny spadek, Krakowskie Studia Prawnicze, 1986, t. XIX, 
s.125 i n.

Niektórym ustawodawstwom znane jest wydziedziczenie z życzliwości (ex- 
heredatio bona mente) w przypadku, gdy uprawniony do zachowku prowadzi 
marnotrawny tryb życia lub jest znacznie zadłużony, z pozostawieniem zachowku 
potomkom wydziedziczonego (por. np. art. 147 pr. spadk. z 1946r., § 773 k.c.a., 
§ 2338 k.c.n.). Kodeks cywilny nie przewiduje takiej instytucji. Co do tego, czy 
znaczne zadłużenie, marnotrawstwo może być przyczyną wydziedziczenia, por. 
uwagi uprzednie.
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ROZDZIAŁ V
Podstawa prawna swobody 

testowania

Zagadnienie konstytucyjnych podstaw swobody testowania jest sprawą 
istotną1. Należy przedstawić ogólne tło społeczno-gospodarcze dziedziczenia 
(prawa spadkowego w ogóle). Przyczynkiem do tego będą poprzednie art. 17, 
18, 15 pkt 3 Konstytucji. Z Konstytucji wynikało, że państwo uznaje i ochrania na 
podstawie obowiązujących ustaw indywidualną własność i prawo dziedziczenia 
ziemi, budynków i innych środków produkcji należących do chłopów, rzemieślni
ków i chałupników (art. 17 Konstytucji). Z Konstytucji wynikało również, że pań
stwo poręcza całkowitą ochronę oraz prawo dziedziczenia własności osobistej 
(art. 18 Konstytucji). Nowelą do Konstytucji z 2O.VII. 1983r. (Dz.U. nr 39, poz. 175) 
zmieniono treść art. 15 pkt 3 Konstytucji, postanawiając, że państwo gwarantuje 
trwałość indywidualnych rodzinnych gospodarstw rolnych pracujących chłopów 
oraz otacza te gospodarstwa opieką. W związku z art. 15 pkt 3 Konstytucji pozo
stawał art. 131 k.c. po noweli z 1982r. (Dz.U. z 1982r., nr 11, poz. 81), z którego 
wynikało, że przy tłumaczeniu i stosowaniu przepisów kodeksu cywilnego należy 
mieć na względzie fakt, że państwo gwarantuje własność i całkowitą ochronę 
indywidualnych gospodarstw rolnych, stanowiących trwały i równoprawny ele
ment społeczno-gospodarczego ustroju. Postanowienia te wymagałyby odrębne
go opracowania. Własność w ujęciu konstytucyjnym stanowi synonim mienia z 
kodeksu cywilnego (art. 44 k.c.). Prawo dziedziczenia w ujęciu konstytucyjnym 
nie oznacza podmiotowego prawa spadkowego (prawa dziedziczenia), lecz dzie
dziczenie jako sposób nabywania praw i obowiązków. Własność osobista korzy
sta z gwarancji konstytucyjnej. Trwałość indywidualnych rodzinnych gospodarstw 
rolnych korzysta także z ochrony konstytucyjnej. Natomiast pozostała własność 
indywidualna nie miała gwarancji konstytucyjnej, korzystała z ochrony na podsta
wie i w granicach zwykłego ustawodawstwa. Ustawa, która zmierzałaby do wyeli
minowania własności osobistej lub indywidualnych rodzinnych gospodarstw rol
nych byłaby sprzeczna z Konstytucją. Art. 15 pkt 3 Konstytucji powinien być 
zsynchronizowany z art. 131 k.c., przejmując jego treść, stanowiąc zatem, że 
państwo gwarantuje własność i całkowitą ochronę indywidualnych gospodarstw 
rolnych, stanowiących trwały i równoprawny element ustroju społeczno-gospo
darczego. Obecny art. 15 pkt 3 Konstytucji nie zawiera wprost normy statuującej 
równouprawnienie indywidualnych gospodarstw rolnych w porównaniu z innymi 
sektorami rolnictwa. Wydaje się, że przepis art. 15 pkt 3 o opiece tych gospo
darstw zawiera tę zasadę. Z punktu widzenia konstytucyjno-legislacyjnego wyda
je się, że powinna ona być wyrażona wprost, tak jak to jest w art. 131 k.c. Propo

1 Co do konstytucyjnych założeń prawa spadkowego por. J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, Warsza
wa 1985, s. 26 i n.; J.S.Piątowski, Prawo spadkowe, Warszawa 1987, s. 26 i n.; tenże, w: System prawa 
cywilnego, t. IV, Prawo spadkowe, Ossolineum 1986, s. 37 i n.; art. 7, 67 ust. 1,2, 70 ust. 2 pkt 2, 78 
ust. 1,79 ust. 1,4, 80 Konstytucji.
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zycją zapisu konstytucyjnego analogicznego do art. 131 k.c. powinno objąć się 
także rzemieślników, jak w ogóle własność indywidualną. Obecna Konstytucja 
uchyliła art. 15 pkt 3, a nowy art. 7 Konstytucji postanawia, że "Rzeczpospolita 
Polska chroni własność i prawo dziedziczenia oraz poręcza całkowitą ochronę 
własności osobistej". Przepisy Konstytucji nie zawierają postanowień bezpośred
nio dotyczących testamentu. Wybór podstawy dziedziczenia - czy ma ono nastą
pić z ustawy, z testamentu, z umowy - pozostawiony jest ustawodawstwu zwykłe
mu. Ustawa może zatem określić tytuły powołania do spadku. Teoretycznie rzecz 
biorąc ustawa może przewidzieć umowę dziedziczenia. Nie jest ona zakazana 
przez Konstytucję. Tradycyjnie ustawodawstwo zwykłe przewiduje dziedziczenie 
ustawowe i testamentowe. Nie przesądzają też postanowienia Konstytucji szcze
gółowych przepisów prawa spadkowego, w tym szczegółowych rozwiązań swo
body testowania. Sprawa jest tu zatem otwarta. Postanowienia Konstytucji o 
ochronie rodziny, małżeństwa, macierzyństwa (art. 79 ust. 1), równości praw 
wszystkich ludzi (art. 67 ust. 2), równouprawnieniu kobiet (art. 78 ust. 1), trwało
ści własności indywidualnej, w tym indywidualnych gospodarstw rolnych (art. 7), 
opiece nad inwalidami (art. 70 ust. 2 pkt 2), ochronie małoletnich i uczących się 
(art. 80) - to dyrektywy legislacyjne dla ustawodawcy, w tym także regulującego 
prawo spadkowe. Można by podstaw konstytucyjnych swobody testowania do
patrywać się w art. 67 ust. 1 Konstytucji, jest ona bowiem przejawem wolności 
jednostki.

Podstawą do dalszej analizy będą zatem przepisy zwykłego ustawodaw
stwa.

Na wstępie należy wskazać na podstawę swobody testowania w zakresie 
treści. Wydaje się, że analiza zagadnienia powinna biec tymi samymi torami co 
analiza swobody czynności prawnych, której przejawem jest także swoboda te
stowania. Ogólnie trzeba także wskazać na podstawy prawne swobody umów, 
która też nie miała wyraźnego przepisu ją statuującego. Ogólne rozważania o 
swobodzie czynności prawnych (swobodzie umów) są wskazaniem podstawy 
prawnej swobody testowania.

Z kolei należy zastanowić się nad tym, jakie są podstawy prawne autonomii 
woli w polskim prawie cywilnym. Analizę wypada rozpocząć od swobody umów. 
Nie było przepisu, który statuowałby wolność umów wprost, jak to czynił art. 55 
k.z. Zawiera taki przepis kodeks morski: "Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie 
przewidzianych strony mogą w umowie ułożyć swój stosunek według swego uz
nania” (art. 2). Pozostaje do rozważenia, czy mimo braku przepisu nie można 
swobody umów (czynności prawnych) wyprowadzić w drodze wykładni obowią
zujących przepisów prawa. Obecny art. 3531 k.c. stanowi, co następuje: "Strony 
zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byle
by jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie 
ani zasadom współżycia społecznego".

2 Odm. J.Nowacki, Wolność umów a uzasadnienie analogii, PiP 1966, z. 11, przypis 6 na s. 742.

Na wstępie należy odrzucić tezę, że podstawę taką stanowią art. 2, 189 
k.p.c., a może nawet art. 1 k.c.2. Z tych przepisów pragnie się wyciągnąć wnio
sek, że nakazują one "rozstrzyganie wszelkich spraw cywilnych niezależnie od 
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tego, czy rozstrzygany przypadek został, czy nie został unormowany odrębnymi 
przepisami"3. Na marginesie należy wspomnieć, że zasadę generalnego obo
wiązku rozstrzygania wszelkich spraw cywilnych niektóre ustawodawstwa wyraża
ją wprost (np. art. 4 k.c.n., art. 1 k.c. szwajc.). Z faktu tego jednak nie można 
wyciągać wniosku, że obowiązuje swoboda umów (czynności prawnych). Obojęt
nie, czy dany system przyjmuje zasadę swobody umów (czynności prawnych) 
czy ją odrzuca, sąd ma obowiązek rozstrzygnięcia każdej sprawy cywilnej. Inna 
będzie tylko treść zapadłych rozstrzygnięć sądowych. Jeśli przykładowo sąd 
stwierdzi, że strony zawarły nienazwaną umowę (czynność prawną), a obowiązu
je wolność umów (czynności prawnych), to rozstrzygnie stosownie do treści za
wartej czynności. Jeżeli zaś stwierdzi, że umowa (czynnność prawna) taka jest 
niedopuszczalna, bo nie ma wolności umów (czynności prawnych), to po prostu 
oddali powództwo, bo strony nie powołały do życia ważnego stosunku prawne
go.

3 J.Nowacki, l.c.
4 Z.Radwański, Teoria umów, Warszawa 1977, s. 110.
5 W.Czachórski, Prawo zobowiązań, Warszawa 1970, s. 195; S.Grzybowski, System prawa cywilnego, 

t. I, Część ogólna, Warszawa 1974, s. 509; J.Nowacki, op. cit., s. 743; A.Stelmacnowski, Wstęp do 
teorii prawa cywilnego, Warszawa 1969, s. 30; A.Wolter, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 
1977, s. 290. Analogicznie na tle art. 41 p.o.p.c. J.Gwiazdomorski, Czy art. 55 k.z. obowiązuje?, NP 
1960, z. 11, s. 1484 i n.

Nie należy też przyjąć poglądu, że podstawę wolności umów (czynności 
prawnych) stanowi art. 56 k.c. Niekiedy w literaturze stwierdza się, że "art. 56 k.c. 
w sposób jednoznaczny i pozytywny statuuje generalną kompetencję w zakresie 
treści czynności prawnych. Stanowi on przecież, że: czynność prawna wywołuje 
(...) skutki w niej wyrażone1'4. Ze stwierdzeniem, że czynność prawna wywiera 
skutki prawne w niej wyrażone, należy się zgodzić. Rzecz jednak w tym, że grani
ce jej treści są zakreślone przez art. 58 k.c. i strony mogą dokonać tylko takiej 
czynności, której treść nie jest sprzeczna z ustawą lub zasadami współżycia spo
łecznego. Podstawą prawną swobody umów (czynności prawnych) jest art. 58, a 
nie art. 56 k.c. Przepis art. 56 k.c. jest podstawą tylko tego, że każda czynność 
prawna wywołuje skutki prawne, a zatem powstanie, zmianę lub ustanie stosun
ku prawnego, chyba że co innego wynika z wyraźnego przepisu prawa lub zasad 
obowiązujących w pewnym dziale prawa, a wyprowadzonych w drodze wykładni. 
Z art. 56 k.c. wypływa zatem wniosek, że każda umowa, także nienazwana oraz 
każda jednostronna czynność prawna rodzi stosunek prawny, chyba że co inne
go wynika z ustawy. Na tym przeto odcinku przepis ten będzie podstawą swobo
dy umów i jednostronnych czynności prawnych. Z tego zatem względu analizo
wany przepis zasługuje na uwagę.

Powszechnie przyjmuje się, że art. 58 k.c. stanowi podstawę wolności 
umów (i - jak należy przyjąć - swobody czynności prawnych). Przepis ten wyraża 
ją w sposób negatywny, a nie pozytywny, w sposób pośredni, a nie bezpośredni. 
Odmiennie czynił to art. 55 k.z. Z art. 58 k.c. w drodze wnioskowania a contrario 
wyprowadza się zasadę, że strony mogą treść umowy (czynności prawnej) 
ukształtować dowolnie, byleby tylko treść czynności nie sprzeciwiała się przepi
som prawa, zasadom współżycia społecznego ani nie zmierzała do obejścia 
ustawy5. Jednocześnie z reguły zastrzega się, że jak każde wnioskowanie a con- 
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trario, może być ono stosowane z wielką ostrożnością i przy uwzględnieniu cało
kształtu przepisów prawnych obowiązujących w poszczególnych działach prawa 
cywilnego (np. w prawie rzeczowym obowiązuje, wyprowadzona w drodze wy
kładni, zasada numeri clausi podmiotowych praw rzeczowych). Podobnie na tle 
k.c.n. w drodze wnioskowania a contrario (z §§ 134 i 138) należy wyprowadzić 
swobodę umów. Z przytoczonym tokiem rozumowania wypada się zgodzić, z jed
nym zastrzeżeniem. Art. 58 k.c. może być podstawą swobody umów (czynności 
prawnych) tylko co do ich treści. Swoboda co do formy, wyboru kontrahenta i 
samej decyzji o zawarciu umowy (czynności prawnej) nie wypływa z art. 58 k.c. 
Wyjątek od tego można by uczynić tylko na rzecz wyboru kontrahenta (w jedno
stronnych czynnościach prawnych wyboru adresata oświadczenia woli). Także z 
art. 58 k.c. nie wynika, że umowa (czynność prawna) jest generalnym źródłem 
zobowiązań. Na tle kodeksu cywilnego należy bowiem odróżnić przepisy, które 
dotyczą treści czynności prawnych (art. 58 k.c.) od przepisów, które regulują 
źródła zobowiązań (czy stosunków cywilnoprawnych). Art. 58 k.c. nie dotyczy tej 
ostatniej kwestii. Jest ona przedmiotem regulacji art. 56 k.c. Wynika z niego, że 
czynność prawna wywołuje skutki prawne w niej określone, tzn. zmierzające do 
powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego. A skutek taki ustawa wiąże 
generalnie z wszystkimi czynnościami prawnymi, chyba że co innego wynika ze 
szczególnego przepisu prawa lub ogólnych zasad obowiązujących w poszcze
gólnych działach prawa cywilnego. Powstanie stosunku zobowiązaniowego nale
ży wiązać z wszelkimi czynnościami prawnymi, nie tylko umowami. Pierwotne ko
deksy z początku XIX w. zawierały tylko przepisy dotyczące umów, brak było 
specjalnych postanowień dotyczących czynności prawnych w ogóle. Ich konstru
kcja prawna wykształci się znacznie później, w ostatnich dziesięcioleciach XIX w., 
a zostanie recypowana przez k.c.n., który po raz pierwszy zwiera przepisy ogólne 
dotyczące nie tylko umów, lecz wszelkich czynności prawnych. Nie było w nim 
przepisu na wzór art. 56 k.c. Przepis o podobnej treści zna np. polski kodeks 
zobowiązań (art. 60). Przepis ten dotyczył tylko umów. Na uwagę zasługuje za
tem koncepcja wiązania skutków prawnych z wszelkimi czynnościami prawnymi 
(art. 56 k.c.). Wbrew pozorom funkcja tego przepisu nie sprowadza się tylko do 
tego, że podkreśla on, iż czynność prawna oprócz skutków w niej wyrażonych, 
wywołuje także skutki prawne wynikające z ustawy, z zasad współżycia społecz
nego oraz z ustalonych zwyczajów. Jego funkcja sprowadza się do tego, że 
czynność prawna przede wszystkim wywołuje skutki prawne wyrażone w niej sa
mej. To zaś, że strony oprócz umów i jednostronnych czynności prawnych na
zwanych mogą dokonywać czynności nienazwanych wynika z art. 58 k.c. Skoro 
art. 56 k.c., z uwzględnieniem ogólnych zasad prawa, jest podstawą ogólną sto
sunków zobowiązaniowych, nie przesądza to jeszcze kwestii treści takich stosun
ków, może być ona kształtowana w granicach zakreślonych przez art. 58 k.c. 
Pewien typ czynności prawnej musi być w ogóle dopuszczalny, bo w przeciwnym 
razie, i treść jej byłaby niedopuszczalna. Tak na przykład nie są dopuszczalne 
według art. 58 k.c. umowy, które miałyby powoływać do życia prawa rzeczowe, 
nie znane ustawie. Tak samo z ogólnych zasad prawa wynika, że pewne typy 
jednostronnych czynności prawnych są w ogóle niedopuszczalne. Fakt zatem, że 
umowa, jednostronna czynność prawa są źródłami zobowiązań, z pewnymi za
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strzeżeniami przy tych ostatnich, wynika z art. 56 k.c. Natomiast jakiej treści ma 
to być umowa (czynność prawna) wynika z art. 58 k.c., który zezwala na dowolne 
kształtowanie ich treści, tj. czynności prawnych dokonanych na podstawie art. 56 
k.c. Przy tej konwencji językowej art. 1047 k.c. stanowiłby przepis szczególny do 
art. 56 k.c., a nie art. 58 k.c.

Niewątpliwie obowiązywanie zasady swobody umów wynika również z cało
kształtu unormowań ks. III k.c. ("Zobowiązania"). Zwłaszcza zaś z faktu, że ko
deks ujmuje te przepisy z reguły jako dyspozytywne.

Art. 58 k.c. daje podstawę do wnioskowania a contrario. Niewątpliwie wy
maga to ustalenia, że zakres sfery "zakazanej" został wyczerpująco określony w 
tym przepisie. W odmiennej sytuacji nie można by się uciec do arg. a contrario. 
Wydaje się, że zakres art. 58 k.c. jest ostry. Sferę "zakazaną" będą stanowić bo
wiem nie tylko wyraźne dyspozycje ustawowe, idące w tym kierunku, lecz także 
normy wyprowadzone w drodze wykładni obowiązującego zespołu przepisów 
prawnych. W drodze takiej wykładni należy wyprowadzić zasadę numeri clausi 
praw rzeczowych. Dlatego ewentualne zastrzeżenia co do dopuszczalności sto
sowania argumenti a contrario z art. 58 k.c. nie wydają się zasadne.

Jak z powyższych rozważań wynika, podstawy prawne swobody umów 
(czynności prawnych) nie są jednolite, lecz wynikają z całego szeregu wymienio
nych przepisów prawnych lub z całokształtu uregulowań ustawowych.

Z kolei należy ustalić podstawy prawne swobody czynności prawnych, w 
tym jednostronnych, gdyż umowy zostały omówione. Niemniej rzecz wymaga 
bliższej analizy. Art. 58 k.c. jest podstawą swobody - nie tylko umów, lecz wszel
kich czynności prawych, odmienna teza byłaby sprzeczna z brzmieniem tego 
artykułu. Kwestią zaś innego rodzaju jest, czy jednostronne oświadczenie woli 
może być źródłem zobowiązań (ogólnym), czy tylko w przypadkach w ustawie 
przewidzianych. Jeśli przyjąć drugą tezę, to tylko w ramach nazwanych jedno
stronnych czynności prawnych strony miałyby swobodę w kształtowaniu ich tre
ści, stosownie do art. 58 k.c. Niektóre kodeksy, jak polski k.z., statuują tylko zasa
dę swobody umów, a nie ma analogicznych postanowień co do jednostronnych 
czynności prawnych. Niewątpliwie art. 55 k.z. nie dawał podstawy do wnioskowa
nia a contrario, tym bardziej, że przepis nie miał postaci implikacji wzajemnej lub 
intensywnej, a tylko wtedy jest to dozwolone. Nadto, co wyżej podkreślono, art. 
55 k.z. dotyczył tylko treści umów, a nie źródeł zobowiązań (por. także §§ 134, 
135 - 305 k.c.n.). Pozostawało kwestią otwartą, na ile przepis ten w drodze analo
gii można by stosować do jednostronnych czynności prawnych, i należy stwier
dzić, że było to możliwe, zwłaszcza że art. 55 k.z. nie dotyczył źródeł zobowią
zań, lecz treści tych stosunków. W systemie prawnym, który zawiera wyraźny 
przepis statuujący swobodę umów (np. art. 55 k.z.), pozostaje zatem do rozwa
żenia analogiczne stosowanie tego przepisu do jednostronnych czynności pra
wnych. Nawet gdyby uznać go za przepis wyjątkowy, to i wtedy nie jest wyłączo
ne stosowanie analogii. Ten zabieg interpretacyjny dopuszcza się niekiedy także 
przy przepisach wyjątkowych. Art. 58 § 1, 2 k.c. wyraża implikację wzajemną (za
wsze i tylko jeżeli p to q). Jego właściwa treść jest następująca: Jeśli treść czyn
ności prawnej jest sprzeczna z ustawą (lub zasadami współżycia społecznego 
lub zmierza do obejścia ustawy), to czynność prawna jest nieważna (z powodu 
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treści). Daje to podstawę do wnioskowania a contrario: jeżeli treść czynności pra
wnej jest zgodna z ustawą (...), to czynność jest ważna.

Natomiast art. 58 k.c. nie określa sankcji nieważności czynności prawnej 
także dla innych przypadków niż sprzeczność treści czynności z ustawą. Gdyby 
tak było, to przepis ten wyrażałby implikację zwykłą (zawsze jeżli p to q) i nie 
dawałby podstawy do wnioskowania a contrario. Zrekonstruowana wówczas na 
podstawie art. 58 § 1 zd. 1 k.c. norma prawna brzmiałaby: Jeżeli treść czynności 
prawnej jest sprzeczna z ustawą (...), to czynność jest nieważna (implikacja zwyk
ła). Byłaby to implikacja zwykła, niemożliwe jest bowiem, aby treść czynności 
prawnej była sprzeczna z ustawą a czynność była ważna. Możliwe jest, że będzie 
ona nieważna, choć jej treść będzie zgodna z ustawą (np. brak zdolności pra
wnej lub zdolności do czynności prawnych, niektóre wady oświadczeń woli itd). 
Logice znane są jednak zasady przekształcania implikacji zwykłej w implikację 
intensywną, poprzez zmianę poprzednika i następnika. Gdyby to uczynić, norma 
art. 58 k. c. brzmiałaby następująco: Jeżeli czynność prawna jest nieważna, to 
treść jej jest sprzeczna z ustawą. Byłaby to implikacja intensywna (niemożliwe 
jest bowiem, aby czynność prawna była ważna, gdy treść jej jest sprzeczna z 
ustawą). Implikacja tego typu daje już podstawę do wnioskowania a contrario: 
Jeżeli czynność prawna jest ważna, to treść jej jest zgodna z ustawą. Skoro bo
wiem czynność jest ważna, to treść jej musi być zgodna z ustawą.

Zachodzi zatem ścisła korelacja między ważnością czynności a zgodnością 
treści czynności z ustawą. A zatem - idąc tym torem - wyprowadzono by wniosek 
taki jak na wstępie: art. 58 k.c. daje podstawę do wnioskowania o ważności czyn
ności prawej tylko na odcinku treści czynności. Potwierdza to zasadność wnio
sku.

Art. 58 nie dotyczy źródeł zobowiązań (stosunków prawnych), lecz treści 
dopuszczalnych czynności prawnych, a więc tych, które w świetle prawa rodzą 
ważne stosunki zobowiązaniowe (prawne). Czy umowa, jednostronna czynność 
prawna rodzi zobowiązanie, którego treść jest oceniana na podstawie art. 58 k.c., 
nie wynika to z tego przepisu, lecz z art. 56 k.c., a nadto ogólnych zasad prawa. 
Nie inaczej jest w kodeksach nowożytnych, wyraźnie odróżniających problematy
kę źródeł zobowiązań od ich treści. Tak na przykład z § 305 k.c.n. dotyczącego 
źródeł zobowiązań wynika, że jeżeli ustawa inaczej nie stanowi, to do ustanowie
nia zobowiązania przez czynność prawną potrzebna jest umowa między uczest
nikami. Nastomiast §§ 134, 138 k.c.n. zakreślają treść czynności, od strony nega
tywnej, jak art. 58 k.c. Podobne rozróżnienie jest w k.c.a. (§ 859 - § 879). Analogi
cznie art. 1 k.z. dotyczył źródeł zobowiązań, zaś art. 55 k.z. - treści umów. Roz
różnienie to było znane także kodeksowi Napoleona, a wynikało z całokształtu 
jego unormowania. Dlatego też z art. 58 k.c. - na odcinku treści czynności pra
wnej - wynika, że istnieje tu zupełna swoboda co do umów, jak i jednostronnych 
czynności prawnych - czyli wolność w kształtowaniu treści dopuszczalnych czyn
ności prawnych, a więc tych, które prowadzą do powstania, zmiany lub ustania 
stosunku cywilno-prawnego. Nie ma zatem żadnych argumentów za tym, że art. 
58 k.c. ma być podstawą swobody co do treści umów, lecz nie jednostronnych 
czynności prawnych, bo wniosek taki byłby sprzeczny z wykładnią art. 58 k.c. 
(arg. a contrario). Jeżeli przyjąć, że nie tylko umowa, lecz także jednostronna 
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czynność prawna jest ogólnym źródłem zobowiązań, to art. 58 k.c. byłby podsta
wą swobody czynności prawnych (nazwanych, nienazwanych; jednostronnych, 
umów). Gdyby przyjąć, że jednostronna czynność prawna jest źródłem zobowią
zań, jeżeli tak wyraźny przepis stanowi, to na odcinku jednostronnych czynności 
prawnych art. 58 k.c. będzie podstawą swobody tylko co do nazwanych jedno
stronnych czynności prawnych. Podstawą prawną swobody czynności prawnych 
jest zatem art. 56 i 58 k.c.

Niekiedy swobodę czynności prawnych uzasadnia się w inny sposób. Po
wyższe rozumowanie zdaje się przebiegać w następujący sposób: Skoro dopu
szczalna jest swoboda co do treści czynności prawnych, to tym bardziej musi 
być dopuszczalna sama czynność prawna; założenie konieczne, wstępne samej 
swobody. Nie można bowiem mówić o wolności kształtowania treści umów (czyn
ności), jeżeli sama umowa jest niedozwolona. Ze swobody co do treści w drodze 
wnioskowania a maiori ad minus wyprowadza się zasadę, że czynność prawna 
jest generalnym źródłem zobwiązań. Na ten podwójny tok rozumowania, prowa
dzący do sformułowania swobody wszelkich czynności prawnych (umów, jedno
stronnych), należy zwrócić uwagę. O ile pierwsza część rozumowania nie budzi 
wątpliwości, bo jest oparta na wnioskowaniu a contrario, to druga je nasuwa. Czy 
z faktu, że istnieje swoboda treści jednostronnych czynności prawnych, można 
wyciągać wniosek, że są one generalnym źródłem zobowiązań. Wydaje się, że 
nie. Założenie jest właśnie odwrotne. To swoboda treści czynności prawnych do
tyczy tylko tych spośród nich, które są prawnie dopuszczalne, które rodzą stosu
nek zobowiązaniowy. W konkluzji należałoby stwierdzić, że art. 56 k.c. uznaje 
oświadczenie woli za generalne źródło stosunków cywilnoprawnych, chyba że 
ustawa stanowi inaczej. Treść - dopuszczalnych w świetle art. 56 k.c. - czynności 
prawnych może być dowolna, byle nie była sprzeczna z art. 58 § 1, 2 k.c. Swo
boda czynności prawnych - we właściwym znaczeniu - istnieje w prawie zobowią
zań i w prawie spadkowym - swoboda testowania.

Omówienie swobody jednostronnych czynności prawnych w prawie zobo
wiązań (którą należy przyjąć, a czego doktryna na ogół nie przyjmuje) wymagało
by odrębnego, może monograficznego opracowania. Omówienie tej problematyki 
wykracza poza ramy pracy.

Jeśli chodzi o podstawę prawną swobody testowania, to w zasadzie możli
we są dwa rozwiązania teoretyczne. Pierwsze6, w którym w przepisach ogólnych 
kodeksu cywilnego dotyczących czynności prawnych zamieszcza się ogólny 
przepis dotyczący treści wszystkich czynności prawnych. Tak jest w polskim ko
deksie cywilnym. Przepisem takim jest art. 58 k.c. Dotyczy on także testamentu. 
Drugie rozwiązanie7, zawiera w przepisach prawa spadkowego przepis dotyczą
cy treści testamentu. Tak było przykładowo w art. 77 § 2 prawa spadkowego z 
1946 r. Z przepisu tego wynikało, że nieważny jest testament, którego treść lub 
cel sprzeciwia się ustawie, porządkowi publicznemu lub dobrym obyczajom. Nie

6 Podobna funkcję jak art. 58 k.c. pełni w przypadku testamentu w k.c.n. - § 138, zaś w k.c.a. - § 878.
7 Niektóre Kodeksy, jednak jest to raczej odosobnione, wśród przepisów prawa spadkowego zawierają 

wyraźne postanowienie na wzór art. 58 k.c. - art. 42 pkt c pr. spadk. bulg., § 373 ust. 1 k.c. NRD, art. 
534 k.c.ros.
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raz ustawodawstwa nadto zamieszczają ogólny przepis o treści wszystkich czyn
ności prawnych, niezależnie od przepisu prawnospadkowego8.

8 Por. np. art. 41 p.o.p.c., art. 77 pr. spadk. z 1946r.; art. 14, 534 k.c.ros.; por. także § 68, 373 k.c. NRD.
9 Por. przyp. 6-8.

Podstawy prawne swobody testowania przedstawiono uprzednio, omawia
jąc swobodę czynności prawnych (art. 2, 189 k.p.c.; art. 56 k.c.; art. 58 k.c.; art. 
56 i 58 k.c.; art. 941, 926 k.c.; inne rozwiązania). Jak przyjęto podstawą prawną 
swobody testowania co do treści jest art. 56 i 58 k.c. Testament jest czynnością 
prawnie uznaną (art. 56 w zw. z art. 941 i nast. k.c.). Jego treść może być dowol
na, byle tylko nie była sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami pra
wa, ani nie zmierzała do ich obejścia, ani też nie była sprzeczna z zasadami 
współżycia społecznego (art. 58 § 1, 2 k.c.)9. Z kolei przepisy prawa spadkowe
go regulujące testament pozostawiają spadkodawcy stosunkowo szeroki zakres 
swobody, która doznaje nieraz ograniczenia przez wyraźne postanowienia szcze
gółowe. Katalog rozrządzeń testamentowych jest obszerny. Przykładowo treść 
zapisu jest w zasadzie taka sama jak stosunku zobowiązaniowego (art. 968, 353 
k.c.). Nadto dopuszczalne jest ustanowienie polecenia (art. 982 k.c.), powołanie 
spadkobiercy (art. 959 k.c.), ustanowienie wykonawcy testamentu (art. 986 k.c.) i 
szereg szczegółowych kaluzul testamentowych. Ich katalog został podany w in
nym miejscu pracy. Zwłaszcza art. 941-990 k.c. - podobnie jak przepisy ks. III k.c. 
o zobowiązaniach przy swobodzie umów - potwierdzają na tle testamentu swo
bodę testowania. Jest ona, jak wskazano, jednym z zasadniczych przejawów au
tonomii woli w polskim prawie cywilnym. Za swobodą testowania przemawia do
bro rodziny, zwłaszcza testament pozwala spadkodawcy przystosować schema
tyczne dziedziczenie ustawowe do rozmaitych okoliczności konkretnego przy
padku. Swoboda testowania wypływa także z prawa własności. Rozrządzanie 
majątkiem w testamecie jest jednym z przejawów swobody właściciela rozporzą
dzania swoją własnością. Swoboda testowania jest niejako przedłużeniem swo
body rozporządzania własnością w drodze czynności Ínter vivos. Także wielowie
kowa tradycja przemawia za istnieniem swobody testowania. Wykształciła się 
ona w prawie rzymskim, potem powróci do ustawodawstw w XIX i XX wieku. 
Wszystkie nowożytne współczesne kodyfikacje dopuszczają swobodę testowania 
(aspekt prawnoporównawczy, obok aspektu genetycznego wyżej podanego). 
Niektórzy autorzy istnienie swobody testowania uznają za fakt oczywisty, tak że 
nie podają nawet jej uzasadnienia prawnego (podstawy prawnej). W prawie 
rzymskim uzasadniano swobodę testowania także względami na władzę ojco
wską, z której wypływała, obecnie ten argument nie wydaje się zasadny. Jest 
rzeczą charakterystyczną, że osoby, które przyjmują, że nie istnieje swoboda 
czynności prawnych, a tylko swoboda umów, na tle testamentu są całkiem zgod
ni - istnieje swoboda testowania. W ujęciu tych autorów testament jest jedyną 
czynnością prawną jednostronną, na tle której rozpatruje się swobodę testowania 
(czynności prawnych).

Reasumując, z wszystkich uprzednich wywodów prawnych wynika, że na tle 
polskiego prawa cywilnego istnieje swoboda czynności prawnych, m.in. której 
przejawem jest swoboda testowania.
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Swoboda czynności prawnych ma ujęcie wąskie i szerokie. W pierwszym 
przypadku oznacza ona istnienie swobody co do treści czynności prawnych. By
ło to już przedmiotem analizy. W drugim przypadku oznacza ona istnienie swo
body co do tego, czy, z kim i w jakiej formie zawrzeć umowę (dokonać czynności 
prawnej).

Swoboda stron na odcinku: czy i z kim zawrzeć umowę (czynność prawną) 
wynika z całokształtu unormowań prawa cywilnego. Kodeks traktuje na przykład 
sytuacje przymusu kontraktowego (ex lege, ex actu) jako wyjątkowe. Jest to po
twierdzeniem zasady, że obowiązuje swoboda co do zawierania umów (czynno
ści prawnych). Podobnie jest w przypadku doboru kontrahenta (adresata oświad
czenia woli przy jednostronnych czynnościach prawnych). Taką zasadę można 
wyprowadzić także w drodze wnioskowania a maiori ad minus: jeśli strona ma 
swobodę co do treści i formy umowy (czynności prawnej), to tym bardziej ma ją 
co do tego, czy oraz z kim dokonać czynności. Można posłużyć się także wy
kładnią instrumentalną: jeśli podmiot ma mieć wolność co do tego, jak ukształto
wać treść określonej czynności prawnej, to powinien mieć również swobodę co 
do tego, czy w ogóle dokonać czynności. Wolność wyboru kontrahenta (adresa
ta oświadczenia woli) można wyprowadzić także z art. 58 k.c., uznając ją za ele
ment treści czynności prawnej, co nie powinno budzić wątpliwości. Przy takim 
założeniu - przytoczone uprzednio argumenty co do wyboru kontrahenta - miały
by znaczenie pomocnicze.

Wolność stron w zakresie formy czynności wynika z art. 60 k.c.
Przytoczone uprzednio argumenty na rzecz swobody czynności prawnych 

w ujęciu szerszym mają odpowiednie zastosowanie do testamentu.
Podstawa prawna swobody testowania co do osoby, na rzecz której chce 

się testować (beneficjanta spadku), wynika z art. 58 k.c. i postanowień o testa
mencie (art. 941-990 k.c.).

Podstawa prawna swobody co do tego, czy sporządzić testament, przed
stawia się analogicznie jak w przypadku innych czynności prawnych, z tym że w 
wypadku testamentu znajduje ona dodatkowe uzasadnienie w osobistym chara
kterze tego aktu, a wszelkie możliwe ograniczenia faktyczne tej wolności są w 
szczególny sposób zakazane przez przepisy o wadach oświadczeń woli (art. 945 
§ 1 pkt 1, 3 k.c.). Obowiązek sporządzenia testamentu nie może wynikać z usta
wy lub orzeczenia organu państwowego (np. art. 64 k.c.). Prawo polskie nie do
puszcza także, podobnie jak wiele innych ustawodawstw, aby spadkodawca 
mógł zobowiązać się do uregulowania dziedziczenia po sobie w określony spo
sób. Odmiennie jest w systemie anglo-amerykańskim, któremu znane są tzw. 
contracts to make will10. Zawarcie przez spadkodawcę takiej umowy nie wyłącza 
sporządzenia przez niego testamentu o odmiennej treści. Wynikiem naruszenia 
obowiązku sporządzenia testamentu - w takim przypadku - jest z reguły tylko 
powstanie obowiązku odszkodowawczego obciążającego spadek, a nie nieważ
ność sprzecznych z treścią umowy rozrządzeń.

10 Por. np. W.Breslauer, The Private International Law of Succession in England, America and Germany, 
London 1937, s. 198.
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Swoboda co do formy testamentu jest wyłączona, co nie oznacza jednak, 
że nie mogą pojawić się tu pewne szczególne zagadnienia związane ze swobodą 
testowania (wybór formy i jego wyłączenie przez czynność prawną), kolejność 
dokonywania czynności przy testowaniu itd., podstawą prawną do ich rozstrzy
gania będą art. 949-958 k.c., a w kwestiach tu nie uregulowanych - art. 60 k.c. 
(np. swoboda formy obejmuje nie tylko wybór jednej z możliwych form, ale także 
wolność dokonywania poszczególnych działań przy sporządzaniu czynności pra
wnej w określonej, wybranej formie). Testament jest aktem sformalizowanym, wy
nika to z funkcji formy testamentu. Ustawodawstwa na ogół przewidują kilka form 
dla testamentu, wybór ich pozostawiając testatorowi. Polski kodeks cywilny zna 
testamenty zwykłe (art. 949-951 k.c.) i szczególne (art. 952-955 k.c.). Kodeks cy
wilny różnicuje wymogi formalne w zależności od tego, czy testament sporządza 
się w warunkach normalnych czy szczególnych (nietypowych). Swoboda testo
wania przemawia za wielością form testamentu, w tym także za testamentem ust
nym. Art. 60 k.c. statuujący swobodę formy czynności prawnej w tym punkcie nie 
ma zastosowania do testamentu, jednak art. 60 k.c. zastrzega, że ustawa może 
wprowadzić wymóg określonej formy, tak jest przy testamencie. Nie ma na tle 
kodeksu cywilnego takiej czynności jak testament, która przewidywałaby taką 
różnorodność form. Jest to cecha tylko testamentu (pomija się tu zagadnienie 
swobody umów co do formy, takie umowy przy testamencie są niedozwolone).

Termin "zasada prawna" nie jest jednoznaczny11. Należy określić jego zna
czenie przy autonomii woli (swobodzie umów, swobodzie czynności prawnych 
czy jej przejawie: swobodzie testowania). Trzeba zastanowić się, czy chodzi o 
ujęcie nomatywne czy doktrynalne tej zasady. W ujęciu pierwszym, na tle danego 
systemu prawa zastanawiamy się, czy ona obowiązuje. Może ona przybrać po
stać konkretnego przepisu ją statuującego, co występuje jednak rzadko, lub nor
my prawnej, zrekonstruowanej na tle danego systemu. W ten ostatni sposób wy
prowadza się swobodę umów (czynności prawnych) w polskim prawie cywilnym. 
W ujęciu doktrynalnym, zasada autonomii woli, swobody umów (czynności pra
wnych) ma znaczenie opisowe. Chodzi tu o pewien model teoretyczny, który 
ewentualnie (w mniejszym lub większym stopniu) jest realizowany przez ustawo
dawcę. W tym sensie operuje się tym pojęciem, przedstawiając kształtowanie się 
autonomii woli w rozwoju historycznym. Między ujęciem normatywnym i doktry
nalnym zasady autonomii woli istnieje ścisły związek. W szczególności model 
teoretyczny buduje się na podstawie jej normatywnych przejawów. Konstrukcja 
doktrynalna autonomii woli jest ważna w toku prac legislacyjnych.

11 Por. S.Wronkowska, M.Zieliński, Z.Ziembiński, Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 
1974, s. 5 i n.

Zrekonstruowanie na tle prawa polskiego normy statuującej autonomię woli 
ma znaczenie praktyczne. Po pierwsze, jest dyrektywą interpretacyjną, która 
brzmi: przepisy prawne, w przypadkach wątpliwych, powinny być interpretowane 
zgodnie z zasadą autonomii woli. Po drugie, płynie z niej postulat legislacyjny: 
ustawodawca wydając przepisy prawne powinien ją respektować, a zatem nie 
wprowadzać postanowień, które by ją wyłączały lub ograniczały. Wszelkie odstę
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pstwa od tego wymagają szczegółowego uzasadnienia normatywnego. Po trze
cie, zasada ta wyznacza również sferę dozwoloną postępowania.

Nie wydaje się celowe, aby zrezygnować z pojęcia "zasady", a ograniczyć się 
do badania tego, co jest "dozwolone" czy "zakazane". Poza tym, że traci się w ten 
sposób możliwość wyprowadzenia odpowiednich dyrektyw interpretacyjnych czy le
gislacyjnych, traci się jednak coś więcej. Zawsze bowiem zastanawiając się na przy
kład, czy konkretna umowa (czynność prawna) jest dopuszczalna czy nie, należy 
rozstrzygnąć - w braku wyraźnego przepisu - czy jest ona zgodna z zasadami istnie
jącymi w danej gałęzi prawa. Znowu zatem nawiązuje się do zasady, jeśli ta - zre
konstruowana w drodze wykładni - zezwala na daną czynność, to jest ona ważna, 
jeśli nie, to jest nieważna. Zasada swobody umów (czynności prawnych) składa się 
w istocie z kilku norm, które odpowiadają na pytanie: czy, z kim, w jakiej formie i 
treści dokonać czynności. Badając, czy coś jest dozwolone, czy zakazane sięga się 
do sformułowanej zasady swobody umów (czynności prawnych). Nie można zatem 
rozstrzygnąć, czy coś jest dozwolone czy zakazane, jeśli nie zrekonstruuje się (w 
sensie pozytywnym lub negatywnym) zasady autonomii woli.

Z kolei należy określić ogólnie zakres dopuszczalnej treści testamentu. Art. 
58 k.c. ma zastosowanie także do testamentu. W związku z tym testament (czyn
ność prawna) sprzeczny z ustawą albo mający na celu obejście ustawy jest nie
ważny, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, 
iż na miejsce nieważnych postanowień testamentu (czynności prawnej) wchodzą 
odpowiednie przepisy ustawy (art. 58 § 1 k.c.). Nieważny jest testament (czyn
ność prawna) sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c.). 
Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część (czynności prawnej) testamentu, 
testament pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności 
wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością testament nie zostałby do
konany (art. 58 § 3 k.c.).

Art. 58 k.c. dotyczy treści czynności prawnej, tu: testamentu. Testament mo
że być nieważny z innych powodów niż sprzeczność z prawem. W szczególności 
jest on nieważny w przypadku braku zdolności testowania (art. 944 § 1 w zw. z 
art. 14 § 1 k.c.), wad oświadczenia woli (art. 945 k.c.), naruszenia zasady osobi
stego działania (art. 944 § 2 k.c.), naruszenia przepisów o formie (art. 949-957, 
942 w zw. z art. 958 k.c.). W tych przypadkach inna jest podstawa nieważności 
niż art. 58 k.c.

Treść testamentu (czynności prawnej) jest dopuszczalna, jeżeli zostanie zre
alizowanych pięć przesłanek:
a) Określony rodzaj czynności musi być w ogóle dopuszczalny. Testament jest w 

polskim prawie cywilnym, podobnie jak w innych ustawodawstwach, taką 
czynnością prawną. Natomiast art. 1047 k.c. zakazuje, pod sankcją nieważno
ści, umów o spadek po osobie żyjącej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzia
nych w ustawie. W literaturze przyjmuje się, że istnieje numerus clausus 
dopuszczalnych czynności prawnorzeczowych, prawnospadkowych, prawno- 
rodzinnych12. Oznacza to, że są dopuszczalne tylko takie czynności prawne, 
które wynikają z ustawy.

12 Por. Z.Radwański, w: System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, Ossolineum 1985, s. 523.

138



b) Treść testamentu (czynności prawnej) musi być określona w sposób dostate
czny, tak żeby można ustalić jego sens i znaczenie, chociażby za pomocą 
wykładni (art. 60 k.c.). Testament musi oznaczać sens tak, aby można go 
zindywidualizować, że chodzi właśnie o tę czynność prawną (wynikało m.in. z 
art. 941-990 k.c.).

c) Zamierzone przez spadkodawcę skutki prawne muszą być obiektywnie możli
we (co do zapisu por. art. 387 § 1 k.c.).

d) Według art. 58 § 1, 2 k.c. testament nie może być sprzeczny z ustawą lub z 
zasadami współżycia społecznego.

e) Także według ogólnej zasady art. 58 § 1 k.c. testament nie może mieć na celu 
obejścia ustawy.
Testament nie może być sprzeczny z ustawą (art. 58 § 1 k.c.). Ustawą w 

rozumieniu kodeksu cywilnego jest każdy obowiązujący przepis prawa. Nie musi 
być to zatem akt rzędu ustawy, może to być akt inny, np. rozporządzenie. Ustawą 
nie są przepisy instrukcyjne, a zatem akty normatywne nie będące przepisami 
prawa, a wydawane np. przez naczelne organy administracji państwowej. Testa
ment nie może być sprzeczny z przepisami prawnymi bezwzględnie obowiązują
cymi, może natomiast być - co nie ulega wątpliwości - sprzeczny z przepisami 
względnie obowiązującymi (dyspozytywnymi). Do istoty bowiem tych przepisów 
należy to, że obowiązują one o tyle, o ile testator nie postanowi inaczej. Przepisa
mi prawnymi w ujęciu art. 58 § 1 k.c. mogą być przepisy cywilnoprawne i pozacy- 
wilne (np. administracyjne)13. Przez sprzeczność testamentu z ustawą należy ro
zumieć niezgodność treści testamentu z nakazem lub zakazem, zawartym w obo
wiązującym przepisie prawa. Przykładowo treść testamentu jest sprzeczna z 
ustawą, jeżeli powołano - spadkobiercę do oznaczonej rzeczy, a nie do całego 
spadku lub jego części ułamkowej (art. 959 k.c.), ustanowiono zapis rozporzą
dzający (art. 968 k.c.), nadano poleceniobiercy roszczenie o spełnienie świadcze
nia (art. 982 k.c.), naruszono zakaz podstawienia powierniczego (art. 964 k.c.), 
dodano warunek lub termin do ustanowienia spadkobiercy (art. 962 k.c.), powo
łano spadkobiercę gospodarstwa rolnego nie spełniającego przesłanek rolnych 
(dawny art. 1065 k.c.), naruszono inne przepisy prawnospadkowe ograniczające 
swobodę testowania (np. art. 923 k.c.). Co do możliwych sankcji w niektórych 
przypadkach por. dalej. Testament jest sprzeczny z ustawą, jeżeli zawiera treść 
przez ustawę zakazaną albo nie zawiera treści przez ustawę nakazanej. Czyn
ność prawna może w ogóle nie mieć cech testamentu lub niektóre postanowie
nia czynności prawej (testamentu) są sprzeczne z prawem, lub cel czynności 
prawnej (testamentu) jest sprzeczny z ustawą (np. zapis lokalu w celu stworzenia 
siedziby dla osób zajmujących się nielegalnym handlem alkoholem).

13 Naruszenie norm prawa administracyjnego, karnego nie zawsze musi pociągać za sobą nieważność 
czynności prawnej. Np. kupno-sprzedaż bonów towarowych PKO jest dozwolone, z tym że karze 
podlega tylko ten, kto dla zysku handluje tymi bonami - por. orz. SN z 16.VII.1971 r., OSN 1972. poz. 
33. Np. w orz. SN z 8.11.1978r., PUG1979, z 8-9, s. 262, wy rażono pogląd, że czynność prawa cywilnego 
ukształtowana przez strony w sposób zmierzający do obejścia przepisów podatkowych nie staje się 
z tego powodu nieważna, albowiem normy prawa podatkowego dysponują odpowiednimi środkami 
do zrealizowania zakreślonych celów. Tak samo Z. Radwański, op. cit., s. 521, przyp. 34 i 35 na s. 521.

Niedopuszczalny jest także testament sporządzony w celu obejścia ustawy 
(in fraudem legis). Czynnością w celu obejścia ustawy jest czynność nie objęta 
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zakazem (np. testament), ale przedsięwzięta w celu osiągnięcia skutku zakazane
go przez prawo (np. według dawnych art. 1065, 1067 § 1 k.c. spadkobiercą go
spodarstwa rolnego lub zapisobiercą mogła być osoba spełniająca określone 
przesłanki rolne; w celu obejścia tego zakazu testator ustanawia zapis użytkowa
nia lub dzierżawy nieruchomości rolnej na 99 lat).

Testament sprzeczny z ustawą lub mający na celu obejście ustawy jest nie
ważny bezwzględnie, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w 
szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień testamentu wchodzą 
odpowiednie przepisy ustawy. Dotyczy to m.in. konwersji. Testament nieważny w 
formie x może być konwertowany na testament w formie y, np. testament allogra- 
ficzny na ustny, wspólny testament allograficzny na dwa testamenty ustne; testa
ment nieważny o treści x może być konwertowany na testament o treści y (dopu
szczalnej), np. nieważne powołanie do spadku na zapis; kodeks przewiduje usta
wową konwersję nieważnego podstawienia powierniczego na podstawienie zwyk
łe (art. 964, 963 k.c.). Zastrzeżenie warunku lub terminu, uczynione przy powoła
niu spadkobiercy testamentowego, uważane jest za nie istniejące. Jeżeli jednak z 
treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez takiego zastrzeżenia spadko
bierca nie zostałby powołany, powołanie spadkobiercy jest nieważne. Przepisów 
tych nie stosuje się, jeżeli ziszczenie się lub nieziszczenie się warunku albo na
dejście terminu nastąpiło przed otwarciem spadku (art. 962 k.c.). Art. 949 § 1 k.c. 
wymaga przy testamencie holograficznym daty. Jednakże brak daty nie pociąga 
za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości 
co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testa
mentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów (art. 949 § 2 k.c.). Na 
nieważność testamentu z powodu wad oświadczenia woli nie można się powołać 
po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała 
się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od 
otwarcia spadku (art. 945 § 2 k.c.) - konwalidacja testamentu. Ustalenie przez 
testatora ceny przy odpłatnym zapisie odmiennej od obowiązujących przepisów 
(ceny sztywne, maksymalne; minimalne, wynikowe) - powoduje najogólniej rzecz 
biorąc - iż w miejsce ceny ustalonej przez testatora wchodzi z mocy prawa cena 
obowiązująca, chyba że sprzeczne byłoby to z wolą testatora (wówczas nieważ
ny jest zapis). Nie wszystkie wyżej wspomniane sytuacje dotyczą treści testamen
tu, ale ich przedstawienie ogólne wydaje się tu zasadne.

Nieważny jest testament sprzeczny z zasadami współżycia społecznego14.

14 Co do zasad współżycia społecznego por. ogólne uwagi ich dotycza.ce, np. A.Wolter, op. cit., s. 73-79, 
290 i n.; S.Grzybowski, op. cit., s. 93-102, 510 i n.; S.Grzybowski, w: System..., t. I, 1985, s. 97-106; 
Z.Radwański, w: System..., t. I, 1985, s. 518, 524 i n. - wraz z cytowaną tam dalszą literaturą i 
orzecznictwem.

Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część testamentu, testament pozo
staje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez 
postanowień dotkniętych nieważnością testament nie zostałby dokonany (np. 
nieważne jest powołanie A, ważne powołanie B; nieważny zapis x, ważny zapis y; 
nieważny zapis, ważne powołanie; nieważne ustanowienie wykonawcy testamen
tu, ważne inne rozrządzenia testamentowe itd.). Emanacją art. 58 § 3 k.c. doty
czącego treści jest art. 957 § 2 k.c. co do formy ("Jeżeli świadkiem była jedna z 
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osób wymienionych w paragrafie poprzedzającym - niezdatna względnie, N.M. - 
nieważne jest tylko postanowienie, które przysparza korzyści tej osobie, jej mał
żonkowi, krewnym lub powinowatym pierwszego lub drugiego stopnia albo oso
bie pozostającej z nią w stosunku przysposobienia. Jednakże gdy z treści testa
mentu lub z okoliczności wynika, że bez nieważnego postanowienia spadkodaw
ca nie sporządziłby testamentu danej treści, nieważny jest cały testament", art. 
957 § 2 k.c.). Emanacją art. 58 § 3 k.c. na odcinku wad oświadczenia woli jest 
zasada, że jeżeli wadą oświadczenia woli dotknięta jest część testamentu, to po
została część testamentu jest ważna, chyba że z okoliczności wynika, iż bez po
stanowień dotkniętych wadą oświadczenia woli testament nie zostałby dokonany.

Art. 58 k.c. wyznacza zatem ogólne ramy dopuszczalnej treści testamen
tu15.

15 Co do ogólnych zasad wykładni art. 58 k.c. por. A.Wolter, op. cit., s. 290 i n.; S.Grzybowski, System...,
1.1,1974, s. 508 i n.; Z.Radwański, Zarys części ogólnej prawa cywilnego, Warszawa 1979, s. 203 i n.;
tenże, w: System..., 1.1,1985, s.512 i n.; S.Szer, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 1967, s. 356 
i n.
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ROZDZIAŁ VI
Ograniczenia swobody testowania1

1 Co do ograniczeń swobody testowania por. m.in. S.Wójcik, w: System prawa cywilnego, t. IV, Prawo 
spadkowe, Ossolineum 1986, s. 174 i n.; J.Kosik, System..., t. IV, s. 532 i n.; J.Gwiazdomorski, Prawo 
spadkowe w zarysie, Warszawa 1985, s. 90-91,255-260; tenże, Prawo spadkowe, Warszawa 1959, s. 
284-289, 382-393; J.S. Piątowski, Prawo spadkowe, Warszawa 1987, s. 126-128, 265-268; F.BIahuta, 
w: Kodeks cywilny - komentarz, t. 3, Warszawa 1972, s. 1855 i n.; K.Przybyłowski, Swoboda testowania 
(Dziedziczenie testamentowe według projektu kodeksu cywilnego), w: Materiały dyskusyjne do 
projektu kodeksu cywilnego, Warszawa 1955, s. 243 i n.; B.Kordasiewicz, Testamentowe dziedziczenie 
gospodarstw rolnych, Ossolineum 1978, s. 58 i n.; K.Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1976, s. 
478 i n.; S.Szer, Prawo spadkowe, Warszawa 1955, s. 65 i n.; M.Niedospiał, Testament w polskim 
prawie cywilnym - zagadnienia ogólne, Kraków 1991, s. 9 i n.

Swoboda testowania w zasadzie nie miała nigdy zakresu nieograniczonego. 
Zawsze istniała w pewnych granicach prawnych zakreślonych przez ustawodaw
stwo. Teoretycznie rzecz biorąc można wyróżnić - z punktu widzenia ograniczeń 
swobody testowania - trzy modele: 1) system nieograniczonej, 2) ograniczonej, 
3) wyłączonej swobody testowania. W pierwszym systemie testator nie ma żad
nych ograniczeń w swobodzie rozrządzania swym majątkiem. Nie istnieją żadne 
ograniczenia podmiotowe, przedmiotowe czy mieszane (podmiotowo-przedmio- 
towe) swobody testowania. Beneficjantem spadku (spadkobiercą, zapisobiercą, 
poleceniobiercą) czy wykonawcą testamentu może być dowolna osoba. Może to 
być osoba z kręgu spadkobierców ustawowych lub spoza tego kręgu, czyli oso
ba obca, nie związana nawet żadnymi stosunkami rodzinno-prawnymi z testato- 
rem. Kto i w jakim ułamku będzie dziedziczył, to o tym decyduje spadkodawca. 
System nieograniczonej swobody testowania można twierdzić, stoi na straży inte
resów rodziny, tak samo jak dziedziczenie ustawowe. Testament sprzyja bowiem 
dostosowaniu rozrządzeń majątkowych (dziedziczenia) do potrzeb konkretnego 
przypadku, czego nie czyni w zasadzie ustawa (dziedziczenie ustawowe oparte 
jest o pewien schemat). System nieograniczonej swobody testowania sprzyja 
utrzymywaniu zespołów majątkowych (gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw itd.) 
w całości, może zapobiec ich podziałowi, zapewniając ich przechodzenie tylko 
na jednego spadkobiercę. Przeciwnicy systemu nieograniczonej swobody testo
wania podnoszą, że system ten prowadzi do niesprawiedliwości. Główną wadą 
tego systemu jest to, że umożliwia on testatorowi rozrządzenie całym spadkiem 
na rzecz osoby obcej, z pominięciem osób najbliższych (członków rodziny). 
Wprawdzie takie testamenty nie są częste, ale stanowią wyraźne naruszenie 
pewnych obowiązków moralnych istniejących między członkami rodziny. Często 
za życia funkcjonuje system alimentacji, a ustaje on z chwilą śmierci spadkodaw
cy, funkcję alimentacyjną w pewnym stopniu powinien podjąć system zapewnia
jący pewną korzyść ze spadku dla osób bliskich. W systemie nieograniczonej 
swobody testowania nie ma instytucji zachowku, rezerwy czy środków utrzyma
nia (alimentacji). Można rozrządzić spadkiem na rzecz dowolnej osoby fizycznej 
lub prawnej, nie ma tu żadnych ograniczeń podmiotowych (np. wymóg spełnie
nia pewnych przesłanek podmiotowych, czy uzyskania, zwłaszcza przy osobach 
prawnych, zezwolenia organu państwowego). Spadkodawcy przy sporządzeniu 
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testamentów nie kierują się zawsze przesłankami rozumnymi. Często wyróżniają 
oni określoną osobę (np. pewne dziecko) spośród innych, przeznaczając jej cały 
majątek. Osoba ta (np. pewne dziecko) może na to najmniej zasługiwać, gdy 
natomiast inna osoba (np. inne dziecko) jest najbardziej wartościowe. Może zda
rzyć się, że spadkodawca ponownie wstąpił w związek małżeński. Wówczas po
wołuje do spadku (często) dzieci z drugiego małżeństwa, z pominięciem dzieci z 
pierwszego małżeństwa.

W systemie trzecim (3) wyłączonej swobody testowania - przeciwstawnym 
do pierwszego (1) nieograniczonej swobody testowania - nie ma w ogóle swobo
dy testowania. W systemie trzecim jest tylko dziedziczenie ustawowe (albo nawet 
i tego nie ma, dotyczy to początku rozwoju społeczeństw). Testament jest niezna
ny lub jego treść może ograniczać się tylko do określonych zapisów, poleceń. 
Jest to system sztywnych (stałych) części ustawowych, ustawa określa w sposób 
wiążący, kto i w jakim ułamku będzie dziedziczył z ustawy. Spadkodawca nie 
może zmodyfikować zasad dziedziczenia ustawowego (określić odmiennie udzia
łów w spadku, krąg spadkobierców ustawowych, wyłączyć wszystkich lub niektó
rych spadkobierców ustawowych). Jest oczywiste, że w systemie sztywnych czę
ści ustawowych spadkobiercami ustawowymi są osoby bliskie spadkodawcy, któ
rych krąg zakreśla ustawa, kierując się określonymi założeniami. System sztyw
nych części ustawowych ma określone zalety i wady. W szerszym zakresie - jak 
się podkreśla - uwzględnia on elementy społeczne, ograniczając indywidualizm 
jednostki, co nie jest chyba zaletą tego systemu, jak można sądzić. Podkreśla 
się, że system sztywnych części eksponuje zasadę, że nikt nie jest nieograniczo
nym panem swego majątku, którym może rozporządzać według swego upodo
bania. Z każdym uprawnieniem wiąże się pewnien obowiązek i to tak wobec spo
łeczeństwa jako całości, jak też wobec osób bliskich (rodziny). Wskazuje się na 
te obowiązki społeczne, które wyłączają dowolne rozrządzanie swoim majątkiem 
w drodze testamentu i zapewniają przejście majątku na oznaczone osoby bliskie. 
System sztywnych części ustawowych jest dogodnym środkiem do kumulacji 
majątku w rękach pewnej rodziny. Ma to zwłaszcza znaczenie w ustrojach społe
czno-gospodarczych opartych o system prywatnej (indywidualnej) własności. Ale 
nawet w państwach socjalistycznych, w których z reguły w skład spadku wchodzi 
tylko własność osobista, system ten nie jest pozbawiony znaczenia. Oznaczone 
osoby są bowiem często zainteresowane w tym, aby otrzymać pewne przedmioty 
majątkowe w naturze, a nie w pieniądzu. System sztywnych części ustawowych 
ma tę główną wadę - że w systemach opartych o prywatną (indywidualną) włas
ność - w przypadku gdy jest kilku spadkobierców, prowadzi on do rozdrobnienia 
zespołów majątkowych (gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw itd.). Dlatego po
stuluje się, aby prawo spadkowe faworyzowało przechodzenie zespołów mająt
kowych na jednego spadkobiercę z zastrzeżeniem umiarkowanych spłat na rzecz 
pozostałych. Niektórzy idą jeszcze dalej i twierdzą, że w systemie prywatnej 
(indywidualnej) własności nałożenie na powołanego spadkobiercę obowiązku 
spłat może pociągnąć za sobą ujemne konsekwencje dla gospodarki narodowej. 
Właściciel dużego zespołu majątkowego (gospodarstwa rolnego, przedsiębior
stwa) obciążony obowiązkiem spłat zmuszony jest do obracania całego dochodu 
ze spadku lub przynajmniej znacznej części tego dochodu na spłaty, przez co 

143



uniemożliwia się mu prowadzenie racjonalnej gospodarki, a w szczególności czy
nienia nakładów (inwestycji) i rozbudowy odziedziczonego majątku. Argumenty 
powyższe w systemie socjalistycznym opartym o własność osobistą mają mniej
sze znaczenie, ale i tu nie tracą one na znaczeniu w wypadku indywidualnej 
własności gospodarstw rolnych. Główną wadą systemu sztywnych części ułam
kowych jest niemożność dostosowania porządku dziedziczenia do potrzeb kon
kretnego przypadku. Życie niesie ze sobą całe bogactwo rozmaitych stanów fa
ktycznych, które nie uwzględnia schematyczny system dziedziczenia ustawowe
go. System sztywnych części ustawowych można by nazwać systemem zupełnej 
(całkowitej) rezerwy, obejmującej cały spadek, a nie tylko jego część (ułamkową 
czy fizyczną).

Przedstawione wyżej zalety i wady systemu nieograniczonej swobody testo
wania (1) i systemu sztywnych części ustawowych (3) wskazują na to, że żaden z 
tych systemów nie może być przyjęty w ustawodawstwie. Dlatego trzeba przyjąć 
system pośredni: ograniczonej swobody testowania (2). W systemie tym trzeba 
rozważyć zakres ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. Musi to być od
niesione do konkretnego systemu społeczno-gospodarczego, a w jego ramach 
do konkretnego ustawodawstwa. W systemie pośrednim (2), który konkretnie 
może być różnie ukształtowany, dziedziczenie testamentowe istnieje, lecz dozna- 
je ono, jak w ogóle rozrządzenia testamentowe, pewnych ograniczeń, o różnym 
zasięgu i różnego rodzaju. W systemie ograniczonej swobody testowania istnieją 
ograniczenia techniczno-prawne swobody testowania (ogólne, szczególne), ogra
niczenia prawno - rodzinne (przyjmuje się tu system zachowku, rezerwy lub środ
ków utrzymania), nieraz ograniczenia wprowadzone przez dany system prawny 
ze względów społeczno-gospodarczych, dotyczy to zwłaszcza gospodarstw rol
nych, przedsiębiorstw.

Ograniczenia swobody testowania mogą mieć charakter prawny bądź fakty
czny (ekonomiczny, gospodarczy). W uprzednim podziale i dalszych rozważa
niach przedmiotem analizy są ograniczenia prawne, tj. te, które (bezpośrednio 
lub pośrednio) wpływają na ważność (skuteczność) dokonanych rozrządzeń te
stamentowych. Ograniczenia faktyczne to te, które nie powodują unieważnienia 
(ubezskutecznienia) dokonanych rozrządzeń testamentowych, niemniej jednak 
ograniczają korzyści płynące ze spadku, np. zachowek, określone rozwiązanie 
odpowiedzialności za długi spadkowe.

Ograniczenia prawne mogą przybrać m.in. postać ograniczeń podmioto
wych, przedmiotowych, mieszanych. Mogą być one w swych konkretnych rozwią
zaniach różnie ukształtowane [np. spadkobiercą testamentowym może być: a) 
tylko jedna osoba - ukaz Piotra I z 1714r.; b) tylko osoba z kręgu spadkobierców 
ustawowych lub uspołeczniona osoba prawna - art. 422 k.c. RFSRR (po noweli z 
1928r.), por, też art. 788 projektu k.c. z 1954r.; c) osoba odpowiadająca pewnym 
przesłankom, np. z dawnego art. 1065 k.c. (co do zapisu - z dawnego art. 1067 § 
1 k.c.); d) osoba prawna powołana do spadku musi uzyskać określone zezwole
nie właściwego organu państwowego, potrzebne jest ono do dziedziczenia, np. 
dawne art. 1013, 969 k.c.; e) spadkobierca testamentowy musi pochodzić z pew
nego kręgu osób, było to typowe zwłaszcza dla ustawodawstw feudalnych (por. 
też w zw. z tym art. 10651, 10682 cz. X Zwodu Praw)]. Przy ograniczeniach przed
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miotowych spadkodawca może rozrządzać tylko pewną częścią (ułamkową, fizy
czną) spadku (np. rezerwa). Niektóre ograniczenia mają charakter mieszany 
(podmiotowo-przedmiotowy), np. § 568 k.c.a., art. 14 ust. 2 pr. spadk. bułg., art. 
904 k.c.f., ustalenie kręgu osób uprawnionych do rezerwy oraz podstaw wydzie
dziczenia.

Istotnym ograniczeniem swobody testowania były niektóre projekty kodeksu 
cywilnego (a to z 1954 i 1955r.). Prawo spadkowe z 1946r. przyjmowało zasadę 
swobody testowania, z niewielkimi ograniczeniami. W literaturze prawniczej w 
związku z pracami nad projektem kodeksu cywilnego niektórzy autorzy podnosi
li2, że "nieograniczona niemal swoboda rozporządzania przez testament nasuwa 
wątpliwości, zwłaszcza w okresie przejściowym, kiedy elementy kapitalistyczne 
nie uległy jeszcze likwidacji". Istota ograniczeń swobody testowania "(...) winna 
sprowadzać się do zakazu ustanawiania dziedziców testamentowych spośród 
osób fizycznych, które nie są dziedzicami ustawowymi. Wola testatora może być 
uwzględniona, gdy spośród osób uprawnionych do dziedziczenia ustawowego 
tylko jedną lub niektóre czyni dziedzicami z pominięciem innych, albo gdy zmie
nia ustawową kolejność, w jakiej krewni i małżonek są powołani do spadku z 
mocy ustawy. Oczywiście wola testatora w tym względzie nie może pozbawić 
najbliższych spadkobierców ich części obowiązkowej. Może również testator po
wołać do dziedziczenia organizacje państwowe i społeczne“. Projekt k.c. z 1954r. 
(podobnie jak z 1955r.) swobodę testowania od strony podmiotowej silnie ograni
czył. "Spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka 
osób spośród swych spadkobierców ustawowych albo spośród socjalistycznych 
osób prawnych: (art. 788 projektu k.c. z 1954r.). Spadkobiercami testamentowymi 
mogły być tylko osoby wyżej wskazane. Gdyby spadkodawca powołał w testa
mencie do dziedziczenia inną osobę, to powołanie to rozciągałoby się tylko na 
przedmioty stanowiące własność osobistą spadkodawcy i byłoby traktowane ja
ko zapis (art. 788 projektu k.c. z 1954r.). Zapisy na rzecz osób, których spadko
dawca nie mógłby ustanowić spadkobiercami, miały być ograniczone do jednej 
czwatej części wartości spadku, przy czym ograniczenie to miało nie dotyczyć 
zapisów odnoszących się do przedmiotów własności osobistej spadkodawcy 
(art. 797 projektu k.c. z 1954r.). Pomimo to, że te silne ograniczenia swobody 
testowania spotkały się z dość silną krytyką, i to zarówno z punktu widzenia 
społeczno-gospodarczego, jak i z punktu widzenia techniczno-prawnego przepi
sy art. 788, 797 projektu kodeksu cywilnego z 1954r. powtórzono bez zmian w 
projekcie kodeksu cywilnego z 1955r. (art. 791, 805)3. Były to ograniczenia swo
body testowania silniejsze niż w obowiązującym wówczas k.c. RFSRR (art. 422, 
423). Kodeks ten zezwalał spadkodawcy na rozrządzanie majątkiem na rzecz do
wolnych osób (także spoza kręgu spadkobierców ustawowych). Tezę, że ograni
czenia swobody testowania w projekcie k.c. (z 1954, 1955r.) były silniejsze niż w 
k.c. RFSRR uzasadniano m.in. tym, że w ZSRR jedyną postacią własności, która 
należy do osób fizycznych, jest własność osobista, gdy tymczasem w Polsce w 

2 J.Wasilkowski, Kodyfikacja prawa cywilnego w Polsce, NP 1950, z. 12, s. 7 pkt C; S.Szer, Z zagadnień 
kodyfikacji prawa spadkowego, PiP 1951, z. 6, s. 922.

3 Por. J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1959, s. 287 i n.; K.Przybylowski, op. cit., s. 243 i n. oraz 
głosy w dyskusji nad referatem K.Przybylowskiego, op. cit., s. 257 i n.
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skład spadku wchodziła nie tylko własność osobista, lecz także indywidualna. 
Według projektów k.c. z 1954 i 1955r. spadkodawca mógł swobodnie rozrządać 
swą własnością osobistą w testamencie (na rzecz dowolnych osób) - art. 788 § 
2, art. 797 zd. 2 projektu z 1954r., art. 791 § 2, art. 805 zd. 2 projektu k.c. z 1955r. 
Ujęcie powyższe wskazujące na różny skład własnościowy spadku w obu krajach 
nie było zasadne. Pomimo bowiem istnienia odrębnych typów własności nie 
można pomijać ograniczeń swobody testowania istniejących w projektach k.c. z 
1954 (i z 1955r.) w porównaniu z k.c. RFSRR. Ograniczenia swobody testowania 
w projektach k.c. z 1954 i 1955r. uzasadniano za pomocą dwóch argumentów. 
Po pierwsze, "zbyt duża swoboda rozrządzeń na wypadek śmierci może prowa
dzić do wzmocnienia elementów kapitalistycznych w okresie przejściowym"4. 
Podkreślano, że zgodnie z art. 14 w zw. z art. 58 ust. 1 Konstytucji możność 
nabywania dóbr majątkowych, jeśli nie jest oparta na pracy, może być uspra
wiedliwiona tylko w razie istnienia szczególnych przesłanek. Po drugie, wprowa
dzenie takich ograniczeń swobody testowania uzasadniano dobrem rodziny. Te 
zapatrywania części doktryny spotkały się z ostrą krytyką. Podnoszono, że 
wzmocnienie elementów kapitalistycznych poprzez testowanie na rzecz osób nie 
należących do kręgu spadkobierców ustawowych jest pozorne. Niebezpieczeń
stwo takie - jeśli w ogóle istniało - mogłoby istnieć także przy rozwiązaniu proje
któw k.c. z 1954 i 1955r. Spadkodawca mógł bowiem bez ograniczeń testować 
na rzecz osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych. Spadkodawca 
korzystając z tej możliwości może zatem powołać do spadku np. tylko jedną oso
bę (przykładowo spośród kilku dzieci pełnoletnich i zdolnych do pracy tylko jed
no, zamiast dzieci powołać małżonka, zamiast zstępnych ustanowić spadkobier
cą brata itd). Dlatego nie jest jasne, czemu właśnie możliwość powołania do 
spadku osób spoza kręgu spadkobierców ustawowych miałaby być połączona 
ze szczególnym niebezpieczeństwem wzmocnienia elementów kapitalistycznych. 
Także argument drugi (dobro rodziny) nie przemawiał przeciwko dopuszczalności 
powołania do spadku osób spoza kręgu spadkobierców ustawowych. Można by 
iść jeszcze dalej i dopuścić ustanowienie spadkobiercą osoby obcej w przypad
ku, gdy spadkobiercami ustawowymi spadkodawcy są zdolni do zarobkowania 
bracia i siostry (lub ich zstępni), a może i zdolni do pracy rodzice. Wszak rodzinę 
stanowią tylko rodzice i pozostające pod ich władzą rodzicielską dzieci. Rodziny 
nie stanowi zdolne do pracy pełnoletnie rodzeństwo, ani też rodzice i pełnoletnie, 
zdolne do pracy dzieci. Rodzina jest chroniona poza tym przez system zachowku 
(rezerwy). Dobro rodziny nieraz wymaga powołania do spadku osób obcych 
(przystosowanie dziedziczenia do potrzeb konkretnego przypadku). Zasadnie 
także w literaturze podkreślano, że ograniczeń swobody testowania nie można 
ujmować z punktu widzenia rzekomych potrzeb obecnych. Kodeks cywilny jest 
ustawą, która ma obowiązywać przez długi okres czasu. Trzeba go zatem tak 
konstruować, aby wkrótce nie potrzebował on zmiany, i to w zasadniczych prze
pisach. Ponadto istnieją trudności w odróżnieniu własności osobistej od indywi
dualnej.

4 S.Szer, op. cit, s. 67.
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Kontrargumenty przytoczone w literaturze przeciwko ograniczeniu podmio
towemu swobody testowania w projektach k.c. z 1954 i 1955r. są zasadne. Prze
zorność tych poglądów dowiodło życie. Polski kodeks cywilny nie przewiduje ta
kich ograniczeń, i w tym punkcie mimo upływu dziesiątków lat zachował w pełni 
aktualność. Nie tylko praktyka legislacyjna polskiego kodeksu cywilnego poszła 
we właściwym kierunku, w tym samym kierunku poszły wszystkie ustawodawsta 
państw socjalistycznych. W państwach tych spadkobiercą testamentowym może 
być dowolna osoba, także spoza kręgu spadkobierców ustawowych. Do proje
któw k.c. z 1954 i 1955r. nie należy zatem powracać. Co więcej przepisy Konsty
tucji uznają zasadę trwałości indywidualnych gospodarstw rolnych pracujących 
chłopów. Zasada konstytucyjna została rozciągnięta także na indywidualne go
spodarstwa rolne. Jedynym wyjątkiem na tle ustawodawstw państw^ socjalistycz
nych była Bułgaria. Art. 14 prawa spadkowego z 1949r. postanawia, że testator 
może rozrządzić przez testament całym swoim majątkiem na rzecz spadkobier
ców ustawowych, państwa i organizacji społecznych. Na rzecz innych osób te
stator może rozrządzić nie więcej niż połową swego majątku. Rozrządzenia testa
mentowe w żadnym wypadku nie mogą naruszać części obowiązkowej (art. 29). 
Jest to w pewnym stopniu odpowiednik projektów polskiego k.c. z 1954 i 1955r. 
Postanowienia art. 14 prawa spadkowego bułgarskiego spotkały się z krytyką w 
doktrynie i postuluje się ich zmianę5.

5 C.Cankowa, Zawieszczanieto w btgarskoto nasledstweno prawo, Sofia 1985, s. 50 i n.
6 J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1985, s. 88.

Swoboda testowania wykształciła się w prawie rzymskim. Doznawała sil
nych ograniczeń w okresie feudalizmu, dotyczy to zwłaszcza nieruchomości ro
dowych. Powróciła z powrotem w XIX i XX w. (np. k.c.f., k.c.a., k.c.n.). W okresie 
gwałtownych przemian społecznych (we Francji w 1789r., w ZSRR w 1917r.) znie
siono w ogóle swobodę testowania. Obawiano się, aby nie odżywały poprzednie 
porządki społeczne (zniesiono dziedziczenie ustawowe i testamentowe). Wkrótce 
jednak przywrócono swobodę testowania (k.c.f.). W Związku Radzieckim wkrótce 
przywrócono testament, a swoboda testowania była stopniowo przywracana. 
Ustawodawstwo państw kapitalistycznych przyjmuje w zasadzie nieograniczoną 
swobodę testowania (najważniejszy wyjątek czyniąc na rzecz rodziny - rezerwa, 
zachowek, środki utrzymania). W państwach socjalistycznych w dość szerokim 
zakresie uznawana jest swoboda testowania, niemniej realizowana jest ona w 
stopniu w zasadzie mniejszym niż w państwach kapitalistycznych6.

Wyodrębnione uprzednio modele swobody testowania były realizowane w 
różny sposób w historii ustawodawstwa. Model pierwszy (zupełnej swobody te
stowania) w swej absolutnej postaci nie był nigdzie realizowany, aczkolwiek nie
które ustawodawstwa do niego zbliżały się, np. pierwotne prawo rzymskie. Model 
trzeci (wyłączonej swobody testowania), przeciwstawny pierwszemu, występował 
w praktyce, chociaż był raczej odosobniony i typowy dla początkowego rodzaju 
prawodawstwa spadkowego (np. dawne prawa szczepowe germańskie) oraz dla 
okresu gwałtownych przemian społecznych (w 1789, 1917r.). W praktyce przewa
ża rozwiązanie pośrednie (2) - system ograniczonej swobody testowania - przy 
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czym generalnie rzecz biorąc, w okresie państwa feudalnego ograniczenia te by
ły większe niż w późniejszych epokach (kapitalizm, socjalizm).

Swoboda testowania ma swe ujęcie wąskie (swoboda co do treści) i szero
kie (swoboda nie tylko co do treści, lecz także co do tego, czy testament sporzą
dzić i w jakiej formie). Wyżej wskazano ogólnie na ograniczenia co do treści, 
szczegółowo będą one analizowane dalej. Wybór "kontrahenta umowy" nie wcho
dzi w skład swobody testowania. Testament jest czynnością jednostronną, nie 
skierowaną do określonego adresata. Niemniej w skład swobody testowania 
wchodzi swoboda wyboru osoby spadkobiercy, zapisobiercy, poleceniobiercy, 
wykonawcy testamentu. Wszelkie ograniczenia podmiotowe w tym zakresie są 
ograniczeniami swobody testowania. Są one ograniczeniami treści testamentu. 
Kierunki tych ograniczeń omówiono uprzednio i będą przedmiotem dalszej anali
zy-

Testament jest czynnością, którego sporządzenie pozostawione jest zupeł
nej swobodzie testatora. W tym zakresie nie ma żadnych ograniczeń. Wynika to 
m.in. z osobistego charakteru testamentu. Przymus kontraktowy, który w pew
nych przypadkach istnieje przy umowach, nie występuje przy testamencie. Tu 
obowiązek testowania nie może wynikać ani z ustawy, ani z orzeczenia organu 
państwowego. Nie jest możliwa też taka sytuacja, jak przy umowach (dawny art. 
403 § 1 k.c.), że orzeczenie organu państwowego zastępuje testament. Art. 64 
k.c. również nie stosuje się do testamentu. Obowiązek sporządzenia testamentu 
nie może wynikać także z czynności prawnej.

Swoboda testowania sensu largo doznaje silnego ograniczenia na odcinku 
formy testamentu. Ten jest we wszystkich ustawodawstwach aktem sformalizowa
nym, może być dokonany tylko w ściśle określonej formie. Nie ma tu swobody w 
zakresie formy. Wynika to z funkcji, jaką pełni forma testamentu. Dla zmniejszenia 
tych dotkliwych ograniczeń ustawodawstwa przewidują z reguły kilka form testa
mentowych, których wybór pozostawiają testatorowi. Tylko niektóre ustawodaw
stwa przewidują wymóg w zasadzie tylko jednej formy (np. k.c. ros.). Wybór for
my uzależniony jest nieraz od tego, czy testament sporządzony jest w zwykłych 
okolicznościach (testamenty zwykłe, por. np. art. 949-951 k.c.), czy w okoliczno
ściach nietypowych (testamenty szczególne, por. np. art. 952-955 k.c.). Ograni
czenia swobody testowania na odcinku formy odróżniają testament od umów, 
gdzie - generalnie rzecz biorąc (art. 60 k.c.) - istnieje wolność w zakresie formy.

Swoboda testowania, podobnie jak swoboda umów, jest przejawem autono
mii woli jednostki. Swoboda testowania wykształciła się w prawie rzymskim, po
wróciła z powrotem w XIX i XX w. Swoboda umów nie wykształciła się w prawie 
rzymskim, lecz dopiero w XIX wieku.

Ograniczenia swobody testowania można ujmować w aspekcie abstrakcyj
nym (w oderwaniu od konkretnego ustawodawstwa, chodzi tu o rozwiązania mo
delowe) lub konkretnym (wskazanie na tle danego ustawodawstwa na określone 
rozwiązania normatywne w tym względzie).

Przepisy o charakterze spadkowym, z uwagi na ich relację do swobody te
stowania, można podzielić na trzy grupy: 1) prawnie indyferentne z tego punktu 
widzenia, 2) pełniące funkcję gwarancyjną, 3) wpływające (bezpośrednio lub po
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średnio) na wolność testowania. W rozróżnieniu tym chodzi o iei oaraniczenia 
prawne.

Ad 1). Ukształtowanie pewnych instytucji prawnospadkowych, w ten czy in
ny sposób, nie wpływa na swobodę testowania (nie ogranicza jej). Dotyczy to 
odpowiedzialności za długi spadkowe, przyjęcia (odrzucenia) spadku, stwierdze
nia nabycia spadku, ochrony dziedziczenia, działu spadku, wspólności majątko
wej spadku, dziedziczenia ustawowego (jeśli nie wiąże się kręgu spadkobierców 
testamentowych z kręgiem spadkobierców ustawowych). Natomiast sensowne 
jest rozważenie - na ile spadkodawca może zmodyfikować zasady tych instytucji 
(w jakim zakresie przepisy regulujące je są dyspozytywne), ale jest to sprawa 
innego rodzaju. W k.c. postanowienia dotyczące tych instytucji mają z reguły 
charakter bezwzględnie obowiązujący (art. 1030-1034, 1012-1024, 1025-1029).

Ad 2). Pewne postanowienia spadkowe pełnią funkcję gwarancyjną, zabez
pieczając swobodne podjęcie i wyrażenie woli. Są to przepisy o wadach oświad
czeń woli (art. 945 k.c.). Przyjęta przy testamencie teoria woli (art. 945, 948 k.c.) 
w sposób najpełniejszy uwzględnia rzeczywistą wolę testatora.

Ad 3). Ukształtowanie pewnych instytucji prawnospadkowych, w sposób 
bezpośredni lub pośredni wpływa na zakres swobody testowania, w szczególno
ści dotyczy to rozwiązania takich kwestii jak zdolność do dziedziczenia, zdolność 
testowania, skład spadku, forma testamentu, typy sankcji wadliwej czynności 
prawnej (testamentu).

Przez określone ujęcie zdolności do dziedziczenia można zwężać lub roz
szerzać swobodę testowania. W szczególności jeśli poczyni się znaczne wyłomy 
na tym odcinku (np. przez wprowadzenie licznych przyczyn powodujących bez
względną niezdolność do dziedziczenia lub bardzo swobodnie ujmie się prze
słanki względnej niezdolności do dziedziczenia, np. niegodności), to można swo
bodę testowania znacznie ograniczyć. Następnie, można wprowadzić ograniczo
ną zdolność do dziedziczenia, np. przez wymóg zezwolenia organu państwowe
go na przyjęcie spadku przez pewne osoby prawne lub co do pewnych składni
ków majątkowych wprowadzić wymóg szczególnej zdolności do dziedziczenia 
(np. dla gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw). Na tle kodeksu cywilnego przy
czyny wywołujące bezwzględną niezdolność do dziedziczenia nie odgrywają wię
kszej roli, zaś przepisy dotyczące niegodności są ujęte w sposób wystarczająco 
ostry, a niektóre z nich zmierzają wprost do zabezpieczenia swobody testowania 
(art. 928 § 1 pkt 2, 3 k.c.). Natomiast w wypadku gospodarstw rolnych nie istnieje 
wymóg szczególnej zdolności do dziedziczenia (art. 1065, a także art. 1067 § 1 w 
zw. z art. 972 k.c.). Niepaństwowe osoby prawne nie muszą mieć zezwolenia na 
dziedziczenie (otrzymanie zapisu) właściwego organu państwowego (art. 969 
1013 k.c.)7.

1 Odm. J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe w k.c., PiP 1965, z. 5-6, s. 716, autor nie uważa teqo za 
ograniczenie swobody testowania.

Skład masy spadkowej wpływa także na swobodę testowania. W skład 
spadku nie wchodzą prawa niemajątkowe, a zatem już tym samym co do rozrzą
dzania nimi odpada problem swobody testowania. Nie można nawet uznać tego 
za jej ograniczenie. Natomiast inną rzeczą jest sprawa dopuszczalności polece
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nia (zapisu) niemajątkowego. W wypadku znacznych wyłomów od zasady dzie
dziczności praw majątkowych, można ograniczyć znacznie wolność testowania, 
W kodeksie cywilnym wyjątki te nie mają większego znaczenia i są podyktowane, 
podobnie jak w innych ustawodawstwach, pewnymi względami ogólnymi (por. 
jednak art. 22 prawa bankowego).

Nie należą do spadku prawa zmarłego, które z chwilą jego śmierci przecho
dzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami (art. 
922 § 2 k.c.). Powstaje w związku z tym pytanie, czy prawami tymi może rozrzą
dzać testator w testamencie (por. np. art. 22 prawa bankowego, art. 301, 691, 
831, 832 k.c.). Na to pytanie można dać dwojaką odpowiedź: 1) pozytywną, 2) 
negatywną. Przy odpowiedzi pozytywnej oznaczałoby to, że może dysponować 
tymi prawami tylko na rzecz osób wskazanych w ustawie (np. art. 301, 691, 831, 
832 k.c.) - nie wydaje się, aby określenie kręgu osób uprawnionych było dyspo- 
zytywne - spośród nich zatem może wskazać np. jedną osobę. Jest bezdyskusyj
ne, że spadkodawca może testować co do wkładu oszczędnościowego (art. 22 
prawa bankowego) - w braku wskazania władcy (art. 22 pr. bankowego), jeśli 
jednak władca pisemnie wskazał za życia, komu ma przypaść wkład oszczędno
ściowy, to wydaje się, że nie wolno wtedy testować nim (zapis, powołanie), trze
ba wówczas zmienić dyspozycję wkładem (art. 22 pr. bankowego), chyba żeby 
przyjąć, że testamentowe rozrządzenie wkładem (zapis, powołanie) jest odwoła
niem pisemnego wskazania wkładcy, i do tego należy się przychylić (pisemne 
wskazanie wkładcy jest odwołalne, a nadto jednostronne). Stanowisko pozytyw
ne (1) można uzasadniać tym, że zgodnie z art. 941 k.c. rozrządzać można ma
jątkiem, a zatem niekoniecznie spadkiem. Stanowisko negatywne (2) uzasadniać 
można tym, że testament - jako instytucja prawa spadkowego - może obejmować 
rozrządzenia tylko spadkiem (art. 922 k.c.), a nie prawami (i obowiązkami) nie 
wchodzącymi w skład spadku. Które stanowisko jest zasadne, to może być dys
kusyjne, wydaje się, że jurdycznie drugie, choć względy społeczno-gospodarcze 
przemawiałyby może za stanowiskiem pierwszym. Rzecz jest dyskusyjna.

Sposób operowania sankcjami wadliwej czynności prawnej przy testamen
cie może także wpływać na zakres swobody testowania. Pewne sankcje są tu 
najczęściej bezprzedmiotowe (bezskuteczność zawieszona, bezskuteczność 
względna). Najdalej idącym ograniczeniem wolności testowania - z tego punktu 
widzenia - jest operowanie sankcją nieważności bezwzględnej. Dlatego też czę
sto ustawodawstwa, tam gdzie jest to uzasadnione, przyjmują sankcję nieważno
ści względnej (może to dotyczyć w szczególności wad oświadczenia woli8, formy, 
w pewnych wypadkach zdolności testowania). Polski ustawodawca operuje tylko 
jednym typem sankcji: nieważnością bezwzględną (art. 58, 944 § 1 w zw. z art. 
14 § 1, 945 § 1, 958 k.c.). W przyjętych rozwiązaniach kodeksu cywilnego (w tym 
co do zdolności testowania) nie budzi to zastrzeżeń, niemniej rzecz można roz
ważyć co do formy. Dalsze ograniczenia wynikają z przepisów prawa spadkowe
go. W szczególności zatem spadkodawca nie może odmiennie od ustawy ustalić 
składu spadku (art. 922 k.c.) ani też zmodyfikować przepisów o zachowku. Za

8 Tą sankcją operują np.: art. 43, 44 pr. spadk. bule;., art. 66 pr. spadk. jugost., §374 (błąd, groźba) k.c. 
NfłD, § 2078-2083 k.c.n. (błąd, groźba). Niektóre ustawodawstwa przyjmują sankcję nieważności 
bezwzględnej - np. art. 945 k.c. Nie są wykluczone także rozwiązania pośrednie.
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chowek na tle k.c. nie stanowi prawnego ograniczenia swobody testowania [wy
jątek: art. 1003-1006 k.c. - skoro wpływa to na skuteczność rozrządzeń testamen
towych, ale już nie art. 9989, 1033 k.c. - rozrządzenia są tu ważne (skuteczne), a 
tylko występuje tu ograniczenie odpowiedzialności],

9 Odm. J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1985, s. 272.

Z kolei pewna wskazówka natury ogólnej. Jeśli ustawodawca przyjmuje 
swobodę testowania jako zasadę przewodnią prawa spadkowego, to tak powi
nien ukształtować poszczególne instytucje prawnospadkowe, aby (w sposób po
średni lub bezpośredni) nie ograniczać wolności testowania, chyba że przeciwko 
temu przemawiają szczególne względy. Stąd wynika także inna zasada, aktualna 
również na tle k.c., w przypadkach wątpliwości interpretacyjnych należy rozstrzy
gać je na korzyść swobody testowania.

Swoboda testowania majątkiem na wypadek śmierci może być realizowana 
w formie testamentu lub umowy dziedziczenia. Wyłączenie tej ostatniej czynności 
(w zasadzie) jest ograniczeniem autonomii woli (por. art. 1047 k.c.). Czynności 
mortis causa - w k.c. - mają postać albo jednostronnej czynności prawnej, albo 
umowy.

Niedopuszczalność sporządzania wspólnych testamentów (art. 942 k.c.) 
jest ograniczeniem swobody testowania. Nie ma takiego zakazu przy czynno
ściach ínter vivos. Na tym tle pojawia się konieczność pewnej uwagi o charakte
rze generalnym. W niektórych przepisach ograniczających swobodę testowania 
(np. w art. 942 k.c., o formie, art. 944 § 1 k.c.) tkwi również pewnien element 
zabezpieczenia swobody testowania. Podział zatem na te dwie grupy przepisów 
(gwarantujących - ograniczających swobodę testowania) nie jest rozłączny, lecz 
dla celów systematyki jest uzasadniony (ich klasyfikacja następuje według ele
mentu przeważającego).

Ukształtowanie zapisu, przez ograniczenie go tylko do skutków obligacyj
nych, jest ograniczeniem wolności testowania.

Swoboda testowania podlega pewnym ograniczeniom. Ich klasyfikacja jest 
sprawą konwencji. Wydaje się, że można przyjąć następujący podział ograniczeń 
swobody testowania: a) ograniczenia techniczno-prawne, b) ograniczenia pra- 
wnorodzinne, c) ograniczenia - które określa się w literaturze - jako społeczno- 
gospodarcze dotyczące pewnych kompleksów majątkowych (np. gospodarstw 
rolnych, przedsiębiorstw). Oczywiście elementy społeczne przewijają się przez 
wszystkie trzy typy ograniczeń swobody testowania. Ograniczenia społeczne 
wprowadzone są z punktu widzenia woli ustawodawcy, który zakreśla granice 
swobody testowania. Przedmiotem bliższej analizy będą poszczególne typy ogra
niczeń swobody testowania.

Ograniczenia techniczno-prawne swobody testowania znane są wszystkim 
ustawodawstwom. Można je podzielić na ograniczenia: a) ogólne, b) szczególne. 
Jeśli chodzi o ograniczenia ogólne, to możliwe są dwa rozwiązania teoretyczne. 
Pierwsze, w którym w części ogólnej kodeksu cywilnego znajduje się przepis 
ogólny (np. art. 58 k.c.) określający granice dopuszczalnej treści czynności pra
wnej każdego rodzaju, w tym także prawnospadkowej (np. testamentu). Niezależ
nie od tego w prawie spadkowym istnieją określone przepisy szczegółowe ogra

151



niczające swobodę testowania. W rozwiązaniu teoretycznym drugim w prawie 
spadkowym istnieje ogólny przepis zakreślający granice treści testamentu. Tak 
było w prawie spadkowym z 1946r. Art. 77 § 2 pr. spadk. z 1946r. stanowił, że 
nieważny jest testament, którego treść lub cel sprzeciwia się porządkowi publicz
nemu, ustawie lub dobrym obyczajom. Niezależnie od tego przepisu ogólnego 
istniało szereg przepisów szczegółowych prawa spadkowego ograniczających 
swobodę testowania. Ustawodawca polski przyjął pierwszą koncepcję. Art. 58 § 1 
k.c. stwierdza, że czynność prawna sprzeczna z ustawą lub mająca na celu obej
ście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w 
szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej 
wchodzą odpowiednie przepisy ustawy [np. nieważne podstawienie powiernicze, 
art. 964 k.c. - jest konwertowane na podstawienie zwykłe, art. 963 k.c.; testament 
o treści x jest konwertowany na testament o treści y (np. powołanie na zapis); 
testament nieważny w formie x jest "konwertowany" na testament w formie y, np. 
nieważny testament allograficzny na testament ustny, nieważny allograficzny te
stament wspólny na dwa testamenty ustne itd.]. Nieważna jest czynność prawna 
sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c.). Z art. 58 k.c. 
wynika, że treść testamentu może być dowolna, byle tylko nie była sprzeczna z 
ustawą, nie miała na celu obejście ustawy, ani nie była sprzeczna z zasadami 
współżycia społecznego. Bliższy wykład art. 58 k.c. należy do części ogólnej pra
wa cywilnego10. Testament nie może być sprzeczny z ustawą. Ustawą w rozumie
niu kodeksu cywilnego jest każdy obowiązujący przepis prawa. Nie muszą to być 
przepisy prawa cywilnego, mogą to być przepisy nie mające charakteru cywilne
go (np. administracyjne). Testament jest nieważny, jeśli spadkodawca zmierzał 
do wywarcia na beneficjanta spadku (spadkobiercę, zapisobiercę itd.) presji w 
kierunku dokonania czynności prawnej, która według swej istoty ma być wypły
wem swobodnej woli tej osoby (np. spadkodawca rozrządza w testamencie: 
"osoba A otrzyma zapis własności samochodu, jeżeli zawrze związek małżeński z 
osobą B)”. Testament jest również nieważny, jeżeli zmierza do skłonienia benefi
cjanta spadku do podjęcia czynu przez prawo zabronionego (np. zabójstwa) al
bo do powstrzymania jej od wypełnienia obowiązku prawnego (np. alimentacyj
nego), albo do wynagrodzenia jej za podjęcie czynu przez prawo zabronionego 
albo za niewypełnienie obowiązku prawnego.

10 Por. np. S.Grzybowski, System prawa cywilnego, 1.1, Część ogólna, Ossolineum 1974, s. 508 i n. (wraz 
z cytowaną tam literaturą i orzecznictwem); A.Wolter, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 1977, 
s. 290 i n. (wraz z cytowaną tam literaturą i orzecznictwem).

Czynność prawna (testament) nie może być sprzeczny z przepisami bez
względnie obowiązującymi, może być sprzeczny z przepisami dyspozytywnymi. 
Nie jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego testament, w którym 
spadkodawca przeznaczył cały swój majątek lub jego część osobom obcym, 
spoza kręgu spadkobierców ustawowych czy osób uprawnionych do zachowku. 
Wniosek taki płynie z przepisów o zachowku (art. 991 i n. k.c.), z których wynika, 
że osobom uprawnionym do zachowku przysługuje tylko roszczenie majątkowe o 
zachowek, a zatem testament jest ważny. Takie uprzywilejowanie niektórych 
spadkobierców ustawowych w testamencie nie oznacza, że testament jest nie
ważny, osoby, które otrzymały mniejszą korzyść mogą mieć ewentualnie tylko 
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roszczenie (pieniężne) o zachowek, a testament pozostaje ważny. Poprzez kon
strukcję zasad współżycia społecznego nie można zatem powodować nieważno
ści testamentu w powyższych wypadkach. Wynika to z ustawy. Zasady współży
cia społecznego uwzględniają zasady etyczne (moralne). Jeżeli nieważnością 
jest dotknięta tylko część czynności prawnej (testamentu), czynność pozostaje w 
mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, że bez postano
wień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana (art. 58 § 3 
k.c.). Nieważność testamentu może dotyczyć całego testamentu lub jego części 
(np. ważne jest powołanie do spadku, a nieważny zapis, albo ważny jest zapis 
na rzecz osoby X, nieważny natomiast jest zapis na rzecz osoby Y). Zakres ogra
niczeń swobody testowania może dotyczyć zatem całego testamentu lub jego 
części. Testament może być sprzeczny z przepisami bezwzględnie obowiązujący
mi kodeksu cywilnego (części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, 
prawa spadkowego)'1.

11 Do testamentu ma zastosowanie cały zespół przepisów prawnych.

Ograniczenia prawnospadkowe wymagają bliższej analizy. Spadkodawca 
nie może odrębnie ustalić składu spadku niż ustawa (art. 922 k.c.). Testator nie 
może wyłączyć lub ograniczyć w testamencie uprawnień małżonka i innych osób 
bliskich, które z nim mieszkały do dnia jego śmierci, do korzystania w ciągu 
trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w za
kresie dotychczasowym (art. 923 § 1 zd. 2 k.c.). Spadkodawca nie może odmien
nie określić chwilę otwarcia spadku (art. 924 k.c.), ani też chwilę jego nabycia 
(art. 925 k.c.), np. postanawiając, że spadkobierca nabywa spadek z dniem obję
cia go w posiadanie lub złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku czy wydaniu 
postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku itd. Nie można odmiennie określić 
tytułów powołania do spadku (art. 926 k.c.), np. przewidując umowę dziedzicze
nia. Spadkodawca nie może postanowić w testamencie, że spadkobiercą będzie 
osoba fizyczna, która w chwili otwarcia spadku już nie żyje lub nie jest poczęta, 
albo osoba prawna, która w chwili otwarcia spadku nie istnieje (art. 927 k.c.). To 
samo dotyczy zapisu (art. 927, 972 k.c.). Przepisy o niegodności (art. 928-930 
k.c.) mają charakter kogensowy, ale spadkodawca może wyłączyć uznanie spad
kobiercy za niegodnego przebaczając mu, np. w testamencie (art. 930 k.c.). Art 
931-935 k.c. o dziedziczeniu ustawowym obowiązują, o ile spadkodawca inaczej 
nie postanowi. Testator może ustanowić jednego lub kilku spadkobierców testa
mentowych lub sporządzić testament negatywny (w tym ostatnim przypadku nie 
może wyłączyć od dziedziczenia Skarbu Państwa, art. 935 § 3 k.c. w tym przy
padku jest przepisem kogensowym). Dyskusyjne może być, czy przepisy art. 939 
(o zapisie ustawowym przedmiotów urządzenia domowego na rzecz małżonka) i 
art. 940 k.c. (o wyłączeniu od dziedziczenia małżonka w razie wystąpienia z oz
naczonym powództwem sądowym) są kogensowe czy dyspozytywne. Wydaje 
się, że przepisy te są dyspozytywne. Art. 938 k.c. jest - jak się wydaje - kogenso
wy. Art. 941-958 k.c. są kogensowe, natomiast dyspozytywne są art. 960, 961, 
965, 970 zd. 1, 971, 973, 976, 977, 978 w zw. z art. 558, 979, 980 zd. 1 w zw. z 
art. 558 (z zastrzeżeniem jednak zd. 2 art. 558), 984, 988 § 1, 989 § 1, bez
względnie obowiązujące są przepisy: art. 959 - co do istoty powołania, 962-964, 11 
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966, 968, 969, 970 zd. 2, 974, 980 zd. 2, 981-983, 985-987, 989 § 2, 990 k.c. 
Zakres przepisów dyspozytywnych przy testamencie jest szerszy niż przy innych 
czynnościach prawa spadkowego. Z ograniczeń swobody testowania można 
przykładowo wymienić zakaz sporządzania testamentu wspólnego (art. 942 k.c.), 
przepisy o formie testamentu (art. 949-958 k.c.), zakaz warunkowego lub termino
wego powołania spadkobiercy, chyba że warunek lub termin ziścił się w chwili 
otwarcia spadku (art. 962 k.c.), zakaz podstawienia powierniczego (art. 964, 972 
k.c.). Przepisy o zachowku (art. 991-1011 k.c.) są kogensowe. Spadkodawca mo
że pozbawić zachowku osoby uprawnione (wydziedziczyć) tylko w razie istnienia 
oznaczonych w ustawie podstaw (art. 1008 k.c.). Kogensowe są także przepisy o 
przyjęciu, odrzuceniu spadku (art. 1012-1024 k.c.), o stwierdzeniu nabycia spad
ku i ochronie spadkobiercy (art. 1025-1029 k.c.), o odpowiedzialności za długi 
spadkowe (art. 1030-1034 k.c.). Wydaje się jednak, że spadkodawca może w 
stosunku wewnętrznym między spadkobiercami odrębnie określić zasady odpo
wiedzialności za długi spadkowe (arg. m.in. z art. 376 k.c.)12, nie może tego 
uczynić względem osób trzecich. Jest niewątpliwe, że spadkodawca może we
dług swego uznania unormować odpowiedzialność za zapisy i polecenia (art. 
971, 982 k.c.). Testator nie może ustanowić zapisu o skutkach rozporządzających 
(por. m.im. art. 968 k.c.). Art. 1035-1038 są kogensowe, art. 1039-1043 są dyspo- 
zytywne (można odmiennie niż ustawa określić zaliczenie darowizn na poczet 
schedy spadkowej spadkobiercy lub to zaliczenie wyłączyć). Art. 1044, 1045 są 
kogensowe, art. 1046 także kogensowy (dyskusyjne). Art. 1047-1057 k.c. są w 
zasadzie kogensowe z punktu widzenia spadkodawcy (w szczególności spadko
dawca nie może odrębnie określić zasad zbycia spadku). Przepisy o dziedzicze
niu gospodarstw rolnych (art. 1058-1088 k.c.) są kogensowe. Spadkodawca nie 
może wyłączyć lub zmodyfikować kolejności zaspokojenia wierzycieli spadko
wych (art. 1025 k.p.c.) ani wyłączyć lub odroczyć terminu ogłoszenia testamentu 
(art. 646-654 k.p.c.).

12 Tak J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1959, s. 284, odm. tenże autor, Prawo spadkowe, 1972, s. 
99.

Przepisy statuujące ograniczenia techniczno-prawne, aczkolwiek liczne, nie 
wyłączają swobody testowania. Są jej tylko pewnym ograniczeniem. Wynika to 
zwłaszcza z ochrony interesów osób trzecich (np. wierzycieli spadku). Z podo
bnymi ograniczeniami, aczkolwiek różnie ujętymi, spotyka się w obcych ustawo- 
dawstwach. Nie jest to zatem w zasadzie specyfika prawa polskiego, lecz ogólna 
prawidłowość ustawodawcza.

Kolejny etap ograniczeń swobody testowania stanowią ograniczenia pra- 
wnorodzinne. Teoretycznie rzecz biorąc należałoby - z punktu widzenia rodziny - 
wyodrębnić trzy modele: 1) system tzw. sztywnych (stałych) części ustawowych, 
2) system nieograniczonej swobody testowania, 3) system ograniczonej swobo
dy testowania. Były one - z ogólnego punktu widzenia - charakteryzowane uprze
dnio nie ma zatem potrzeby do nich wracać. W systemie pierwszym jest tylko 
dziedziczenie ustawowe, spadek przechodzi na oznaczone osoby bliskie. W sy
stemie drugim nie ma żadnych ograniczeń swobody testowania, w szczególności 
nie ma zachowku, rezerwy, środków utrzymania. W praktyce realizowany jest sy
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stem trzeci (ograniczonej swobody testowania). Trzeba odróżnić tu podmiotowy i 
przedmiotowy zakres ograniczeń swobody testowania. Podmiotowy zakres ozna
cza przede wszystkim krąg osób uprawnionych do zachowku. Strona przedmio
towa zagadnienia sprowadza się do ustalenia, jakie prawa - pod względem jako
ściowym i ilościowym - przysługiwać mają uprawnionym do zachowku. Podmioto
wy zakres ograniczeń swobody testowania przy zachowku sprowadza się do roz
strzygnięcia takich zagadnień, jak krąg osób uprawnionych do zachowku, wpro
wadzenie lub niewprowadzenie instytucji wydziedziczenia (pozbawienia zacho
wku z oznaczonych przyczyn), w wypadku przyjęcia wydziedziczenia, określenie 
podstaw (przyczyn) wydziedziczenia. Przedmiotowy zakres swobody testowania 
sprowadza się do przyjęcia jednego z trzech systemów: zachowku, rezerwy lub 
środków utrzymania.

Swobodę testowania można by ująć jako historię ścierania się wolności woli 
testatora z preponderancją rodziny. Jej wpływ był pierwotnie tak silny, że w ogóle 
wyłączano dopuszczalność dziedziczenia testamentowego. Później zezwolono w 
pewnym ograniczonym zakresie na rozrządzanie majątkiem spadkowym (powoła
nie do spadku, zapis). Te ograniczenia przez cały okres państwa feudalnego były 
jednak bardzo silne. Dopiero nowożytne ustawodawstwa wyzwoliły się spod tych 
ograniczeń rodzinnych (oczywiście wiąże się to ze zmianą szeregu innych czyn
ników, także pozarodzinnych). Niemniej interes rodziny*yve współczesnych kode
ksach jest chroniony bądź przez system rezerwy, bądź zachowku, bądź prawa 
do utrzymania. Tylko rezerwa jest ograniczeniem prawnym swobody testowania 
(wpływa na skuteczność rozrządzeń testamentowych). Dwa następne (zachowek, 
utrzymanie) są ograniczeniami faktycznymi (ekonomicznymi, gospodarczymi), a 
nie prawnymi swobody testowania13. Spadkodawca może rozrządzić całym 
spadkiem na rzecz osób nawet obcych, nie uprawnionych do zachowku, środ
ków utrzymania, a mimo to testament jest ważny, skuteczny. Niemniej spadko
biercy testamentowi w systemie zachowku, środków utrzymania są zobowiązani 
do pewnych świadczeń pieniężnych na rzecz osób uprawnionych, a zatem jest to 
ekonomiczne ograniczenie swobody testowania.

13 Podobnie S. Wójcik, op. cit., s. 175; J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1959, s. 388: F.BIahuta, op. 
cit., s. 1856. Za ograniczenia prawne uznają zachowek B.Kordasiewicz, op. cit., s. 62; k.Sójka-Kowal- 
ska, Wielkie kodyfikacje cywilne XIX w., Warszawa 1973, s. 204; Uzasadnienie ogólne projektu 
kodeksu cywilnego z 1955r., s. 134 i n.; uchw. SN z 12.X.1956r. 1 CO 19/56, OSPiKA 1960, z. 3, poz. 
67; orz. SN z 9.11.1961 r. 1 CR 365/60, OSPiKA 1962, poz. 74.

Spadkodawca pozostaje w określonych stosunkach prawnorodzinnych z in
nymi osobami. Z tego tytułu może mieć określone obowiązki prawnorodzinne. 
Ochrona interesów tych osób jest oczywista. Za życia spadkodawcy ochronę in
teresów bliskich realizuje się poprzez określony system instytucji prawnorodzin
nych (np. poprzez alimentację - art. 128 i n. k.r.op.). Z momentem śmierci spad
kodawcy ta ochrona prawnorodzinna przestaje działać. Określone funkcje w tym 
zakresie przejmuje prawo spadkowe. Widać to na przykładzie dziedziczenia usta
wowego. Swobodę testowania ustawodawca ogranicza poprzez system zacho
wku, rezerwy lub środków utrzymania. Ochrona prawnorodzinna w zakresie pra
wa spadkowego ma zatem charakter ponadustrojowy. Nie jest związana tylko z 
określoną formacją społeczno-ekonomiczną. Ochrona rodziny wybija się na czoło 
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instytucji zachowku. W systemie opartym o prywatną (indywidualną) własność 
zachowek służy także gromadzeniu majątku w rękach pewnych osób (grup spo
łecznych). Ta ostatnia funkcja w mniejszym stopniu występuje w systemie państw 
socjalistycznych, opartych o własność osobistą osób fizycznych (testatorów), nie
mniej w miarę rozwoju własności osobistej i w państwach socjalistycznych ta fun
kcja zachowku będzie nabierać większego znaczenia. Celem opracowania nie 
jest analiza funkcji i zasad zachowku, dlatego przedstawione zostaną tylko pew
ne kwestie istotne z punktu widzenia swobody testowania.

W systemie rezerwy (np. art. 28, 29 pr. spadk. bułg., § 479 k.c. czechosł., 
art. 913 k.c.f., art. 806 k.c. hiszp., art. 30, 31 pr. spadk. jugosł., art. 841 k.c. rum., 
art. 535 k.c. ros., art. 535 k.c. ukraiń., art. 530 k.c. białorus., art. 576 k c.lit.; pier
wotne projekty k.c. z 1954, 1955r. - art. 820, 1960r. - art. 1098; projekty k.c. z 
1961, 1962r. przyjęły system zachowku) określone osoby spośród spadkobier
ców ustawowych dochodzą do części spadku jako spadkobiercy, niezależnie od 
odmiennej woli testatora. Jest tak dlatego, bo dokonane rozrządzenia testamen
towe, przekraczające część rozrządzalną, ulegają ex lege14 odpowiedniemu 
zmniejszeniu do części rozrządzalnej lub (częściej) pozostawia się to woli pod
miotów zainteresowanych (powództwo sądowe)15. W systemie zupełnej rezerwy 
cały spadek (a nie tylko jego część) przechodzi na spadkobierców ustawowych. 
Natomiast w przypadku części spadku może to być część ułamkowa lub fizycz
na. Nowożytne kodyfikacje przyjmują z reguły część ułamkową spadku. Niemniej 
w historii kodyfikacji spotyka się także system części fizycznej spadku (np. w 
dawnym polskim prawie ziemskim). W systemie rezerwy spadek dzieli się na 
dwie części, mianowicie na tzw. część rozrządzalną i na tzw. rezerwę. System 
rezerwy prowadzi do rozdrobnienia zespołów majątkowych (np. gospodarstw rol
nych, przedsiębiorstw).

14 Np. § 479 k.c.czechosl., dawne prawo polskie.
15 Np. art. 30 pr. spadk. bulg., art. 920-930 k.c.f., art. 46 pr. spadk. jugosl., art. 817, 815-816 k.c.hiszp., 

art. 848 k.c.rum., prawo rzymskie, (w zasadzie) k.c.ukraiń., art. 1098 proj. k.c. z 1960r.

W systemie zachowku (np. art. 991 k.c., art. 151 pr. spadk. z 1946r., § 765 
k.c.a., § 396 k.c. NRD, § 2303 k.c.n., § 665, 672 ust. 1, 677 ust. 1 pkt d k.c. węg. 
- por. jednak § 672 ust. 2, 3) określone osoby spośród spadkobierców ustawo
wych mają roszczenie o zapłatę kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość 
określonej części spadku. Ustawa szczegółowo precyzuje zasady obliczania za
chowku. Uprawniony do niego jest wierzycielem spadku, a nie spadkobiercą, jak 
w systemie rezerwy. Teoretycznie zachowek może odpowiadać wartości udziału 
spadkowego (pokrywać się z nią), w której to części osoba uprawniona dziedzi
czyłaby z ustawy. Kodyfikacje przyjmują tu jednak tylko pewien ułamek tego 
udziału (np. 1/2, 2/3 - k.c., por. jednak art. 992 k.c.). System zachowku pozwala 
na utrzymanie w całości spadkodawcy majątku spadkowego (np. gospodarstwa 
rolnego, przedsiębiorstwa). Z drugiej natomiast strony osoba obciążona zacho
wkiem może często nie mieć środków finansowych na spłacenie zachowku. Sy
stem rezerwy ma tę zaletę, że otrzymuje się przedmioty w naturze (współwłas
ność itd.), a nie ich równowartość pieniężną. Nieraz używa się pojęcia zachowku 
w szerszym tego słowa znaczeniu, obejmuje ono zarówno zachowek, jak i rezer
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wę. Takie ujęcie nie wydaje się zasadne. Zachowek i rezerwa to dwa odrębne 
pojęcia.

Prawo do utrzymania może być różnie ukształtowane. Może ono mieć cha
rakter samoistny bądź subsydiarny (np. § 795 k.c.a.). W pierwszym przypadku 
może ono przysługiwać oznaczonym osobom jako "substrat" zachowku (rezer
wy), którego nie ma w danym systemie prawnym (typowe to jest dla systemu 
anglo-amerykańskiego16), bądź przysługiwać pewnym osobom, które nie są 
uprawnione do zachowku (rezerwy), np. art. 938, 966 k.c., § 796 k.c.a. "Spadko
bierca konieczny" ma w stosunku do spadkobiercy powołanego tylko roszczenie 
o dostarczenie środków utrzymania. Roszczenia te spadkobierca testamentowy 
ma pokrywać z dochodów z majątku spadkowego. W systemie państw socjalisty
cznych system środków utrzymania jako zasadniczy nie może mieć miejsca. 
Osoby fizyczne czerpią swe zyski w zasadzie tylko z pracy, toteż w państwach 
socjalistycznych przyjmowany jest system zachowku lub rezerwy.

16 Por. np. G.Rosenberg, Podręcznik prawa angielskiego, Londyn 1944, s. 57.
17 Por. proj. k.c. z 1962r., s. 214; również projekt k.c. z 1961 r., s. 206.
18 J.S. Piętowski, op. cit., s. 263.
19 Tak m.in. «.Przybyłowski, Swoboda..., s.254 i n.; głosy w dyskusji, przykładowo A.Ohanowicza, tamże, 

s. 259; J.Kosik, op. cit., s. 526 i n.; S.Wójcik, Ochrona interesów jednostki w polskim prawie 
spadkowym w zakresie powołania do dziedziczenia, ZN UJ, Prace Prawnicze 1981, z. 98, s. 187 i n.

W prawie spadkowym z 1946r. przyjęto system zachowku, pierwotne proje
kty k.c. przyjmowały system rezerwy (projekty k.c. z 1954, 1955, 1960r.), 
późniejsze projekty k.c. przyjęły system zachowku (projekty k.c. z 1961, 1962r.), 
tak też uczynił kodeks cywilny z 1964r. W uzasadnieniu art. 981 projektu k.c. z 
1962r. przyjmującego system zachowku pieniężnego czytamy: "(...) zachowek 
stanowi pewien hamulec przeciwko rozdrabnianiu gospodarstw chłopskich, nie 
prowadzi bowiem bezpośrednio do podziału spadku w naturze (w przeciwień
stwie do tzw. systemu rezerwy polegającego na tym, że pominięty spadkobierca 
konieczny może domagać się odpowiedniej części majątku spadkowego"17. Po
tem w literaturze - w związku z uregulowaniem zasad dziedziczenia gospodarstw 
rolnych wyrażono zapatrywanie, że "(...) system rezerwy byłby trudny do pogo
dzenia z zasadami, jakie przyjęto w zakresie dziedziczenia gospodarstw rol
nych”18. Teoretycznie rzecz biorąc przyjęcie rezerwy nie musi być sprzeczne z 
zasadami dziedziczenia gospodarstw rolnych. Można w określony sposób roz
wiązać problem dziedziczenia gospodarstw rolnych, i nie będzie nawet w ogóle 
problemu zachowku rolnego czy rezerwy rolnej. Można wyobrazić sobie system, 
który znosi szczególne przepisy o dziedziczeniu gospodarstw rolnych w ogóle (tj. 
na etapie powołania do spadku oraz działu spadku) albo znosi je tylko na etapie 
powołania, zachowując ograniczenia na etapie działu spadku (tak postępowały 
końcowe projekty k.c.). W tym ostatnim przypadku można przyjąć system, że nie 
ma w ogóle zachowku rolnego (odpowiednika obecnego art. 1082 k.c.), jest tylko 
zachowek na zasadach ogólnych. System rezerwy nie musi zatem prowadzić do 
rozdrobnienia gospodarstw rolnych, m.in. można odpowiednio ująć przepisy o 
dziale spadkowych gospodarstw rolnych. W literaturze także w ostatnich czasach 
są głosy za rezerwą na tle k.c., a nie zachowkiem19 Jest to zagadnienie samoist
ne, które tu nie może być przedmiotem analizy.
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Interes rodziny w prawie spadkowym jest chroniony przez środki wyżej 
wskazane. Na tle k.c. obok zachowku występuje instytucja roszczeń dziadków 
skierowanych przeciwko spadkobiercom ustawowym (art. 938 k.c.) lub testamen
towym (art. 966 k.c.). Dziadkowie spadkodawcy, jeżeli znajdują się w niedostatku 
i nie mogą otrzymać należnych im środków utrzymania od osób, na których ciąży 
względem nich ustawowy obowiązek alimentacyjny, mogą żądać od spadkobier
cy nie obciążonego takim obowiązkiem środków utrzymania w stosunku do swo
ich potrzeb i do wartości jego udziału spadkowego. Spadkobierca może uczynić 
zadość temu roszczeniu także w ten sposób, że zapłaci dziadkom spadkodawcy 
sumę pieniężną odpowiadającą wartości jednej czwartej części swojego udziału 
spadkowego (art. 938, 966 k.c.). Dziadkowie nie są spadkobiercami ustawowymi. 
Na przyszłość należałoby postulować przyznanie im tego statusu. W chwili obe
cnej mają oni roszczenie pieniężne, które nie może chyba być traktowane jako 
zwykłe roszczenie cywilnoprawne, czy jako roszczenie quasi-alimentacyjne, lecz 
tylko jako roszczenie alimentacyjne. Korzysta ono z przywilejów dla roszczeń ali
mentacyjnych. Wydaje się, że przepis art. 938, 966 k.c. jest bezwzględnie obo
wiązujący, a nie dyspozytywny. Nie wydaje się także możliwe wydziedziczenie 
dziadków z tego prawa (art. 1008 k.c. per analogiam). Prawa tego - z uwagi na 
jego charakter alimentacyjny - nie można dziadków pozbawić.

Przepisy o zachowku (art. 991 i n.k.c. ) i roszczeniach dziadków (art. 938, 
966 k.c.), to podstawowe postanowienia kodeksu cywilnego dotyczące ochrony 
rodziny w polskim prawie spadkowym.

Jak z powyższych ogólnych uwag wynika, ograniczenia prawnorodzinne są 
ponadustrojowym ograniczeniem ekonomicznym lub prawnym swobody testowa
nia, występują nie tylko w prawie polskim, lecz także w ustawodawstwach innych 
państw, i to zarówno współczesnych, jak i historycznych. Czy ustawodawstwo 
będzie ewoluować w kierunku zniesienia tych ograniczeń? Obecny trend ustawo
dawczy nie wskazuje na to. Nie wydaje się, aby w przyszłości było inaczej. U 
podstaw ograniczeń prawnorodzinnych swobody testowania tkwią bowiem okre
ślone zasady etyczne, które mają charakter stały, ponadustrojowy. Rodzina musi 
być chroniona poprzez system zachowku, rezerwy lub środków utrzymania. Znie
sienie tych ograniczeń byłoby może zgodne z zasadą autonomii woli stron (pod
miotów prawa cywilnego), ale nie zawsze zgodne z zasadami etycznymi.

Kolejnym typem ograniczeń swobody testowania - jak to się ujmuje w litera
turze - jest ograniczenie swobody testowania z punktu widzenia interesu społecz
no-gospodarczego w odniesieniu do pewnych zespołów majątkowych (przedsię
biorstw, gospodarstw rolnych). Można co najmniej postawić znak zapytania, czy 
racje społeczno-gospodarcze na tle prawa polskiego przemawiają za ogranicze
niem w tym punkcie swobody testowania. Jak dalej zostanie wykazane racje spo
łeczne chyba przemawiają na rzecz zniesienia ograniczeń swobody testowania w 
tym punkcie.

Zagadnienie dziedziczenia gospodarstw rolnych może być rozwiązane w 
różny sposób. Po pierwsze, ustawodawca może w tym względzie nie wprowa
dzać żadnych szczególnych ograniczeń. Taki system należałoby w przyszłości 
wprowadzić w naszym prawie (art. 922-1057 k.c.). Właściwie takie było stanowi
sko pierwszych projektów k.c. Po drugie, ustawodawca może poddać dziedzicze-

158



nie gospodarstwa rolnego określonym ograniczeniom, przyjmując jedno z trzech 
rozwiązań. Szczególne uregulowanie może istnieć (a) tylko w dziedzinie dziedzi
czenia, (b) albo tylko w zakresie działu (tak jest np. w art. 162 § 3 postęp, spadk. 
z 1946r., w projektach k.c. z 1961 i 1962r. oraz w Szwajcarii i Francji), (c) albo też 
zarówno w dziedzinie powołania do spadku jak i w zakresie działu spadku (tak 
jest np. w zasadzie w k.c.). Tylko rozwiązania a i c są ograniczeniem swobody 
testowania. Specjalny system dziedziczenia gospodarstw rolnych zapewniający 
ich niepodzielność, obowiązuje w RFN20. Zakres ograniczeń we wszystkich wy
mienionych wyżej trzech rozwiązaniach jest różny, a to stosownie do celów, które 
stawia sobie ustawodawca. Wszystkie te ujęcia mają swoje określone wady i za
lety.

20 Por. F.Brauns, Geschichte des westfälischen Anerberecht und seine Bedeutung für Wirtschaftlichkeit 
und Erhaltung der Bauernhhöfe, Würzburg 1938; T.Kipp, H.Coing, Erbrecht, Tübingen 1978, s. 738 i 
n. (wraz z cytowaną tam literaturą); E.Klunziger, Anerbenrecht und gewillkürte Erbfolge, Tübingen 
1966; H.J.Kuhlwetter, Anerbenrecht in des Bundesrepublik Deutschland und »eine Stellung zur 
Verfassung unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerich
tes (Eine historische und vergleichende Betrachtung), Köln 1967 (wraz z literaturą zestawioną na s.

Co do cytowanego systemu szwajcarskiego - por.: art. 620-625 bis k.c.szwajc.; A.Escher, Kommentar 
zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch. Das Erbrecht, t. II, Zürich 1959, s. 530 i n.
Co do omawianego systemu francuskiego - por. np.: M.Amelineau, Le partage des exploitations 
agricoles en France, Paris 1944; P.Félice, Succession rural, Paris 1945; G.Ripert, J.Boulanger, Traité 
de droit civil d’apres le traité de Planiol, t. IV, s. 273,321-322,325-326,883-885,979 i n. (wraz z cytowaną 
tam literaturą), Paris 1959.

Przedstawione wyżej modele ustawodawca może odpowiednio zastosować 
do innych sposobów nabywania prawa własności nieruchomości rolnej. Także 
tutaj - na tle prawa polskiego - należy zrealizować swobodę nabywania takich 
nieruchomości.

Zagadnienie jest jeszcze szersze przy uwzględnieniu sytuacji prawa rolne
go. Rolnictwo powinno być sterowane przy użyciu środków cywilnych i ekonomi
cznych. Są one wzajemnie ze sobą powiązane, stanowiąc niejako dwa oblicza 
tego samego medalu: prawne i gospodarcze. W związku z tym można by sfor
mułować taką tezę pracy: należy poddać rolnictwo działaniom środków cywil
nych i ekonomicznych.

Takie ujęcie uzasadnione jest w pełni względami etyczno-cywilno-ekonomi- 
cznymi (uzasadnienie ogólne). Precyzyjne wykazanie tej tezy wymagałoby odręb
nego monograficznego opracowania. Ramy niniejszej pracy nie pozwalają na 
bliższe rozwinięcie tej tezy.

Przepisy kodeksu cywilnego o dziedziczeniu gospodarstw rolnych z 1964r. 
(także po noweli z 1971 i 1982r.) realizowały trzy cele: a) gospodarstwo rolne 
powinno przypaść osobom, które spełniają określone przesłanki rolne wymagane 
do dziedziczenia gospodarstwa rolnego (art. 1059-1067 k.c.), b) obowiązywał za
kaz dowolnego podziału gospodarstw rolnych (art. 1070 k.c.), c) dążono do od
ciążenia gospodarstw rolnych od nadmiernych obciążeń finansowych (art. 1075, 
1082 k.c.).

Ad a). Przesłanka pierwsza była różnie ujmowana na tle ustawodawstwa 
(1964, 1971, 1982r.). Można było zaobserwować stopniowe w zasadzie łagodze
nie przesłanek podmiotowych. Przepisy kodeksu cywilnego o dziedziczeniu go
spodarstw rolnych były oparte na kryteriach produkcyjnych (np. art. 1059 pkt 1, 
1065 § 1 k.c. z 1982r.) i humanitarnych (np. art. 1059 pkt 2, 3, 1065 § 2 k.c. z 
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1982r.). Przesłanki produkcyjne to kwalifikacje praktyczne lub teoretyczne do pro
wadzenia gospodarstwa rolnego, różnie rozwiązywane w historii kodyfikacji 
(1964, 1971, 1982). Przesłanki humanitarne to małoletniość, pobieranie nauki za
wodu, uczęszczanie do szkół, trwała niezdolność do pracy.

Ad b). Ograniczenia podziału gospodarstw rolnych obowiązywały na tle 
działu spadku (art. 1070 k.c.) [wymóg zdolności do towarowej produkcji rolnej, 
różnie ujmowanej (1971, 1982) lub w 1964r. wymóg podstawowej normy obszaro
wej oraz według części doktryny - zresztą niezasadnie - także przy zapisie prawa 
własności nieruchomości rolnej (art. 1067 § 1, 163 k.c.). Na etapie wykonania 
zapisu na pewno obowiązywał art. 163 k.c. W zakresie podziału gospodarstw 
rolnych stopniowo odchodzono od kryteriów obszarowych na rzecz kryteriów 
ekonomicznych.

Ad c). Odciążenie gospodarstw rolnych od obciążeń finansowych realizo
wano w szczególności poprzez system spłat i zachowku (art. 1075, 1082 k.c.). 
Zasady w tym względzie uległy zmianom w miarę rozwoju ustawodawstwa. Za
wsze jednak wymagano, aby uprawniony do spłat czy zachowku spełniał prze
słanki podmiotowe (produkcyjne, humanitarne) oraz spłaty i zachowek były w 
zasadzie obniżone - a to poprzez system szacunku gospodarstwa rolnego i mo
żliwość obniżenia spłat, jak i zachowku (jak to zasadnie judykatura i większość 
doktryny przyjmowała). Gospodarstwo rolne szacowano, jeśli chodzi o nierucho
mości rolne, według cen państwowych nieruchomości rolnych, jeśli chodzi o bu
dynki według obowiązkowego ubezpieczenia budynków w PZU.

Nie było od samego początku (od 1964r.) jednolitej, stałej, kompleksowej 
koncepcji dziedziczenia gospodarstwa rolnego. W związku z tym w krótkich od
stępach czasu (1964, 1971, 1982) nowelizowano te przepisy. Zmiany w kolejnych 
nowelach kodeksu cywilnego szły w zasadzie w kierunku łagodzenia zasad dzie
dziczenia gospodarstw rolnych. Nowela do k.c. z 1982r. zniosła instytucję spad
kobiercy rezerwowego (art. 1059 § 2 k.c.), de lege ferenda należałoby postulo
wać - jeśli zostanie w ogóle utrzymana koncepcja szczególnego dziedziczenia 
gospodarstw rolnych - zniesienie także instytucji tzw. zastępstwa szczególnego. 
Osobę, która żyje w chwili otwarcia spadku, a nie spełnia przesłanek rolnych, w 
zakresie dziedziczenia gospodarstw rolnych należałoby traktować tak, jakby nie 
żyła w chwili otwarcia spadku. Dalsi krewni powołani w jej miejsce dochodziliby 
do spadku na zasadach ogólnych (art. 1059 k.c.), a nie szczególnych (art. 1060, 
1062 k.c. z 1982r.)

Przesłanki dziedziczenia ustawowego i testamentowego powinny być ujęte 
jednolicie (tak samo). Tak było na tle k.c. z 1964r., odmiennie w 1971, 1982r. Nie 
ma żadnych racji społecznych ani gospodarczych, aby inaczej te przesłanki uj
mować. Przesłanki dziedziczenia ustawowego i testamentowego gospodarstw 
rolnych (poza przesłankami humanitarnymi) powinny być jednolicie ujęte w obro
cie ínter vivos i mortis causa (przy dziedziczeniu). Rozwiązania kodeksowe dzie
dziczenia w tym punkcie (przesłanki produkcyjne) są w zasadzie pochodną roz
wiązań Ínter vivos.

Można wyobrazić sobie system, w którym są ograniczenia co do dziedzi
czenia ustawowego (jak w art. 1059 k.c.), a nie ma analogicznych ograniczeń w 
zakresie dziedziczenia testamentowego (art. 1065, 1067 brak).
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Powinno znieść się w ogóle szczególne przesłanki dziedziczenia (i zapisu) 
gospodarstw rolnych (art. 1059-1067 k.c.), a także szczególne przesłanki działu 
spadku. W tym punkcie obowiązywałby tylko ogólny zakaz z art. 211 k.c. podzia
łu gospodarstw rolnych sprzecznego z interesem społeczno-gospodarczym. W 
tym zakresie swoboda oceny pozostawiona byłaby sądowi. Nie mogłaby ona 
ulec petryfikacji, jak to uczynił SN na początku lat 60-tych szczegółowo precyzu
jąc, na jakich obszarach kraju podział gospodarstwa rolnego jest zgodny z inte
resem społeczno-gospodarczym, stosownie do ustalonych przez siebie norm ob
szarowych. Był to przykład prawotwórczej, lecz nielegalnej wykładni SN. Wkrótce 
jednak ustawa (z 1963r.) wprowadziła ograniczenia obszarowe. Zasadą powinien 
być dowolny podział gospodarstwa rolnego, zgodnie z art. 211 k.c., wyjątkiem w 
przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych zakaz takiego podziału 
lub jego ograniczenie. Swobodny przepływ ziemi jest zgodny z długofalowym 
procesem koncentracji ziemi. Wprowadzenie ograniczeń w zakresie podziału go
spodarstw rolnych uniemożliwia ten proces koncentracyjny. Co do spłat por. 
m.in. art. 5 k.c.

Według aktualnie panujących poglądów w nauce prawa nie można spo
dziewać się zniesienia ograniczeń na etapie działu spadku, zniesiono by może - 
zgodnie z coraz częstszymi postulatami doktryny - ograniczenia tylko na etapie 
powołania do spadku. W przypadku jednego spadkobiercy (ustawowego czy te
stamentowego) w ogóle nie ma działu spadku. Wzrosła by rola społeczno-go
spodarcza testamentu. Można spodziewać się dalszego łagodzenia zasad działu 
spadku, bo problem uchylenia szczególnych przepisów na etapie powołania nie 
budzi chyba wątpliwości. Można twierdzić, że przy tej koncepcji współwłaściciele 
domagaliby się wysokich spłat od współspadkobierców pod rygorem zbycia 
udziału w spadkowym gospodarstwie rolnym osobie trzeciej. Byłby to jednak za
rzut pozorny.

Przepisy kodeksu cywilnego (z 1982r.) przewidują w pewnych przypadkach 
dziedziczenie gospodarstwa rolnego z ustawy, z testamentu na zasadach ogól
nych (art. 922-1057 k.c.). Art. 1063 k.c. postanawiał, że jeżeli ani małżonek spad
kodawcy, ani żaden z jego krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy nie 
odpowiada warunkom przewidzianym dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego 
albo jeżeli uprawnionymi do dziedziczenia (z ustawy - N.M.) są wyłącznie osoby, 
które w chwili otwarcia spadku są trwale niezdolne do pracy, gospodarstwo dzie
dziczą spadkobiercy na zasadach ogólnych (art. 922-1057 k.c.).

Obecny z 1982r. art. 1065 § 2 k.c. może być różnie interpretowany (por. 
przypis 23). Za ustaloną interpretację w doktrynie i judykaturze należy uznać tę, 
że spadkobiercą testamentowym gospodarstwa rolnego może być każda osoba 
(z kręgu spadkobierców ustawowych, spoza tego kręgu), która w chwili otwarcia 
spadku odpowiada przesłankom wymaganym dla nabycia własności nierucho
mości rolnej w drodze przeniesienia własności (art. 1065 § 1 w zw. z art. 160 § 1 
k.c. - tj. stale pracować w jakimkolwiek gospodarstwie rolnym bezpośrednio przy 
produkcji rolnej albo mieć kwalifikacje teoretyczne do prowadzenia gospodar
stwa rolnego, czyli ukończoną szkołę rolniczą, przysposobienia rolniczego lub 
tytuł kwalifikacyjnych w zawodach rolniczych). Osoba należąca do kręgu spadko
bierców ustawowych może na podstawie testamentu dziedziczyć gospodarstwo 
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rolne również wtedy, gdy byłaby uprawniona do dziedziczenia tego gospodar
stwa z ustawy, czyli spełnia przesłanki z art. 1059 pkt 2, 3 k.c. (małoletniość, 
pobieranie nauki zawodu, uczęszczanie do szkół, trwała niezdolność do pracy) - 
art. 1065 § 2 k.c. Art. 1065 k.c. jest silnym podmiotowym ograniczeniem swobody 
testowania. Podobne zasady obowiązują przy zapisie prawa własności nierucho
mości rolnej (art. 1067 § 1 k.c.), z tym że wówczas nadto zapis nie może naru
szać art. 163 k.c. (wykonanie zapisu; jak się wydaje art. 163 nie ma zastosowania 
do zapisu, tylko do jego wykonania). Art. 163 k.c. nie stosuje się do dziedzicze
nia testamentowego gospodarstwa rolnego (art. 1065 k.c.). Naruszenie art. 1065, 
1067 k.c. powodowało nieważność testamentu. Art. 1065 k.c. stanowił ogranicze
nie prawne swobody testowania.

Należy rozważyć, czy art. 1067 § 1 k.c. z 1982r. ma zastosowanie także do 
polecenia. Powinny o tym zadecydować względy społeczne i prawne. One właś
nie wskazują na to, że przy poleceniu nie stosuje się art. 1067 § 1 k.c. (uprawnio
ny nie uzyskuje wierzytelności o przeniesienie prawa własności). Przepis ten sto
suje się dopiero na etapie wykonania polecenia (art. 1067 § 1 jest w zasadzie 
łagodniejszy od art. 160 k.c.). Stosowanie w drodze analogii art. 1067 do polece
nia nie jest uzasadnione. Jest to dopiero kwestia wykonania polecenia.

Wykonawca testamentu co do gospodarstwa rolnego nie musi mieć kwalifi
kacji rolnych (art. 160 k.c.) ani też nie stosuje się do tej osoby (poprzez analogię) 
art. 1067 k.c. Do czynności prawnych upoważniających (np. pełnomocnictwa) nie 
stosuje się ograniczeń rolnych. Tak samo jest w przypadku stosunków obligacyj
nych, z którymi jest związane faktyczne władztwo nad rzeczą, np. dzierżawa.
W związku z tym od wykonawcy testamentu nie powinno się wymagać kwalifika
cji rolnych (wynika to z charakteru analizowanej instytucji prawnospadkowej).

Art. 1065 k.c. stanowił ograniczenie swobody testowania, bez względu na 
to, jak ująć charakter prawny przesłanek wymaganych od osób fizycznych21 
(przesłanki: szczególnej zdolności do dziedziczenia, powołania do spadku, sa
moistne przesłanki dziedziczenia, inne pośrednie rozwiązania22). Jest to ograni
czenie podmiotowe, a nie przedmiotowe. Fakty te należy podkreślić, gdyż w do
ktrynie pojawiły się co do tego także odmienne głosy. Jak wspomniano, ograni
czenie zdolności do dziedziczenia jednocześnie oznacza zawężenie swobody te
stowania. Dotyczy to również osób fizycznych (w sytuacji gdy wymagane było 
zezwolenie, por. art. 1065 § 4 w zw. z art. 160 § 2, a nadto art. 1013 k.c.; co do 
zapisu por. art. 1067 § 1 w zw. z art. 1065 § 4, 160 § 2 k.c., a nadto art. 969 k.c.).

21 Odm. F.Błahuta, op. cit., s. 2012.
22 Por. B.Kordasiewicz, Testamentowe..., s. 138 i n.

Zasady nabywania gospodarstw rolnych przez dziedziczenie są w zasadzie 
korzystniejsze niż przez czynności ínter vivos (art. 160-166 k.c.), gdyż zakres 
ograniczeń prawnych jest tu mniejszy.

Zasadą przewodnią prawa spadkowego, w tym również na odcinku gospo
darstw rolnych, jest swoboda testowania. Stąd płynie wniosek, że stosując prze
pisy prawa spadkowego (w tym co do gospodarstw rolnych) należy w razie wąt
pliwości przyjąć taką interpretację, która będzie z tą zasadą zgodna. Dotyczy to 
nie tylko art. 1065 k.c., lecz także art. 1059-1063 k.c. Przepisy te powinny być w 
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miarę możliwości interpretowane tak, aby jak najlepiej chronić interesy osób bli
skich spadkodawcy (jednak postulat ten musi ustąpić w razie kolizji ze swobodą 
testowania). Nadto przepisy art. 1059-1063, 1065, 1067 k.c. jako wyjątkowe 
(wprowadzające ograniczenie dziedziczenia) powinny być ściśle interpretowane, 
tzn. tam gdzie istnieje wątpliwość, czy przyjąć znaczenie A - prowadzące do 
mniejszych ograniczeń, czy B - prowadzące do większych ograniczeń, należy 
przyjąć rozwiązanie A; tym bardziej, że rozwiązanie odmienne (B) prowadziłoby 
do utraty praw przez pewne osoby.

W tym krótkim szkicu zarysowano zasady dziedziczenia gospodarstw rol
nych, ich omówienie wymagałoby odrębnego opracowania monograficznego.

Istotny jest fakt, że z punktu widzenia swobody testowania powinno znieść 
się ograniczenia dziedziczenia gospodarstw rolnych (zapisu) (art. 1059-1067
k. c.) . Gospodarstwem rolnym uzasadnionym ekonomicznie jest gospodarstwo 
o obszarze 50-150 ha (por. niespójny w tym punkcie był art. 1068, 161 k.c.).

Ograniczenia swobody testowania wynikały także z art. 1068 k.c. (maksy
malne normy obszarowe). Por. także art. 1086 k.c.

Omówione ograniczenia swobody testowania w polskim prawie cywilnym, 
aczkolwiek dość liczne, pozostawiały jednak spadkodawcy - poza silnym ograni
czeniem dotyczącym gospodarstw rolnych (art. 1065-1068 k.c.) - prawie że zu
pełną swobodę testowania. Z art. 58 k.c. wynika, że treść testamentu może być 
dowolna, byle nie była sprzeczna z ustawą, nie miała na celu obejście ustawy, 
ani nie była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Te zaś szczegółowe 
ograniczenia swobody testowania przyjęto w uwzględnieniu ogólnie przyjętych 
zasad prawnych oraz konstrukcji prawnych, na których oparto instytucje prawa 
spadkowego.

Ostatnia nowela do kodeksu cywilnego z 1990r. (Dz.U. z 1990r., nr 55, poz. 
321) wprowadziła istotne zmiany w zakresie dziedziczenia gospodarstw rolnych. 
Przepisy kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym nowelą z 1990r. stosuje się 
do spadków otwartych od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. 1.X.1990r. Do znie
sienia współwłasności gospodarstwa rolnego oraz do działu spadku obejmujące
go gospodarstwo rolne stosuje się przepisy obowiązujące w dacie tych zdarzeń, 
czyli nowe przepisy z 1990r. od 1.X.1990r., także do spadków otwartych przed
l. X.1990r. Ustawa uchyliła art. 1065 k.c., czyli nie ma żadnych ograniczeń pod
miotowych dla powołania testamentowego spadkobiercy gospodarstwa rolnego. 
Żadnych przesłanek rolnych taki spadkobierca nie musi spełniać. To rozwiązanie 
jest zasadne. Także zapisobierca gospodarstwa rolnego (ściślej: prawa własności 
nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego) nie musi speł
niać żadnych przesłanek podmiotowych rolnych. Zapis może być sprzeczny z 
zasadami prawidłowej gospodarki rolnej. Jeżeli jednak wykonanie zapisu prowa
dziłoby do podziału gospodarstwa rolnego, sprzecznego z zasadami prawidłowej 
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23 Co do zasad dziedziczenia testamentowego, także w rozwoju historycznym, por. m.in. M.Niedośpiał, 
Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne, Palestra 1983, z. 10, s. 23 i 
n.; tenże, Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne, Kraków 1982 
(praca doktorska w rękopisie w Bibliotece Jagiellońskiej).
Za zniesieniem ograniczeń swobody testowania co do gospodarstw rolnych (art. 1065, 1067 k.c.) 
wypowiedzieli się m.in. J.S.Piątowski, B.Kordasiewicz, Dziedziczenie gospodarstw rolnych de lege 
ferenda, PiP 1981, z. 8; S. Wójcik, System..., t. IV, s. 178; M.Niedośpiał, l.c. Por. także art. 7 Konstytucji.



gospodarki, spadkobierca zobowiązany do wykonania zapisu może żądać zamia
ny przedmiotu zapisu na świadczenie pieniężne (art. 1067 § 2 k.c.). Do zapisu 
dokonanego przed wejściem w życie kodeksu cywilnego stosuje się nowe prze
pisy (z 1990r.). Utrzymano przepisy dotyczące dziedziczenia ustawowego gospo
darstw rolnych, poddając je tylko modyfikacjom. Dziedziczenie ustawowe gospo
darstw rolnych oparte jest o przesłanki produkcyjne (art. 1059 pkt 1, 2, art. 1060, 
1062) i humanitarne (art. 1059 pkt 2, 3). Utrzymano instytucję tzw. zastępstwa 
szczególnego (art. 1060, 1062 k.c.). Utrzymano ograniczenia na etapie działu 
spadkowego gospodarstwa rolnego. Przepisy są niejasne w tym punkcie. Można 
sądzić, że stosuje się tu art. 213-218 k.c., choć gramatycznie art. 1070 odsyła 
tylko do art. 213 k.c.

Na etapie dziedziczenia zachowano zatem dotychczasową konstrukcję pra
wną: a) przesłanki podmiotowe, b) ograniczenia podziału gospodarstw rolnych, 
c) odciążenie gospodarstw rolnych od nadmiernych spłat. Zasadnie wprowadzo
no swobodę testowania w zakresie gospodarstw rolnych, uchylając art. 1065 i w 
istocie art. 1067 k.c. Przepisy te jednak nie są doskonałe. W ogóle trzeba było 
uchylić art. 1067 k.c., podobnie jak art. 1065. Tym bardziej, że uchylono art. 163 
k.c. Należy na przyszłość uchylić szczególne przepisy o dziedziczeniu ustawo
wym gospodarstw rolnych. W obecnej sytuacji od wiedzy testatora co do zasad 
dziedziczenia może zależeć, czy ta sama osoba będzie dziedziczyć gospodar
stwo rolne czy nie. Wystarczy zmienić tytuł powołania z ustawy na testament, 
aby dziedziczenie było ważne. Przepisy o dziedziczeniu ustawowym gospo
darstw rolnych nie spełniają swej funkcji. Na przyszłość należy uchylić także 
ograniczenia co do działu spadkowego gospodarstwa rolnego (uchylić cały tytuł 
X k.s. IV k.c.).

Zniesiono ograniczenia rolne przy przeniesieniu własności nieruchomości 
rolnej (art. 160-165 k.c., art. 166 § 2, 167 k.c.). Utrzymano ograniczenia rolne przy 
zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej (art. 213-218 k.c.). Jest to dys- 
harmonia między tymi przepisami. Na przyszłość należy postulować zniesienie 
także przepisów szczególnych o zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej 
(art. 213-218 k.c.). Obecne przepisy hamują swobodny obrót ziemią, co nie ma 
uzasadnienia prawnego i ekonomicznego. Od sytuacji zupełnie przypadkowych 
zależą pewne sytuacje prawne. Np. jeśli dana osoba nabywa własność nierucho
mości rolnej w drodze przeniesienia własności, to nie ma żadnych ograniczeń 
rolnych (art. 160-165, 166 § 2, 167 k.c.). Podobnie jak nabywa nieruchomość 
rolną kilka osób jako współwłaściciele. Natomiast gdy te osoby chcą wyjść z tej 
współwłasności, to istnieją ograniczenia prawne (art. 213-218 k.c.). Skoro nie ma 
ich przy nabyciu (powstaniu) nieruchomości wspólnej, to po co nagle istnieją 
przy wyjściu z tej współwłasności. Przepisy noweli do k.c. są niespójne. Jeżeli 
uchylono szczególne przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości rolnej, to 
powinno się uchylić szczególne przepisy o zniesieniu współwłasności nierucho
mości rolnej. Jeżeli uchylono szczególne przepisy o dziedziczeniu testamento
wym gospodarstw rolnych, to powinno się uchylić szczególne przepisy o dziedzi
czeniu ustawowym gospodarstw rolnych. Podobnie trzeba by uchylić szczególne 
przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego.
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Odrębnego opracowania monograficznego wymagałaby analiza swobody 
testowania w zakresie gospodarstw rolnych (powołanie, zapis, polecenie, wyko
nawca testamentu). Nie ma na to tutaj miejsca, w tym spojrzeniu z lotu ptaka na 
przepisy kodeksu cywilnego. Nie jest jasne, czy w wypadku, gdy w skład spadku 
wchodzi gospodarstwo rolne, spadkodawca może odrębnie testować co do go
spodarstwa rolnego i pozostałego majątku, np. powołując jednych spadkobier
ców do gospodarstwa rolnego innych do pozostałego majątku albo niektórych 
tylko do gospodarstwa rolnego i pozostałego majątku. Wydaje się, że taka możli
wość istnieje. Choć przepisy proceduralne (k.p.c. - art. 677 § 2) nie przewidują 
odrębnego punktu w sentencji postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku co 
do dziedziczenia gospodarstwa rolnego z testamentu, ale z kodeksu cywilnego i 
swobody testowania taka możliwość wynika. Przy dziedziczeniu gospodarstw rol
nych (art. 1059-1067, 1070-1087 k.c.) obowiązuje obszar 1 ha nieruchomości rol
nych (gruntów rolnych) - art. 461 k.c. Nawiasem mówiąc już w chwili obecnej te 
przepisy nie wytrzymały próby życia. Przepisy pozakodeksowe przewidują często 
obszar 1 ha przeliczeniowego, a nie 1 ha fizycznego.

24 Por. co do dziedziczenia testamentowego gospodarstw rolnych - M.Niedośpiał, Dziedziczenie testa
mentowe gospodarstw rojnych przez osoby fizyczne (rozprawa doktorska w maszynopisie), Kraków 
1982; tenże; Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne, Palestra 1983, 
z. 10, s. 23 i n.; tenże, Dziedziczenie ustawowe gospodarstw rolnych, Palestra 1984, z. 9, s. 29 i n.; 
tenże, Gospodarstwo rolne na udziale we współwłasności, Acta llniversitatis Wratislaviensis No 814, 
Przegląd Prawa i Administracji, t. XXI, Wrosław 1990, s. 115 i n.; tenże, Powołanie spadkobiercy 
gospodarstwa rolnego (podstawienie, przyrost), Palestra 1985, z. 2, s. 43 i n.; tenże, Aspekty prawne 
pracy w gospodarstwie rolnym, Palestra 1985, z. 5, s. 1 i n.; tenże, Glosa do uchwały SN z 8.11.1984r. 
Ili CZP 74/83, NP 1985, z. 7-8, s. 128 i n. oraz OSPiKA 1986, z. 1, poz. 1.; tenże, Z problematyki 
dziedziczenia gospodarstw rolnych - charakter prawny przesłanek rolnych, Studia Prawnicze 1984, z. 
3-4, s. 285 i n.; tenże, Powołanie spadkobiercy, NP 1986, z. 4-5, s. 58 i n.; tenże, Gospodarstwo rolne 
- odrębny spadek, Krakowskie Śtudia Prawnicze 1986 (R. XIX), s. 125 i n.; tenże, Zastępstwo 
szczególne a dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych, Palestra 1987, z. 3-4, s. 11 i n.; tenże, 
Z problematyki dziedziczenia testamentowego gospodarstw rolnych, Palestra 1988, z. 8-9, s. 10 i n.; 
tenże, Zasady dziedziczenia testamentowego gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne, Problemy 
Praworządności 1988, z. 10, s. 11 i n.; tenże, Oświadczenie spadkobiercy o gotowości prowadzenia 
gospodarstwa rolnego, PiP 1989, z. 1, s. 78 i n.; tenże, Glosa do uchw. SN z27.XI.1986r. III CZP 68/86, 
Palestra 1989, z. 3, s. 110 i n.; tenże, W sprawie wykładni określenia ’osoba powołana z ustawy do 
dziedziczenia gospodarstwa rolnego’ (art. 1065 k.c.), Studia Prawnicze 1990, z. 3, s. 29 i n.; tenże,

Jeżeli ani małżonek spadkodawcy, ani żaden z jego krewnych powołanych 
do dziedziczenia z ustawy nie odpowiada warunkom przewidzianym dla dziedzi
czenia gospodarstwa rolnego albo jeżeli uprawnionymi do dziedziczenia są wyłą
cznie osoby, które w chwili otwarcia spadku są trwale niezdolne do pracy, gospo
darstwo dziedziczą spadkobiercy na zasadach ogólnych (art. 1063 k.c.).

Już z tego krótkiego przeglądu wynika, że czwarta z kolei redakcja kodeksu 
cywilnego co do dziedziczenia gospodarstw rolnych (1964, 1971, 1982, 1990r.) 
wymaga nowego opracowania. Należy wprowadzić swobodę dziedziczenia go
spodarstw rolnych (uchylić art. 1059-1067 k.c.). Uchylić szczególne przepisy o 
dziale spadkowego gospodarstwa rolnego. Uchylić przepisy o zniesieniu współ
własności nieruchomości rolnej. Czyli uchylić szczególne przepisy dotyczące go
spodarstw rolnych - nieruchomości rolnych. W ten sposób podda się rolnictwo 
działaniu środków cywilnych i ekonomicznych. Postulaty idące w tym kierunku 
zgłosiłem już uprzednio, wiele lat wcześniej, pewne postulaty zrealizował ustawo
dawca, ale zatrzymał się w połowie drogi. Czas na ich dokończenie w kierunku 
uprzednio wskazanym. Ogólnie rzecz biorąc nowela do kodeksu cywilnego z 
1990r. złagodziła zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych24.
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Wypada jeszcze raz powtórzyć, że omówione ograniczenia swobody testo
wania w polskim prawie cywilnym, aczkolwiek dość liczne, pozostawiają jednak 
spadkodawcy - poza pewnymi ograniczeniami dotyczącymi gospodarstw rolnych 
(art. 1067 k.c.) - prawie że zupełną swobodę testowania. Z art. 58 k.c. wynika, że 
treść testamentu może być dowolna, byle nie była sprzeczna z ustawą, nie miała 
na celu obejście ustawy, ani nie była sprzeczna z zasadami współżycia społecz
nego. Te zaś szczegółowe ograniczenia swobody testowania przyjęto w uwzględ
nieniu ogólnie przyjętych zasad prawnych oraz konstrukcji prawnych, na których 
oparto instytucje prawa spadkowego.

Glosa do uchw. SN z 7.XI.1986r. III CZP 75/86, NP 1990, z. 1-3, s. 124 i n.; tenże, Glosa do uchw. SN 
z 15.IX.1988r. III CZP 74/88, OSPiKA 1991, z. 1, poz. 5.
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ROZDZIAŁ Vil
Wykładnia testamentu

Zagadnienie wykładni pojawia się nie tylko na tle oświadczeń woli (testa
mentu), lecz także m.in. na tle ustawy (przepisów prawnych, norm prwnych). Po
za analizą pozostawiono wykładnię orzeczeń organów państwowych, aczkolwiek 
zagadnienie to jest bardziej zbliżone do wykładni oświadczenia woli niż wykładni 
ustawy (prawa) - sytuacja indywidualna, konkretna, nie ogólna, abstrakcyjna jak 
przy ustawie. Można prezentować dwojakie stanowisko, że oświadczenie woli nie 
jest wypowiedzią normatywną (1) oraz że oświadczenia woli jest wypowiedzią 
normatywną (2)1, zbliżoną w pewnym stopniu do norm prawnych. Teoretycznie 
rzecz biorąc, można by oświadczenie woli (testament) potraktować jako 
wypowiedź normatywną. Z faktu tego nie można jednak wyciągać daleko idących 
wniosków, poza stwierdzeniem, że byłaby to "norma prawna" zindywidualizowa
na, konkretna (oświadczenie woli). Cel wykładni przepisów prawnych i oświad
czenia woli jest ten sam, chodzi o ustalenie rzeczywistego sensu (znaczenia) 
przepisu prawnego (oświadczenia woli). Wykładnia przepisów prawnych - podob
nie jak wykładnia oświadczenia woli (testamentu) - jest pewnym procesem myślo
wym zmierzającym do ustalenia rzeczywistego (prawdziwego) sensu przepisu 
prawnego (oświadczenia woli). Jest to podstawowe znaczenie słowa wykładnia 
(interpretacja, tłumaczenie). Pojęciem wykładni oznacza się także rezultat, do któ
rego doprowadził wspomniany proces myślowy (chodzi o wynik wykładni). Teore
tycznie rzecz biorąc można by rozważyć, czy reguły, zasady (metody) wykładni 
przepisów prawnych odnieść do oświadczenia woli (testamentu). Można by za
tem mówić o wykładni statycznej i dynamicznej oświadczenia woli (testamentu). 
Przy wykładni statycznej szłoby o "wolę historycznie" podjętego normodawcy 
(składającego oświadczenie woli). Przy wykładni dynamicznej oświadczenie woli 
odrywa się niejako od składającego je i kształtuje się zależnie od stale zmieniają
cego się układu stosunków społecznych. Mając na względzie podmiot, który do
konuje wykładni oświadczenia woli (testamentu), odróżnić należałoby: 1) wykład
nię autentyczną - pochodzącą od osoby, która złożyła oświadczenie woli, 2) wy
kładnię legalną - dokonywaną przez uprawnioną do tego przez składającego 
oświadczenie woli osobę (może to być także organ państwowy), 3) wykładnię 
praktyczną - dokonywaną przez właściwy organ państwowy (zwłaszcza sądowy) 
dokonywaną w toku stosowania prawa, 4) wykładnię doktrynalną - przeprowa
dzoną przez naukę prawa. Podział powyższy nawiązywałby do podziału wykładni 
przepisów prawnych. Analogicznie do metod wykładni przepisów prawnych wy
różniono by wykładnię: 1) językową (gramatyczną), 2) logiczną, 3) systemową, 4) 
funkcjonalną oświadczenia woli (testamentu). Wykładnia językowa (gramatyczna) 
zmierzałaby do wyjaśnienia sensu oświadczenia woli, w szczególności poprzez 
ustalenie znaczenia użytych w nim zwrotów (analiza semantyczna) oraz uwzględ

1 To drugie stanowisko przyjmuje np. Z.Radwański, Zagadnienia ogólne wykładni oświadczeń woli, NP 
1986, z. 9, s. 27.
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nienie obowiązujących reguł gramatycznych (analiza syntaktyczna). Wykładnia 
logiczna polegałaby na tym, że z interpretowanego oświadczenia woli zostaną 
wyprowadzone pewne konsekwencje prawne, które nie są wyrażone w jego tek
ście, a to na podstawie wnioskowania, opartego bądź to na regułach logiki for
malnej, czy też od setek lat przyjętych powszechnie prawidłach tzw. logiki pra
wniczej (np. argumentum a maiori ad minus, arg. a minori ad maius, arg. a con
trario). Wykładnia systemowa oświadczenia woli obejmowałaby dyrektywy inter
pretacyjne, oparte na założeniu, że oświadczenie woli jest pewną złożoną cało
ścią. Uwzględniano by - nie jak wyżej kontekst językowy wypowiedzi (wykładnia 
językowa) - lecz kontekst systemowy oświadczenia woli. Wykładnia funkcjonalna 
oświadczenia woli zawierałaby dyrektywy interpretacyjne, wynikające z funkcji 
oświadczenia woli, zwłaszcza jego "ratio legis".

Uwzględniano by kontekst sytuacyjny (funkcjonalny, celowościowy) oświad
czenia woli. Można by dalej wyróżnić wykładnię potwierdzającą, rozszerzającą, 
zwężającą oświadczenia woli. Wykładnia potwierdzająca zachodziłaby wówczas, 
gdy sens ustalony na podstawie dyrektyw językowych pokrywałby się z sensem 
wynikającym z zastosowania innych dyrektyw. Wykładnia rozszerzająca zachodzi
łaby wtedy, gdy zakres danego oświadczenia woli jest szerszy od zakresu odnie
sienia, który z reguły wynika z wykładni językowej. Wykładnia zwężająca zacho
dziłaby wówczas, gdy zakres oświadczenia woli ustalony za pomocą wykładni 
jest węższy od zakresu odniesienia. Analogicznie do wykładni przepisów pra
wnych można by starać się wyróżnić wykładnię secundum, praeter, contra le- 
gem. Mimo znacznych rozbieżności w określaniu tych pojęć można powiedzieć, 
że chodziłoby tu o ocenę wyników wykładni, uzyskanych za pomocą dyrektyw 
interpretacyjnych stosowanych przez interpretatora, z punktu widzenia dyrektyw 
interpretacyjnych powszechnie stosowanych przy wykładni, zwłaszcza języko
wych; np. mówiono by o wykładni oświadczenia woli "contra legem", jeżeli inter
pretator oświadczenia woli doszedł do rezultatów sprzecznych z rezultatami, do 
których prowadzi wykładnia oświadczenia woli oparta na dyrektywach interpreta
cyjnych ogólnie przyjętych. Wnioski powyższe o stosowaniu zasad (reguł, metod) 
wykładni przepisów prawnych do oświadczenia woli są teoretycznie możliwe, lecz 
nie mają - jak się wydaje - uzasadnienia prawnego. Nawet autorzy, którzy przyj
mują, że oświadczenie woli jest wypowiedzią normatywną, stwierdzają, że reguł 
wykładni przepisów prawnych nie stosuje się do wykładni oświadczenia woli2. 
Stanowisko to wydaje się zasadne. Wynika to z funkcji czynności prawnej, która 
reguluje stosunki indywidualne i konkretne stron, a nie generalnie i abstrakcyjnie 
określa położenie prawne podmiotów. Zachodzi zatem istotna różnica między 
oświadczeniem woli a przepisem prawnym. Poza tym reguły postępowania usta
lone w czynnościach prawnych nie układają się w tak zwarty system, jak to jest w 
przypadku przepisów prawnych, co wpływa na sposób formułowania dyrektyw 
interpretacyjnych wykładni prawa. Te wnioski należy odnieść także do testamen
tu. Jest tak tym bardziej, że przy wykładni testamentu obowiązuje metoda subie
ktywna wykładni, zaś przy oświadczeniach woli w ogólności (art. 65 k.c.) metoda 

2 Por. Z.Radwański, w: System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, Ossolineum 1985, s. 555; E.Till, 
Prawo prywatne austriackie, t. vl (Prawo spadkowe), Lwów 1904, s. 105 i n. (do podobnych wniosków 
dochodzi E.Till, choć autor nie traktuje oświadczenia woli, testamentu - jako wypowiedzi normatywnej).
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obiektywna. Skoro metod obiektywnych wykładni oświadczeń woli w ogólności 
nie stosuje się do wykładni testamentu, to tym bardziej (argumentum a minori ad 
maius) nie stosuje się metod obiektywnych, na których oparta jest wykładnia 
przepisów prawnych. Nie oznacza to, że metoda obiektywna interpretacji przepi
sów prawnych i oświadczeń woli w ogólności (art. 65 k.c.) oparta jest na tych 
samych zasadach, zachodzą tu istotne różnice, ogólnie tylko można powiedzieć, 
że ten stopień obiektywizacji przy wykładni przepisów prawnych jest dalej posu
nięty niż przy wykładni oświadczeń woli, nadto oparty jest on w zasadzie na in
nych podstawach (zasadach). Reasumując, dochodzi się do wniosku, że zasad 
wykładni przepisów prawnych nie stosuje się do wykładni oświadczeń woli, zwła
szcza zaś na pewno testamentu.

Przepisy kodeksu cywilnego - w interesującym nas zakresie - przewidują 
dwie kategorie norm prawnych: 1) przepis prawny zawierający zasady wykładni 
oświadczeń woli w ogóle (art. 65 k.c.), 2) przepis prawny określający zasady wy- 
.kładni testamentu (art. 948 k.c.). Należy rozważyć, w jakim stosunku te przepisy 
pozostają do siebie. Art. 65 k.c. stanowi, co następuje: ”§ 1. Oświadczenie woli 
należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których 
złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. § 2. W 
umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli 
opierać się na jej dosłownym brzmieniu". W doktrynie zwykło się wyliczać dwie 
(trzy) kategorie oświadczeń: 1) oświadczenia woli składane innej osobie: ozna
czonej (a), np. umowa, nieoznaczonej (b, ad incertas personas), np. przyrzecze
nie publiczne, 2) oświadczenia woli nie składane innej osobie (np. testament). W 
tych poszczególnych kategoriach obowiązują odmienne reguły interpretacyjne. 
W literaturze na ogół przyjmuje się, że zasady wykładni testamentu dotyczą także 
innych oświadczeń woli (ínter vivos, mortis causa) nie składanych innej osobie3. 
W pierwszej grupie (1a, b) wykładnia oświadczenia woli jest oparta o kryteria 
obiektywne, w drugiej grupie (2) przypadków interpretacja jest oparta o kryteria 
subiektywne. Art. 65 k.c. - jak zgodnie przyjmuje się w polskiej literaturze - nie ma 
zastosowania do testamentu4. Art. 65 k.c. zawiera metodę wykładni obiektywnej 
oświadczenia woli, natomiast art. 948 k.c. przyjmuje subiektywną metodę wykład
ni testamentu (por. dalej). Powstaje pytanie, skąd bierze się ta rozbieżność ocen. 
Otóż wynika ona z faktu, że w prawie cywilnym jako zasadę przyjmuje się teorię 
zaufania lub teorię oświadczenia (stanowiska są podzielone), czego wyrazem jest 
art. 65 k.c., zaś przy testamencie przyjmuje się teorię woli, czego wyrazem jest 
m.in. art. 948 k.c. Odmienne metody wykładni (obiektywna - subiektywna) są za
tem wynikiem odmiennych założeń ogólnych (teoria zaufania, oświadczenia - teo
ria woli), z których te metody wywodzą się. Przedstawianie zatem bliższe ogól
nych zasad wykładni oświadczenia woli (art. 65 k.c.) jest zbędne, skoro nie mają 
one zastosowania do wykładni testamentu. Wystarczą ogólne uwagi o istocie 
metody obiektywnej (por. niżej). Wcześniej zostaną przedstawione w skrócie teo

3 A.Wolter, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 1977, s. 265 i n.; S.Grzybowski, System prawa 
cywilnego, t. L Część ogólna, 1974, s. 533' S.Szer, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 1967, s. 
318. Odm. Z.Radwański, Zagadnienia ogólne..., s. 30.

4 Por. np. J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, Warszawa 1985, s. 115 i n.; S. Wójcik, w: System prawa 
cywilnego, t. IV, Prawo spadkowe, Ossolineum 1986; J.St. Piątowski, Prawo spadkowe, Warszawa 
1987, s. 150; F.Błahuta, w: Kodeks cywilny - komentarz, t. 3, Warszawa 1972, s. 1865.
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rie oświadczenia, zaufania, woli, gdyż od nich zależy określone stanowisko w 
zakresie interpretacji oświadczenia woli.

Punktem rozważań jest stwierdzenie, że oświadczeniem woli jest przejaw 
woli, który wyraża zamiar wywołania skutku prawnego w postaci powstania, zmia
ny lub ustania stosunku cywilnoprawnego. Można wyróżnić akt woli (tzw. wolę 
wewnętrzną) i jego przejaw (nieściśle, tzw. wolę zewnętrzną, oświadczenie woli), 
oba elementy składają się na oświadczenie woli. Między aktem woli (wolą we
wnętrzną) a jego przejawem może istnieć rozbieżność. Powstaje wtedy pytanie, 
czemu dać przewagę, czy aktowi woli czy jego przejawowi. W literaturze wyod
rębnia się trzy teorie: woli, oświadczenia, zaufania. Według teorii woli rozstrzyga 
akt woli, według teorii oświadczenia - przejaw woli, według kompromisowej teorii 
zaufania decyduje przejaw woli wtedy, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu, 
głównie ochrona zaufania adresata oświadczenia woli, który nie zna nie ujawnio
nej na zewnątrz rzeczywistej woli wewnętrznej. Nieraz wyodrębnia się jeszcze 
inne teorie. W literaturze polskiej nie jest jasne, która koncepcja została przyjęta 
na tle kodeksu cywilnego (idzie o rozwiązania generalne). Jedno jest pewne, nie 
jest nią teoria woli. W zasadzie znaczenie prawne ma oświadczenie woli. Wola 
wewnętrzna ma walor prawny wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi. Przepi
sy te można podzielić na dwie grupy. Pierwsza dotyczy wad oświadczenia woli, 
druga odnosi się do poszczególnych instytucji prawnych. Do tej drugiej grupy 
zalicza się testament. Ustawodawca na tle tej czynności prawnej przyjął teorię 
woli, co wynika ze sposobu ujęcia przepisów o testamencie. Dotyczy to nie tylko 
wad oświadczenia woli (art. 945 k.c.), ale całego zespołu zagadnień prawnych 
(np. art. 948 k.c.). Idzie o najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy. W 
braku woli wewnętrznej oświadczenie woli nie wywołuje skutków prawnych, gdyż 
nie jest to "oświadczenie woli". Podkreśla się tu moc prawotwórczą woli wewnę
trznej (aktu woli). Teoria ta chroni jednak interesy jednej strony: składającej 
oświadczenie woli, nie uwzględnia natomiast interesów innych osób, dla których 
tylko w zasadzie wola zewnętrzna jest poznawalna. Dlatego teoria ta nie może 
być przyjęta - jako koncepcja generalna - w prawie cywilnym.

Z faktu, że testament jest jednostronną czynnością prawną, nie skierowaną 
do określonego adresata wynika, że nie zachodzi potrzeba ochrony zaufania dru
giej strony, bo tej nie ma. Testament jest czynnością na wypadek śmierci, dlatego 
nie trzeba uwzględniać bezpieczeństwa obrotu. Z tych względów ustawodawca 
na tle testamentu mógł przyjąć teorię woli. Wynika ona zatem ze specyficznych 
cech testamentu jako czynności prawnej.

Teoria woli ma podstawowy wpływ na wykładnię testamentu (art. 948 k.c.). 
Możliwe są dwie interpretacje oświadczenia woli - subiektywna, obiektywna. Prze
pisy k.c. na tle testamentu przyjmują wykładnię subiektywną. Polega ona na tłu
maczeniu oświadczenia woli (testamentu) w sposób najlepiej urzeczywistniający 
prawdziwą wolę spadkodawcy (art. 948 § 1 k.c.). Inaczej można to ująć w ten 
sposób, że uwagę należy przywiązywać do treści oświadczenia, jaką chciał mu 
nadać testator. Ma się na względzie reguły znaczeniowe testatora. Wykładnia 
obiektywna przyjęta jest przy oświadczeniach woli w ogólności w prawie cywil
nym (art. 65 k.c.). Tu przepisy o wykładni oświadczenia woli przywiązują wagę do 
tej treści, jakiej w oświadczeniu dopatrzył się odbiorca lub każda osoba przy 
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uwzględnieniu zasad określonych w art. 65 k.c. (zależnie od stanowiska - teoria 
zaufania, teoria oświadczenia). Przy testamencie przyjęto teorię woli, co jest uza
sadnione szczególnym charakterem testamentu. Nie stosuje się zatem - jak 
wspomniano - do jego wykładni art. 65 k.c.5.

5 W sprawie wykładni testamentu por. J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, Warszawa 1959, s. 319 i n.; 
tenże, Prawo spadkowe, 1985, s. 115 i n.; J.S. Piątowski, op. cit., s. 150 i n.; S.Wóicik, op. cit., s. 218 
i n.; F.Biahuta, op. cit., s. 1865 i n ; L. Stecki, w: Kodeks cywilny z komentarzem, t. 2, Warszawa 1989, 
s. 846 i n.; Z.Radwański, Zagadnienia ogólne..., m.in. s. 29,30,35,36; tenże, Normy prawne regulujące 
wykładnię oświadczeń woli, Krakowskie Studia Prawnicze 1988, t. XXI, passim. Por. także E.Niezbe- 
cka, Ząpis, Lublin 1990; taż, Glosa do uchw. ŚN z 18.XII.1990r. III CZP 68/90 (OSP 1991, z 7-8, poz. 
182) - OSP 1992, z. 7-8, poz. 163 oraz PS 1991, z. 1 -2, s. 117 i n. z notką E.S.

6 Por. A.Wolter, op. cit., s. 264; E.Till, op. cit., s. 107 i n.; S.Wójcik, op. cit., s. 219; F.Błahuta, op. cit., s. 
1866.

Rzeczywistą wolę spadkodawcy należy poznać przy uwzględnieniu wszel
kich okoliczności, które mogą być pomocne do jej poznania. Okoliczności te mo
gły znaleźć wyraz w testamencie lub nie, mogły być one znane osobom zaintere
sowanym treścią testamentu lub nieznane. Trzeba uwzględniać wypowiedzi 
spadkodawcy - ustne, pisemne (np. projekt testamentu, listy, notatki, wyjaśnienia 
udzielane świadkom testamentu, przed, w trakcie lub po sporządzeniu testamen
tu), stosunki, które łączyły testatora z innymi osobami, w tym bliski stosunek oso
bisty do pewnych osób, darzenie ich sympatią, zapatrywania i styl życia spadko
dawcy, jego sposób wyrażania się (np. nazywanie swego wychowanka "synem", 
osoby bliskiej "bratem"). Wspomnianych okoliczności, które uwzględnia się przy 
wykładni testamentu, można dowodzić za pomocą wszelkich środków dowodo
wych. Jednak podstawą do wykładni - jak dalej zostanie wykazane - jest tylko 
treść testamentu. Przy ustalaniu treści testamentu uwzględnia się zatem jego 
brzmienie oraz inne środki dowodowe, wyżej wspomniane. Lecz przedmiotem 
wykładni może być tylko to, co znalazło - choćby w sposób niejasny i niedosko
nały - wyraz w treści testamentu. W drodze wykładni nie można uzupełniać treści 
testamentu, tego czego testament w ogóle nie zawiera. Tak jest nawet wtedy, 
gdy z okoliczności wynika co innego, że inna była rzeczywista wola spadkodaw
cy. Te stezowane fragmenty zakazujące uzupełniania testamentu będą przedmio
tem szczegółowej analizy (por. dalej). Okoliczności sporządzenia testamentu są 
subiektywne, dostępne z punktu widzenia testatora (odmiennie art. 65 k.c. - oko
liczności obiektywne). Nawiasem mówiąc, nie bierze się pod uwagę przy wykład
ni testamentu kryteriów obiektywnych, takich zwłaszcza jak zasady współżycia 
społecznego i ustalone zwyczaje (art. 65 k.c.), lecz subiektywne: wolę spadko
dawcy.

Wykładnia testamentu zmierza do ustalenia rzeczywistego sensu (znacze
nia) testamentu, czyli jego treści rozstrzygającej dla prawa. Testament jest często 
niejasny. Jest tak zwłaszcza przy sporządzaniu testamentu ustnego, holograficz
nego, allograficznego, a także notarialnego. Szczególna atmosfera, w której spo
rządza się testament, słaba znajomość przepisów zwłaszcza prawa cywilnego, w 
tym spadkowego, powodują, że nieraz sformułowania testamentu nie są jasne i 
mogą być różnie rozumiane. Prawdziwy sens (znaczenie) testamentu byłyby nie
jasne, gdyby nie przeprowadziło się wykładni testamentu. Jeśli testament jest 
jasny, to nie podlega interpretacji6. Obowiązuje tu zasada, że rzeczy jasne nie 
podlegają interpretacji (clara non sunt interpretanda). Takie stanowisko na ogół 
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przyjęte jest w polskiej literaturze (por. przyp. 6). Nie wydaje się zasadne stanowi
sko, że jasny tekst oświadczenia woli (testamentu) podlega interpretacji7. Stano
wisko to wychodzi zapewne z założenia, że fakt, iż tekst oświadczenia woli jest 
jasny, wynika z uprzednich zabiegów interpretacyjnych, które często są zauto
matyzowane. Należy tylko podkreślić, że przy testamencie ustalając jego sens 
(znaczenie) kieruje się naczelną zasadą, że testament trzeba interpretować tak, 
aby jak najpełniej urzeczywistnić wolę spadkodawcy (art. 948 k.c.). Zagadnienie 
poniekąd jest analogiczne jak przy wykładni prawa, gdzie też jest dyskusyjne, 
czy przepisy prawne jasne podlegają interpretacji. I tu należy przyjąć stanowisko, 
że przepisy prawne jasne nie podlegają interpretacji (zasada bezpośredniego ro
zumienia ustawy).

7 Z.Radwański, System..., 1.1, s. 553; tenże, Zagadnienia ogólne..., s. 25.

Jeżeli nieważnością dotknięta jest tylko część testamentu, czynność pozo
staje w mocy co do pozostałych części, chyba że spadkodawca bez postano
wień dotkniętych nieważnością nie dokonałby testamentu (art. 58 § 3 k.c.). Nie
istotne pomyłki, błędy pisarskie należy tłumaczyć według art. 948 k.c., i utrzymy
wać je w mocy, np. słowo "zipis" zamiast "zapis", czy przykładowo, jeżeli ustalone 
w testamencie udziały spadkobierców przewyższają całość spadku, części te 
ulegają stosunkowemu zmniejszeniu. Oświadczenie spadkodawcy musi być zro
zumiałe, brak tego np. w razie zupełnej nieczytelności pisma, w ogóle wtedy, gdy 
z oświadczenia nie można dojść, czego spadkodawca chciał. Zasady te dotyczą 
także sytuacji, gdy testament in abstracto jest zrozumiały, lecz in concreto jest 
niejasny (np. spadkodawca powołał do spadku syna Marka, a w chwili sporzą
dzenia testamentu miał dwóch synów o tym imieniu, a na podstawie innych środ
ków dowodowych nie można ustalić, którego z nich chciał ustanowić spadkobier
cą). To, że testament nasuwa wątpliwości, to jeszcze nie pociąga za sobą nie
ważności testamentu, od tego są przepisy interpretacyjne ustawy i zasady wy
kładni oświadczenia woli. Życzeń, postulatów osób trzecich nie bierze się pod 
uwagę, chyba że uwzględnił je spadkodawca i znalazło to wyraz w treści testa
mentu. Unikać należy interpretacji, która wskazywałaby na to, że testator chciał 
postanowić coś, co jest sprzeczne z ustawą lub zasadami współżycia społeczne
go. Postanowienia szczegółowe należy badać w związku z całością, starać się 
sprzeczne na pozór postanowienia o ile możności godzić ze sobą.

Słowa przy testamencie bierze się w ich zwyczajnym znaczeniu, chyba że 
spadkodawca zwykł był przywiązywać do pewnych wyrażeń sobie odrębne zna
czenie, np. swój komfortowy domek letniskowy nazywał "chałupą". Powołanie się 
spadkodawcy na jakąś kartkę (pismo) jest tylko wtedy skuteczne, jeżeli pismo to 
posiada wszelkie warunki testamentu (wtedy ono jest testamentem). Poza tym 
można użyć takich pisemnych uwag, na które powołuje się spadkodawca, tylko 
do wyjaśnienia jego woli. Jeżeli spadkodawca zabronił spadkobiercy lub zapiso
biercy zwalczania testamentu pod zagrożeniem odjęcia korzyści, rozrządzenie ta
kie nie ma nigdy skutku w przypadku, gdy się zwalcza tylko prawdziwość lub 
znaczenie testamentu. Jeżeli w testamencie zastrzeżono jego uzupełnienie, lecz 
uzupełnienia tego zaniechano, testament jest skuteczny, o ile nie należy przyjąć, 
że skuteczność miała być zawisłą od owego uzupełnienia.
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Ważność testamentu (zdolność testowania, art. 944 § 1 w zw. z art. 14 § 1 
k.c., wady oświadczenia woli, art. 945 k.c., zasadę osobistego działania, art. 944 
§ 2 k.c., formę, art. 949-957, 942 w zw. z art. 958 k.c.) ocenia się według chwili 
sporządzenia testamentu, zaś ważność (skuteczność) na odcinku treści testa
mentu ocenia się w zasadzie według chwili otwarcia spadku. Na uzasadnienie 
przyjętego stanowiska należy podać m.in. art. LI w zw. z art. LII § 1 p.w.k.c., z 
których to przepisów wynika, że do oceny treśbi testamentu stosuje się prawo z 
chwili otwarcia spadku, a nie sporządzenia testamentu. Należy przyjąć - wbrew 
regule art. LI p.w.k.c. - że do oceny, (i) czy dana czynność prawna w ogóle jest 
testamentem (kwestia badania jego elementów przedmiotowo istotnych), należy 
stosować prawo z chwili jej sporządzenia (choć jest to kwestia z zakresu treści 
czynności prawnej). Mając bowiem badać jej ważność na odcinku: formy, zdolno
ści do czynności prawnych, wad oświadczeń woli, możności jej dokonania przez 
przedstawiciela trzeba najpierw ustalić (kwestia wstępna), że dany typ czynności 
prawnej jest w ogóle dopuszczalny (zagadnienie 1), że dokonana czynność od
powiada konkretnemu jej typowi (np. że jest testamentem), zagadnienie 2. Podo
bnie do (II) wykładni testamentu, czyli do ustalenia jego treści, tj. tego, co chciał 
testator powiedzieć, stosuje się zasady z chwili sporządzenia testamentu, a nie z 
chwili otwarcia spadku. Aczkolwiek jest to problem dotyczący (wykładni) treści 
testamentu, to należy przyjąć nie chwilę otwarcia spadku, lecz sporządzenia te
stamentu. W szczególności trzeba przywiązywać do słów takie znaczenie, jakie 
przywiązywał spadkodawca w chwili sporządzania testamentu. To samo dotyczy 
zwyczajów uwzględnianych przy wykładni testamentu. Nie wydaje się możliwe, 
zwłaszcza przy kwestii II, stosowanie prawa z chwili otwarcia spadku.

Można zastanawiać się, czy zasada falsa demonstratio non nocet (błędne 
określenie nie szkodzi) ma zastosowanie na tle testamentu. Można twierdzić, że 
interpretacja subiektywna testamentu czyni zbędnym stosowanie tej zasady na 
tle testamentu: intencje znaczeniowe testatora mogą odbiegać od powszechnie 
przyjętych znaczeń zwrotów i wyrażeń. Niemniej w literaturze przyjęło się8, że 
zasada falsa demonstratio non nocet ma zastosowanie także na tle testamentu. 
Taka koncepcja nie pozostaje w sprzeczności z przepisami o błędzie, szeroko 
ujętym przy testamencie (art. 945 § 1 pkt 2 k.c.). Powstaje bowiem pytanie, czy 
mylne określenie w testamencie przedmiotów lub osób nie trzeba traktować jako 
błąd uzasadniający nieważność testamentu, bez możliwości ustalenia rzeczywi
stego porządku dziedziczenia zgodnie z intencjami spadkodawcy. Nie powinno 
ulegać wątpliwości, że pierwszeństwo należy dać zasadzie falsa demonstratio 
non nocet, z której wynika, że testament jest ważny zgodnie z intencjami rzeczy
wistymi testatora. Wynika to z art. 948 k.c. Zasada falsa demonstratio non nocet 
nie eliminuje przepisów o błędzie. W szczególności powołanie się na błąd byłoby 
uzasadnione wówczas, gdy wykazano by, że treść słowna nie odpowiada rzeczy
wistym intencjom testatora, zaś nie byłoby podstaw do ustalenia, jakie pozytyw
ne intencje miał testator. Zasada falsa deonstratio non nocet może mieć zastoso
wanie tylko wtedy, gdy intencje spadkodawcy związane z określonymi zwrotami 

8 F.Zoll, Prawo cywilne, t. V, Prawo spadkowe, Kraków 1948, s. 61; Z.Radwański, Zagadnienia ogólne..., 
s. 30, 36. Por. M.Niedośpiał, Testament w polskim prawie cywilnym - zagadnienia ogólne, Kraków 
1991, s. 48 i n.
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można w sposób pozytywny ustalić. Inaczej mówiąc, od błędu należy odróżnić 
przypadki, w których testator niewłaściwie oznaczył daną osobę lub przedmiot. 
Testament jest wówczas ważny zgodnie z zasadą falsa demonstratio non nocet 
(arg. z art. 948 k.c.); na przykład spadkodawca powołał do spadku swe "dzieci", 
jednakże chciał niewątpliwie powołać do spadku wnuków (np. nieżyjących już 
dzieci).

Wykładnia testamentu może wyeliminować interpretację wyłączającą waż
ność testamentu. Zatem o ważności testamentu, gdy chodzi o jego treść, nie 
można orzekać przed dokonaniem interpretacji testamentu. Jego wykładnia mo
że także spowodować, że będzie nieaktualne unieważnienie testamentu z powo
du błędu (art. 945 § 1 pkt 2 k.c.).

Zasady wykładni testamentu zostaną zilustrowane orzeczeniami sądowymi. 
Wykorzystano w tym zakresie zarówno orzecznictwo na tle prawa spadkowego, 
jak i kodeksu cywilnego, z uwagi na analogicznie sformułowane przepisy prawne 
(art. 948 § 1 k.c. jest dokładnym odpowiednikiem art. 95 pr. spadk., zaś art. 948 § 
2 k.c. - art. 96 pr. spadk.). Najpierw - jako komentarz praktyczny do uprzednich 
wywodów teoretycznych - zostaną przedstawione orzeczenia dotyczące art. 948 
§ 1 k.c.

Pierwsze orzeczenie9. Problem prawny - rozpatrywany przez Sąd Najwyższy 
- sprowadzał się do określenia sposobu dochodzenia zapisu użytkowania nie
określonej bliżej przez spadkodawcę połowy nieruchomości. Powódka otrzymała 
od swego męża połowę gospodarstwa w drodze zapisu. SN stwierdził, że należy 
w tym przypadku mieć na względzie art. 95 i 96 prawa spadkowego - przy tłuma
czeniu testamentu należy dążyć do jak najbardziej dokładnego zastosowania się 
do woli spadkodawcy, a gdy zachodzi możliwość rozmaitego tłumaczenia testa
mentu, należy ją tak tłumaczyć, ażeby rozrządzenie spadkodawcy pozostało w 
mocy i miało rozsądną treść prawną i gospodarczą. Testament należy tak tłuma
czyć, aby oznaczyć części fizyczne gospodarstwa rolnego (np. które nierucho
mości, jakie części budynków) były przedmiotem zapisu. Trzeba określić przed
mioty, które były przedmiotem zapisu (w analizowanej sprawie dwie połowy go
spodarstwa rolnego, które zaś to połowy, tego testament nie precyzuje). Gdyby 
testament określił te przedmioty, to nie byłoby wątpliwości, określenie testamen
towe ma pierwszeństwo. Testament tego jednak nie uczynił. Na tle prawa spad
kowego z 1946r. w grę w tym przypadku wchodził art. 119. W k.c. w przepisach o 
zapisie nie ma odpowiednika art. 119 pr. spadk. z 1946r. Jednak jego odpowied
nikiem jest art. 365 k.c., który ma zastosowanie do zapisu. Oczywiście spadko
dawca może pozostawić uznaniu obciążonego, osoby trzeciej lub zapisobiercy 
albo rozstrzygnięciu sądu, który spośród kilku wymienionych przez spadkodawcę 
przedmiotów ma zapisobierca otrzymać (por. art. 119 zd. 1 pr. spadk. z 1946r., 
art. 365 § 1 k.c., swoboda testowania). Wybór świadczenia należy do dłużnika 
(obciążonego zapisem), chyba że z czynności prawnej (testamentu) wynika, że 
uprawnionym do wyboru jest wierzyciel lub osoba trzecia (art. 365 § 1 k.c.). Wy
boru dokonywa się przez złożenie oświadczenia drugiej stronie. Jeżeli uprawnio
nym do wyboru jest dłużnik, może on dokonać wyboru przez spełnienie świad

9 Orz. SN z 8.11.1952r. C 1890/51, PiP 1953, cz. I, s. 136 i n.
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czenia (art. 365 § 2 k.c.). Jeżeli strona uprawniona do wyboru świadczenia wybo
ru tego nie dokona, druga strona może jej wyznaczyć w tym celu odpowiedni 
termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu uprawnienie do doko
nania wyboru przechodzi na stronę drugą (art. 365 § 3 k.c.). Jeżeli dłużnik (ob
ciążony zapisem) wyboru nie dokona - a do niego w braku odmiennej woli spad
kodawcy należał wybór - to prawo wyboru przechodzi na wierzyciela (zapisobier
cę). Jeżeli dłużnik dokona wyboru krzywdzącego (sprzecznego z zasadami 
współżycia społecznego, art. 58 § 2 k.c.), to należy traktować to tak, jakby wybo
ru nie dokonał (tak też SN w analizowanym orzeczeniu), wówczas prawo wyboru 
przechodzi na drugą stronę (wierzyciela), a gdy i ten dokona wyboru krzywdzą
cego (sprzecznego z zasadami współżycia społecznego) strona (strony) mogą 
zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie sprawy (choć nie ma obecnie wyraźnej ku 
temu podstawy prawnej, ale wynika to z ogólnych zasad). Gdyby rzeczywistą 
wolę spadkodawcy dało się ustalić za pomocą innych środków dowodowych (np. 
wyjaśnień testatora), to zapisobiercy otrzymują oznaczone przez spadkodawcę 
części gospodarstwa rolnego. Wydaje się, że nie następuje tu uzupełnienie treści 
testamentu.

Drugie orzeczenie10 11 . W uzasadnieniu jednego z orzeczeń SN stwierdził: 
"Przepis art. 948 § 1 k.c., nakazujący taką wykładnię testamentu, która zapewnia 
możliwie najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy, nie pozbawia spad
kobiercy testamentowego możności dowodzenia, że określone postanowienia te
stamentu są nieważne, bezskuteczne czy po prostu niewykonalne (...)". Oczywi
ście uprawnienie to przysługuje także innym osobom zainteresowanym, nie tylko 
spadkobiercy testamentowemu.

10 Uchw. SN z 16.V.1975r. III CZP 29/75, OSNCP 1976, z. 3, poz. 38.
11 Orz. SN z 12.X.1962r. III CR 56/62, OSN 1963, poz. 138.

Trzecie orzeczenie11. SN m.in. w tezie orzeczenia stwierdził, co następuje: 
■Wyłączenie w testamencie od dziedziczenia ustawowego krewnego lub małżon
ka spadkodawcy nie musi być wyraźne. W szczególności nie jest konieczne, aby 
spadkodawca użył wyrazu "wyłączam" lub innego zwrotu równoznacznego. Te
stament, jak każde oświadczenie woli, podlega tłumaczeniu, którego zasady 
określają przepisy art. 95 i 96 pr. spadk. (art. 948 k.c.). Jeżeli z treści testamentu 
wynika niewątpliwie wola wyłączenia od dziedziczenia, należy się do niej zastoso
wać, choćby wyraźnej wzmianki o wyłączeniu testament nie zawierał". Tekst te
stamentu holograficznego - na tle którego zapadło orzeczenie - był następujący: 
'Na wypadek, gdybym na wojnie poległ, obowiązywać będzie następujący testa
ment. Mojej żonie Marii K. z domu K. przysługiwać będzie z mojego gospodar
stwa następujące roszczenie: 1) Dożywocie, w takim rozmiarze, jakie posiada mój 
ojciec Józef K. 2) Prawo mieszkania w całym domu wyznaczonym aż do śmierci. 
3) Moja żona ma prawo postanowić, które z dzieci mojej siostry Magdaleny ma 
objąć gospodarstwo. 4) Moja siostra Elżbieta V. i jej dzieci nie mają żadnego 
prawa do gospodarstwa. 5) W razie ponownego wyjścia za mąż mojej żony Marii 
K. dożywocie gaśnie. W tym przypadku może sobie rościć pretensje tylko do 
tego, co wniosła". Rzeczywistą wolą spadkodawcy było w tym przypadku wyłą
czenie od dziedziczenia także żony, choć nie ma wyraźnej klauzuli w tym przy
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padku. Takie też były ustalenia sądów obu instancji i SN, odmiennie rewizja nad
zwyczajna. Jest oczywiste, że ustanowienie zapisu na rzecz spadkobiercy nie 
oznacza wyłączenia go od dziedziczenia ustawowego. Tu pogląd rewizji nadzwy
czajnej jest zasadny. Tylko że ten konkretny testament - wskazywał jak się wydaje 
- na wyłączenie żony od dziedziczenia z ustawy.

Orzeczenie czwarte12. W uzasadnieniu orzeczenia SN zawarł pewne sfor
mułowania, które trzeba w zasadzie w całości przytoczyć. Testamenty ustne spo
tyka się przeważnie w stosunkach wiejskich. Przy niskim poziomie wykształcenia 
na wsi sporządzenie pisma zawierającego treść woli testatora może napotykać 
nieraz trudności. Niejasne sformułowania, pomyłki, przeoczenia, a nawet przeina
czenia treści woli testatora mogą być dość częste, przyjęcie więc, że każde takie 
uchybienie miałoby powodować nieważność testamentu (mimo że istniałaby mo
żliwość odtworzenia rzeczywistej woli testatora w drodze złożenia zgodnych ze
znań przez świadków testamentu), pozostawałoby w oczywistej sprzeczności z 
ogólną tendencją polskiego prawa zmierzającą do odformalizowania przepisów 
prawnych, a w szczególności z liberalną tendencją prawa spadkowego w stosun
ku do testamentów, która dąży do poszanowania rzeczywistej woli testatora. Wy
razem tej tendencji są przepisy o wykładni testamentów, mianowicie art. 95 i 96 
pr. spadk. (art. 948 k.c.), a przede wszystkim przepis art. 82 pr. spadk. (art. 952 
k.c.), wykładnia więc jego nie może iść w kierunku bardziej formalistycznym, niż 
to z brzmienia samego przepisu wynika. Całkowicie natomiast odmienna sytuacja 
zachodziłaby wówczas, gdyby udowodniony zarzut niezgodności z wolą testato
ra dotyczył nie pisma, lecz treści zeznań świadków złożonych w trybie art. 82 pr. 
spadk. in fine (art. 952 § 3 k.c.) w związku z art. 50 post, spadk. Podważanie tych 
rozwiązań zniweczyłoby materialnoprawną przesłankę skuteczności testamentu i 
czyniłoby go nieważnym. Ustawa bowiem nie dopuszcza innych środków dowo
dowych dla stwierdzenia treści testamentu ustnego. W sprawie niniejszej oba 
sądy sprzecznie z wyżej przytoczoną wykładnią art. 82 pr. spadk. (art. 952 k.c.) 
przyjęły, że testament ustny sporządzony przez Stanisława'W. w dniu 18 marca 
1956r. jest nieważny wobec tego, że spisana przez świadków treść woli spadko
dawcy nie jest całkowicie zgodna z wolą podaną przez niego ustnie, mianowicie 
pomija ona rozrządzenie testatora na rzecz powoda obejmujące plac o powierz
chni 20 arów. Rozstrzygnięcie to jest błędne. Wysuwając bowiem twierdzenie, że 
spadkodawca ustanowił na jego rzecz zapis pominięty w spisanej przez świad
ków woli testatora, powód może dochodzić od spadkobiercy wykonania zapisu w 
odrębnym procesie i sąd władny będzie stwierdzić wolę testatora przez zgodne 
zeznania świadków, wobec których wola ta została podana. Spadkobiercy mogą 
w tym procesie zwalczać twierdzenie powoda wszelkimi dowodami i sąd, opiera
jąc się na wszechstronnej ocenie tych dowodów z jednej strony oraz zeznań 
świadków testamentu z drugiej, rozstrzygnie o rzeczywistej woli testatora. Takie 
są stwierdzenia SN, przytoczono je prawie w całości, bo tego wymaga analiza 
naukowa. Przedmiotem sporu był zapis placu, który zapisał testator w testamen
cie ustnym, a którego to rozrządzenia nie zanotowano w prywatnym protokole 
testamentu ustnego. Według SN decyduje rzeczywista wola spadkodawcy - sąd 

12 Orz. SN z 14.V.1958r. 1 CR 325/58, OSN 1960, poz. 67.
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w oparciu o wszelkie środki dowodowe, w tym zeznania świadków testamentu, 
orzeknie, jaka była rzeczywista wola spadkodawcy (art. 948 § 1 k.c.). Według SN 
przy prywatnym protokole testamentu ustnego wolno uzupełniać treść protokołu 
prywatnego testamentu ustnego przez przesłuchanie świadków testamentowych 
lub za pomocą innych środków dowodowych (I). Jest to niedopuszczalne - we
dług SN - przy protokole publicznym testamentu ustnego (sporządzonym przez 
sąd) (II). Teza I jest sprzeczna z ustalonym orzecznictwem SN i doktryny (por. 
dalsze uwagi), że nie wolno uzupełniać treści testamentu. Wydaje się, że zasada 
ta dotyczy także testamentów ustnych (choć protokół testamentu ustnego nie 
jest oświadczeniem woli, lecz oświadczeniem wiedzy). Teza II nie budzi zastrze
żeń.

Orzeczenie piąte13 - odesłanie (por. uwagi dalsze, przy okazji orzeczenia 
trzeciego co do zakazu uzupełniania treści testamentu, s. 179 i nast.).

13 Orz. SN z 12.1.1955r. II CR 24/55, PiP 1955, cz. II, s. 852 i n.
14 Jest to ustalony pogląd doktryny, por. S.Wójcik, op. cit., s. 219; J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 

1959, s. 319 i n.; tenże, Prawo spadkowe, 1985, s. 116; J.S. Piątowski, op. cit., s. 150; F.Biahuta, op. 
cit., s. 1865 i n.; F.Zoll, Prawo cywilne, t. IV, Prawo familijne i spadkowe, 1933, s. 211; E.Till, op. cit., 
s. 107; A.Wolter, op. cit., przyp. 35 s. 266; S.Grzybowski, op. cit., przyp. 213 s. 533. Odosobniony 
pogląd, który w istocie także akceptuje tę zasadę, reprezentuje Z.Radwański, Zagadnienia ogólne..., 
s. 35. Pogląd Z.Radwańskiego jest niezasadny, bo i przy tłumaczeniu uwzględnia się okoliczności, 
wśród których zostało złożone oświadczenie woli, lecz służą one (okoliczności) tylko do wyjaśnienia 
tego, co znalazło wyraz, choćby niedoskonały w treści oświadczenia testamentu objętego formą. 
Analogiczne stanowisko jak ustalone doktryny zajmuje utrwalone orzecznictwo SN, co do judykatów 
por. uwagi w tekście i cytowane niżej orzeczenia.

Kolejną kwestią, którą trzeba się zająć, to określenie zakresu interpretacji, 
czy mówiąc inaczej, czy dopuszczalne jest uzupełnianie testamentu. Przedmio
tem interpretacji może być tylko to, co znalazło wyraz z treści testamentu - choć
by w sposób niejasny i niedoskonały. W drodze interpretacji nie można uzupeł
niać treści testamentu, to jest tego, czego testament w ogóle nie zawiera14. Tak 
należy postąpić nawet wówczas, gdy z okoliczności wynika co innego, że inna 
była rzeczywista wola spadkodawcy. Okoliczności złożenia testamentu uwzględ
nia się przy wykładni testamentu. Można je dowodzić wszelkimi środkami dowo
dowymi. Wszystkie te jednak okoliczności mogą służyć tylko do wyjaśnienia tego, 
co znalazło, choćby niedoskonały, niejasny wyraz w treści testamentu. Oświad
czenia spadkodawcy, choćby pozostające w związku z treścią testamentu, ale 
które nie znalazły jakiegokolwiek wyrazu w tekście (treści) testamentu, mogą być 
środkiem dowodowym do ustalenia treści testamentu (jego wykładni), lecz nie 
samoistnym przedmiotem wykładni, bo nie są testamentem. Treści, dla której w 
testamencie nie ma żadnego oparcia, nie można w drodze wykładni włączać do 
testamentu, tak jest nawet wtedy, gdy z okoliczności wynikałoby, że ta treść jest 
zgodna z wolą spadkodawcy. Mimo, że jest to wykładnia subiektywna, to ostate
czną granicą interpretacji testamentu, jest jego brzmienie. Nie można za pomocą 
środków dowodowych (np. zeznań świadków, wyjaśnień testatora, dokumentów) 
ustalać tego, czego treść testamentu nie zawiera. Nie wolno uzupełniać testa
mentu. Nie jest uzupełnieniem testamentu stosowanie przepisów interpretacyj
nych (reguł interpretacyjnych), por. dalej. Oto kilka przykładów. Jeśli testator roz
rządził, że spadkobiercami mają być A, B, C, każdy po 1/4, przy czym pomylił się 
w ułamku, należy oznaczyć udziały po 1/3. Jeśli spadkodawca postanowił, że 
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spadkobiercą całego spadku ma być A, z wyjątkiem jednak domu, to końcowe 
rozrządzenie należy uznać za zapis domu dla spadkobierców ustawowych.

W literaturze na tle oświadczenia woli w ogóle pojawił się problem tzw. wy
kładni uzupełniającej15. Słusznie utrwalił się w literaturze polskiej pogląd, że nie 
jest to wykładnia oświadczenia woli, lecz uzupełnienie jego treści poza sens wy
rażony w oświadczeniu woli. Koncepcja ta pojawia się w dwóch wariantach: 1) 
"woli hipotetycznej" stron ustalanej wedle kryteriów subiektywnych, czyli jak stro
ny same rozstrzygnęłyby nie uregulowany problem, gdyby miały go rozwiązywać 
przy dokonywaniu czynności prawnej; 2) "woli hipotetycznej" zrekonstruowanej 
na podstawie kryteriów obiektywnych, choć zindywidualizowanych (np. uczciwe
go kontrahenta umowy). Podstawą prawną do takich zabiegów inferencyjnych 
(nie interpretacyjnych, art. 65 k.c.) byłby art. 56 k.c., zwłaszcza zasady współży
cia społecznego, czyli byłby to jeden ze sposobów ustalenia skutków czynności 
prawnej. W literaturze dopuszcza się taką możliwość16. Teoretycznie rzecz biorąc 
dopuszczalne byłoby to także na tle testamentu, który jako czynność prawna nie 
wyłącza art. 56 k.c. Wydaje się jednak - że z uwagi na charakter testamentu 
(teoria woli) - wyłączone jest uzupełnianie jego treści poprzez art. 56 k.c. (zasady 
współżycia społecznego, zwyczaje), rzecz jest dyskusyjna. Na pewno art. 56 k.c. 
w części dotyczącej ustaw ma zastosowanie (np. przepisy, reguły interpreta
cyjne). Powstaje jednak retoryczne pytanie, dlaczego w pozostałym zakresie art. 
56 k.c. nie ma zastosowania (zasady współżycia społecznego, zwyczaje). Jedno 
jest pewne tzw. wykładnia uzupełniająca nie jest tłumaczeniem oświadczenia wo
li, lecz zabiegiem prawnym rodzajowo odrębnym od interpretacji, co pozwala nie 
rozwijać bliżej tego tematu.

15 S.Grzybowski, op. cit., s. 536; Z.Radwański, System..., t. I, 1985, s. 563 i n.; tenże, Teoria umów, 
Warszawa 1977, s. 201 i n.

16 Por. przyp. 15.
17 Orz. SN z; 15.III.1963r. III CR 131/62, OSNCP 1964, z. 2, poz. 39 oraz OSPiKA 1964, z. 5, poz. 94, z 

notką W.Ś. Orzeczenie spotkało się z aprobatą doktryny - por. A.Wolter, op. cit., przyp. 35 s. 266; 
S.Grzybowski, op. cit., przyp. 213 s. 533; J.S. Piątowski, op. cit., s. 150 i n.; F.BIahuta, op. cit., s. 1865 
i n.; J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1968, przyp. 73 s. 141.

Także judykatura ma w zasadzie utrwalone stanowisko, że nie wolno uzu
pełniać treści testamentu w drodze wykładni. Poniżej zostaną przytoczone odpo
wiednie judykaty, zarówno z okresu prawa spadkowego z 1946r., jak i kodeksu 
cywilnego, z uwagi na niezmieniony stan prawny.

Orzeczenie pierwsze17. W tezie orzeczenia SN stwierdził, co następuje: 
■Przedmiotem wykładni testamentu może być tylko tłumaczenie (wyjaśnienie) tre
ści istniejącego tekstu testamentu, natomiast co do tego, czego tekst testamentu 
w ogóle nie zawiera, wykładnia testamentu nie wchodzi w rachubę, nie istnieje 
bowiem przedmiot wykładni. Uzupełnienie zatem testamentu na podstawie ze
znań świadków nie jest dopuszczalne". Spadkodawca sporządził testament allo
graficzny. W oryginale tego testamentu testatorka rozrządziła "czwartym polem", 
lecz nie wymieniono osoby, na rzecz której zadysponowano tym polem. Według 
sądów I i II instancji oraz SN tekst testamentu nie można uzupełnić za pomocą 
innych środków dowodowych, nawet gdyby testatorka oświadczyła, komu to 
czwarte pole przeznacza, nie jest dopuszczalny w szczególności dowód z prze
słuchania świadków (osoby urzędowej) testamentu allograficznego. Reasumując, 
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nie można uzupełnić treści testamentu w ten sposób, aby za spadkobiercę testa
mentowego lub zapisobiercę uznać osobę, która nie została w testamencie ozna
czona.

Z judykatury można także przytoczyć orzeczenie z 15.IV. 1946r. C II 1248/45 
- Zbiór Orzeczeń 1947, poz. 67, w którym stwierdzono, że "testament notarialny 
ogłoszony w sądzie nie może być uzupełniony po śmierci testatora przesłucha
niem świadków tego testamentu na treść oświadczenia woli testatora". Orzecze
nie to zapadło na tle k.c.a., ale było aktualne na tle prawa spadkowego z 1946r. i 
jest aktualne na tle kodeksu cywilnego (choć nie przewiduje on świadków testa
mentu notarialnego).

Orzeczenie drugie18. W testamencie allograficznym testator zapisał pole 
osobie X, zaś nie ma w protokole testamentu wzmianki o zapisie także placu. 
Sąd powiatowy na podstawie zeznań świadków testamentu ustalił, że przedmio
tem testamentu jest także plac na rzecz osoby X, bo tak oświadczył testator, a 
nie znalazło to odzwierciedlenia w protokole testamentu allograficznego. SN za
sadnie stwierdził, że sąd powiatowy postąpił wadliwie. Nie wolno bowiem uzupeł
niać treści testamentu o rozrządzenia, których on nie zawiera (zapis placu). Treść 
sporządzonego testamentu była jasna. Nie zachodziła potrzeba, a tym samym 
było niedopuszczalne tłumaczenie zupełnie jasnej i niedwuznacznej treści testa
mentu (art. 95 i 96 pr. spadk.) (art. 948 k.c.). Tymczasem sąd powiatowy, mimo 
niedwuznacznej treści testamentu, dopuścił w celu jego wykładni dowód ze 
świadków i na podstawie ich zeznań doszedł do wniosków oczywiście sprzecz
nych z treścią testamentu, naruszając w ten sposób art. 95 i 96 pr. spadk. (art. 
948 k.c.). Zeznania te nie mogą być w ogóle brane w rachubę, niezależnie od 
tego, czy są lub nie są wiarygodne, wykraczają bowiem oczywiście poza ramy 
odczytanej i podpisanej treści testamentu i nie znajdują najmniejszego w tej tre
ści pokrycia.

18 Orz. SN z 20.X.1960r. 2 CR 706/60, OSN 1962, poz. 21.
19 Orz. SN z 12.1.1955r. II CR 24/55, PiP 1955, cz. II, s. 852 i n.

Orzeczenie trzecie19. Stan faktyczny orzeczenia był następujący: spadko
dawca ustanowił spadkobiercą syna A (Józefa K.), a gdy ten nie powróci do 
kraju, do spadku powołał córkę B (Barbarę S.). Art. 104 § 2 pr. spadk. jest odpo
wiednikiem art. 964 k.c., art. 105 pr. spadk. - art. 963 k.c., art. 104 § 1 pr. spadk. - 
art. 962 zd. 1,2 k.c., w prawie spadkowym nie było odpowiednika zd. 3 art. 962 
k.c. Zarówno ustalenia sądu powiatowego (że jest to podstawienie powiernicze), 
jak i SN, że nie jest to podstawienie powiernicze, a powołanie pierwszego spad
kobiercy jest nieważne, są fałszywe.

Spadkobierca A (syn Józef K.) został ustanowiony spadkobiercą pod wa
runkiem zawieszającym (że powróci do kraju), spadkobierca B (Barbara S.) zo
stał ustanowiony pod warunkiem rozwiązującym (że A nie powróci do kraju). Nie 
ma tu podstaw ani do substytucji zwykłej [co słusznie podkreśla SN, gdyż brak 
powrotu do kraju nie jest okolicznością z art. 963 k.c. (art. 105 pr. spadk.): "nie 
chce lub nie może dziedziczyć"], ani nie ma podstaw do substytucji powierniczej: 
wolą spadkobiercy nie było, aby syn A najpierw dziedziczył, a po jego śmierci 
dziedziczyła córka B (spadkobierca podstawiony powierniczo). Są to w istocie 
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dwa powołania równorzędne - pod innymi warunkami, spadkobiercy A (pierwsze
go) pod warunkiem zawieszającym, spadkobiercy B (drugiego) pod warunkiem 
rozwiązującym. Ponieważ ustanowienie spadkobiercy warunkowe było zakazane 
w prawie spadkowym z 1946r., to powołanie obu spadkobierców jest nieważne, i 
następuje dziedziczenie ustawowe (tak też SN z innym uzasadnieniem). Na tle 
k.c., gdyby syn wrócił do kraju przed otwarciem spadku powołanie syna byłoby 
ważne (ziszczenie się warunku zawieszającego), a gdyby nie wrócił, to z testa
mentu dziedziczyłaby córka B (ziszczenie się w chwili otwarcia spadku warunku 
rozwiązującego) - art. 962 zd. 3 k.c. Jest to orzeczenie na zakaz uzupełnienia 
treści testamentu postanowieniami, których testament nie zawiera (zakaz uzupeł
nienia testamentu o podstawienie zwykłe, powiernicze, art. 963, 964 k.c., art 
105, 104 § 2 pr. spadk. z 1946r.). Jest to przykład, że testament należy tak tłuma
czyć, aby jak najpełniej urzeczywistnić wolę spadkodawcy (art. 948 § 1 k.c., art. 
95 pr. spadk. z 1946r.), przyjęta przeze mnie interpretacja wydaje się najlepiej iść 
po linii teorii woli (art. 948 § 1 k.c., art. 95 pr. spadk. z 1946r.), widać to zwłaszcza 
na tle k.c. (art. 962 zd. 3 k.c.). Orzeczenie to może być także przykładem na 
favor testamenti, widać to na tle k.c. (art. 962 zd. 3 k.c.) - przy interpretacji różnej, 
należy przyjąć taką, jaką ja przyjąłem, gdyż ta interpretacja utrzymuje w mocy 
testament (art. 962 zd. 3 k.c.), i pozwala mu nadać rozsądną treść. Wolą spadko
dawcy było, aby spadkobiercą był A lub B. Przy interpretacji mojej nie ma favor 
testamenti na tle pr. spadk. z 1946r. (nieważny testament, dziedziczenie ustawo
we), podobnie przy stanowisku SN, ale teoretycznie możliwe jest przyjęcie, że 
jest to orzeczenie także na favor testamenti (w tym kierunku szły między innymi 
ustalenia sądu powiatowego).

Orzeczenie czwarte20 - odesłanie (por. orzeczenie czwarte przy interpretacji 
art. 948 § 1 k.c. i uwagi krytyczne tam poczynione, s. 176 i n.).

20 Orz. SN z 14.V.1958r. 1 CR 325/58, OSN 1960, poz. 67.
21 Co do favor testamenti por. S.Wójcik, op. cit., s. 219; J.S. Piątowski, op. cit., s. 139; J.Gwiazdomorski, 

Prawo spadkowe, 1959, s. 320 i n.; tenże, Prawo spadkowe, 1985, s. 116; F.Biahuta, op. cit., s. 1865 
i n.; L.Stecki, op. cit., s. 847. Favor testamenti znany był już w prawie rzymskim, por. K.Kolańczyk, 
Prawo rzymskie, Warszawa 1976, s. 479.

Favor testamenti21. Jeżeli testament może być tłumaczony rozmaicie, nale
ży przyjąć taką wykładnię, która pozwala utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w 
mocy i nadać im rozsądną treść (art. 948 § 2 k.c., favor testamenti, benigna 
interpretatio). Jest to zasada życzliwej wykładni testamentu (tzw. interpretado in 
favorem testamenti). Zasada ta wchodzi w zastosowanie wtedy, gdy testament 
może być tłumaczony rozmaicie, czyli gdy ani treść testamentu, ani inne środki 
dowodowe nie pozwalają na jednoznaczne ustalenie woli testatora. Podstawą, na 
której opiera się powyższa zasada, jest przekonanie, że testator chciał, aby jego 
rozrządzenia były prawnie skuteczne, dlatego nie należy przypuszczać, że spad
kodawca chciał w testamencie zamieścić postanowienia sprzeczne z ustawą lub 
zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 1, 2 k.c.), nonsensowne, pozbawio
ne znaczenia prawnego, ośmieszające beneficjanta spadku czy inną osobę. Art. 
948 § 2 k.c. ma zastosowanie wtedy, gdy testament może być tłumaczony roz
maicie, tzn. dopuszcza kilka interpretacji. Favor testamenti ma zastosowanie do 
całego testamentu, jak też poszczególnych rozrządzeń testamentowych (części 
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testamentu). Zasada życzliwej interpretacji dotyczy każdego testamentu (zarów
no rozrządzającego, jak i odwołującego). Z kilku możliwych znaczeń należy wy
brać to, które nie wywołuje nieważności testamentu, a zatem pozwala na utrzy
manie go w mocy, a gdyby kilka interpretacji testamentu było zgodnych z pra
wem, należy wybrać tę, która pozwala nadać rozrządzeniu rozsądną treść (zwła
szcza prawną i gospodarczą). Jak wspomniano, unikać należy interpretacji, że 
testator chciał zamieścić postanowienia sprzeczne z prawem. Przypuszczać 
właśnie należy, że testator chciał, aby jego rozrządzenia były skuteczne, a zatem 
w przypadkach wątpliwych, należy wybrać taki sens, który będzie skuteczniejszy. 
Jaką z kilku interpretacji przyjąć, to spadkodawca - jeśli taka była jego wola - 
może pozostawić uznaniu beneficjantów spadku, która interpretacja dla nich jest 
korzystniejsza. Testator nie żyje, nie może zatem uzupełnić testamentu lub wyjaś
nić, ani na wypadek nieważności testamentu sporządzić inne rozrządzenia. Dla
tego tym większe znaczenie ma wykładnia testamentu. Jest dyskusyjne, czy art. 
948 k.c. ma zastosowanie przy ustaleniu, czy złożone oświadczenie jest testa
mentem (oświadczeniem woli) czy też nie22 23 . Wedle jednego stanowiska art.948 
k.c. ma zastosowanie do ustalenia treści testamentu, lecz nie do ustalenia, czy 
pewne oświadczenie jest w ogóle testamentem, czy tylko projektem testamentu, 
życzeniami, prośbami skierowanymi do oznaczonych osób. Wedle drugiego sta
nowiska art. 948 k.c. ma zastosowanie także do badania, czy pewne oświadcze
nie jest w ogóle testamentem. Rzecz jest dyskusyjna. Wydaje się, że zasadne 
jest stanowisko drugie, nie wydaje się bowiem możliwe badanie, czy pewne 
oświadczenie jest testamentem wedle reguł interpretacyjnych ogólnych (art. 65 
k.c.), bo do nich należałoby się - po odrzuceniu stanowiska drugiego - uciec. Nie 
wydaje się, aby było zasadne stanowisko, że art. 948 § 2 k.c. nie ma zastosowa
nia do badania, czy pewne oświadczenie jest testamentem, zaś art. 948 § 1 k.c. 
ma takie zastosowanie, choc pogląd ten teoretycznie jest możliwy . Wykładnia 
testamentu, która dotyczy jego treści, jest zbędna, jeśli jest on nieważny z innych 
przyczyn niż sprzeczność treści testamentu z prawem (brak zdolności testowa
nia, art. 944 § 1 w zw. z art. 14 § 1 k.c., wady oświadczenia woli, art. 945 k.c., 
naruszenie zasady osobistego działania, art. 944 § 2 k.c., naruszenie przepisów 
o formie, art. 949-957, 942 w zw. z art. 958 k.c.). Wykładnia testamentu może 
uczynić nieaktualnym jego unieważnienie, np. z powodu błędu. Stąd uwaga na
tury ogólnej, badanie ważności testamentu związane z jego treścią, nie powinno 
być rozstrzygane przed dokonaniem interpretacji testamentu.

22 Pozytywnie - Z.Radwański, Zarys części ogólnej prawa cywilnego, Warszawa 1979, s. 183; tenże, 
Zagadnienia ogólne..., s. 27 i n., z powołaniem się przez autora na odmienny dominujący pogląd 
literatury polskiej i leżący u podstaw iudykatury sądowej (uwagi wypowiedziano na tle art. 65 k.c., ale 
stanowisko to należy odnieść także do art. 948 k.c.); odm. J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1959, 
s. 320 i n.

23 Kto wie, czy nie przyjmuje go J.Gwiazdomorski, l.c.

Powyższe rozważania teoretyczne co do zasady favor testamenti należy zi
lustrować przykładami z orzecznictwa SN. Wykorzystano orzecznictwo z okresu 
prawa spadkowego z 1946r. i kodeksu cywilnego z uwagi na tak samo sformuło
wane przepisy prawne w tym względzie (art. 96 pr. spadk. z 1946r., art. 948 § 2 
k.c.).
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Orzeczenie pierwsze24. Nieważność testamentu wynika zdaniem sądu po
wiatowego z okoliczności, że testament “nie zawiera dyspozycji całym lub czę
ścią majątku spadkowego spadkodawcy, a jedynie dyspozycje poszczególnymi 
przedmiotami nie wyczerpującymi majątku spadkowego". Wadą testamentu jest 
to przede wszystkim, “że obejmuje on rozrządzenie przedmiotami majątkowymi 
warunkowe". Pogląd sądu powiatowego, że testament jest nieważny, gdyż nie 
zawiera dyspozycji co do całości lub części (ułamkowej) jest nieprawdziwy. W 
rzeczywistości spadkodawca rozrządził poszczególnymi przedmiotami majątko
wymi, które wyczerpują prawie cały spadek (art. 103 pr. spadk. z 1946r., art. 961 
k.c.). W istocie zatem testator ustanowił spadkobiercę. Jest to przykład na favor 
testamenti, jak testamentowi nadaje się moc prawną i rozsądną treść (ustanowie
nie spadkobiercy, a nie zapisu, czy jak chciał sąd powiatowy nieważność testa
mentu). Błędnie też i z naruszeniem przepisów art. 95 i 96 pr. spadk. (art. 948 
k.c.) przyjął sąd powiatowy, że testament zawiera rozrządzenia warunkowe. W 
rzeczywistości wolę spadkodawcy, istotnie niezbyt precyzyjnie wyrażoną, należa
ło rozumieć w ten sposób, że dom w podwórzu i cały ogród zapisane zostały 
Agnieszce W., przy czym spadek ten w myśl art. 104 § 3 pr. spadk. z 1946r. 
obciążony jest prawem dożywotniego użytkowania na rzecz Maksymiliana M. co 
do połowy domu i połowy ogrodu.

24 Orz. SN z 21 .X.1961 r. 4 CR 644/61, OSN 1962, poz. 145.
25 Post. SN z 26.VIII.1963r. II CR 518/63, OSNCP 1964, z. 12, poz. 254.

Orzeczenie drugie25. Spadkodawca sporządził testament holograficzny o 
następującej treści: “Spadkobiercą mojej nieruchomości "G" i "M" oraz całego in
wentarza (ruchomości) ma być po mojej śmierci mój syn Wiktor H., urodzony 
dnia 12 lipca 1920r. Ponieważ mój syn Wiktor H. nie jest zupełnie poczytalny, 
ustanawiam Pana Wincentego B. zamieszkałego w G. zarządcą obu nieruchomo
ści i inwentarza (ruchomości), ale także i opiekunem. Ponadto ustanawiam dla 
mojego wyżej wymienionego syna dożywotnie prawo używania mieszkania jako 
wymiaru, składającego się z jednego pokoju i kuchni w nieruchomości "G". Jako 
mieszkanie wymiarowe wyznaczam mieszkanie obecnego lokatora K. Na wypa
dek śmierci wymienionego spadkobiercy, zapisuję wyżej wymienione nierucho
mości i inwentarz (ruchomości) panu Wincentemu B. i tegoż małżonce Marcie, 
zamieszkałym w G. w zamian za wieloletni wysiłek i pracę". W stanie faktycznym 
tego orzeczenia Sądu Najwyższego testator w istocie (art. 948 §1,2 k.c.) chciał 
ustanowić spadkobiercą swego syna chorego psychicznie, opiekunowie faktyczni 
tego syna bezprawnie roszczą sobie prawa do spadku (że ich powołał do spad
ku), treść testamentu spadkodawcy ustanawia opiekunów spadkobiercami pod
stawionymi, przy czym w intencji autora testamentu było tu podstawienie zwykłe i 
chyba powiernicze, w tym ostatnim przypadku testament jest nieważny (w tej 
części co do podstawienia powierniczego). Opiekunowie faktyczni chorego psy
chicznie nie mogą nawet jako opiekunowie prawni odrzucić spadku w imieniu 
podlegającego opiece (art. 98, 155 k.r.op.), może to uczynić kurator (art. 99 
k.r.op.) za zgodą sądu opiekuńczego, który powinien odmówić zgody na odrzu
cenie spadku (i nabycia w ten sposób spadku przez opiekunów), gdyż opiekuno
wie w toku postępowania spadkowego nadużyli swej “pieczy". Fakt, że spadko
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biercy (synowi) testator zapisał także użytkowanie części swego majątku (który 
odziedziczył) nie pozbawia testamentu ważności, w tym punkcie rozrządzenie 
jest pozbawione znaczenia prawnego, wynikło to z nieznajomości przepisów pra
wnych przez spadkodawcę. SN w tezie orzeczenia (a powtórzył to w uzasadnie
niu) stwierdził, co następuje: "Przyznanie przez testatora ustanowionemu przezeń 
spadkobiercy całego spadku ograniczonego prawa na nieruchomości spadkowej 
lub innego prawa, które może przysługiwać tylko względem rzeczy cudzej, jest 
bezprzedmiotowe i jako takie nie może rodzić skutków prawnych. Jednakże taka 
dyspozycja sama przez się nie pozbawia testamentu ważności, gdyż normalnie 
dowodzi tylko, że spadkodawca nie był zorientowany co do pewnych pojęć pra
wnych, natomiast nie dowodzi braku woli spadkodawcy dokonania określonej 
dyspozycji swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jeżeli zatem do testamentu 
zakradnie się tego rodzaju niekonsekwencja, należy dążyć do wykrycia rzeczywi
stej woli spadkodawcy, mając na uwadze, iż zgodnie z art. 96 pr. spadk. (art. 948 
§ 2 k.c.) testament należy tak tłumaczyć, żeby - jeśli to możliwe - rozrządzenie 
spadkodawcy pozostało w mocy". Jest to przykład na favor testamenti.

Orzeczenie trzecie26. Według zasadnego stanowiska SN zapis dotyczący 
nieruchomości może polegać także na zobowiązaniu spadkobiercy do ustano
wienia na rzecz zapisobiercy odrębnej własności lokalu, jak również do przenie
sienia udziału we współwłasności takiej nieruchomości. Według słusznego poglą
du SN, gdyby wykonanie zapisu przez zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej 
własności lokalu było ze względu na treść obowiązujących w tym zakresie prze
pisów niemożliwe, treść zapisu, uwzględniając rzeczywistą wolę spadkodawcy 
(art. 948 k c.), mogłaby stanowić zobowiązanie do przeniesienia na rzecz zapiso
biercy udziału w prawie własności nieruchomości. SN przewiduje tu "konwersję" 
nieważnych postanowień o treści x na postanowienia o treści y (zobowiązania do 
ustanowienia odrębnej własności lokalu na zobowiązanie do przeniesienia udzia
łu w prawie własności nieruchomości). Stan faktyczny uchwały SN można odwró
cić (“konwersja" nieważnych postanowień y na postanowienia o treści x). Zatem 
zobowiązanie do przeniesienia udziału w prawie własności nieruchomości można 
przekształcić na zobowiązanie do ustanowienia odrębnej własności lokalu, jeśli 
to będzie zgodne z wolą spadkodawcy (art. 948 k.c.). Wydaje się - i tak należy 
przyjąć (art. 948 k.c.), że to przekształcenie wzajemne (obustronne) zapisów jest 
dopuszczalne, nawet gdy zapis o treści x (czy y) jest ważny, gdy to bardziej 
będzie zgodne z wolą spadkodawcy. Na przykład testator zapisuje udział w pra
wie własności nieruchomości (gruntowej, której częścią składową są budynki), na 
skutek błędnej informacji organu sporządzającego testament (lub innej osoby 
czy też własnego błędu), że nie wolno rozrządzać lokalami (odrębna własność 
lokali), ustanawia jednocześnie testator odrębną własność lokali na wypadek wy
konania zapisu (np. lokal I dla osoby A, lokal II dla osoby C), czy ściślej (lub 
inaczej) na wypadek zniesienia współwłasności powstałej w wykonaniu zapisu 
udziału w nieruchomości ("dział spadku"), należy przyjąć, jeśli taka była wola 
spadkodawcy, że w istocie zapisał testator odrębną własność lokali, a gdyby to 
było niemożliwe (zakazane), to zapisuje udział w prawie własności nieruchomości

26 Uchw. SN z 2O.XI.1981r. III CZP 48/81, OSNCP 1982, z. 4, poz. 49.

183



(gruntowej wraz z budynkami). Nie wolno przyjąć, w powyższym stanie faktycz
nym, gdyż byłoby to sprzeczne z wolą spadkodawcy i ustawą (art. 948 §1,2 
k.c.), że nieważny jest zapis udziału w nieruchomości (na skutek błędu testatora
- art. 945 § 1 pkt 2 k.c. - wywołanego np. przez organ państwowy: notariusza, 
organ administracyjny, art. 950, 951 k.c.), a jednocześnie nieważny jest także 
zapis odrębnej własności lokalu, jako że rozrządzenia co do sposobu wykonania 
zapisu ("działu spadku") czy ściślej: zniesienia współwłasności nieruchomości są
- co jest nieprawdą - niewiążące dla sądu (por. rozdz. III § 5). Należy przyjąć w 
tym przypadku zapis udziału w nieruchomości (y) lub zapis odrębnej własności 
lokalu (x), stosownie do tego, co bardziej jest zgodne z wolą spadkodawcy, a 
gdy oba zapisy są dopuszczalne, ten który jest bardziej zgodny z wolą spadko
dawcy, jeśli zachodzi w tym przypadku wątpliwość, należy przyjąć ten zapis, któ
ry jest bardziej zgodny z wolą spadkodawcy i ma rozsądną treść (art. 948 §1,2 
k.c.), gdy tylko jeden zapis (udziału w nieruchomości lub odrębnej własności lo
kalu) jest skuteczny, to ten zapis należy przyjąć (dopuścić), co jest zgodne z 
wolą spadkodawcy. Zapis odrębnej własności lokali w gospodarstwie rolnym - 
według niektórych autorów27 - jest niedopuszczalny (argumentacja oparta jest na 
wykładni funkcjonalnej, a nadto na nieprawdziwym założeniu, że odrębna włas
ność lokali dotyczy tylko własności osobistej, a nie indywidualnej). Jest to po
gląd, który nie ma uzasadnienia prawnego [art. 136-137 k.c. operuje pojęciem 
lokalu mieszkalnego, co może dotyczyć nie tylko własności osobistej, lecz indy
widualnej, a nawet społecznej; nadto wykładnia funkcjonalna (społeczna) za tym 
przemawia]. Gdyby przyjąć - nieprawdziwe stanowisko - że zapis odrębnej włas
ności lokali w gospodarstwie rolnym jest niedopuszczalny, zatem w powyższym 
przypadku (analizowanym) nie można interpretować testamentu jako ustanowie
nia odrębnej własności lokali, lecz jako zapis udziału w nieruchomości gruntowej 
(współwłasność gruntu z budynkami jako częścią składową). Taka jest wola te
statora, i taki zapis nawet w gospodarstwie rolnym jest dopuszczalny (czemu 
miałby nie być dopuszczalny zapis odrębnej własności lokali w gospodarstwie 
rolnym). Natomiast, gdyby okazało się, że dom nie wchodzi w skład gospodar
stwa rolnego - to przy tym stanowisku (przyp. 27) - wolą spadkodawcy mogło 
być albo zapis odrębnej własności lokalu (art. 136 k.c.), albo zapis udziału w 
nieruchomości (art. 195 k.c.) - art. 948 §1,2 k.c. Po noweli k.c. z 1990r. (Dz.U. z 
1990r., nr 55, poz. 321) na pewno dopuszczalny jest zapis odrębnej własności 
lokalu także w budynkach wchodzących w skład gospodarstw rolnych (art. 136, 
137 k.c.). Tak samo uchw. SN z 25.VI.1991r. III CZP 55/91, OSNCAP 1992, z. 3, 
poz. 40. Por. także OSNCAP 1991, z. 1, poz. 14.

27 J.lgnatowicz, Przyszłość odrębnej własności lokali, w: Rozprawy z prawa cywilnego, Warszawa 1985, 
s. 22.

28 Orz. SN z 12.1.1955r. II CR 24/55, PiP 1955, cz. II, s. 852 i n.

Orzeczenie czwarte28 - odesłanie (por. orzeczenie trzecie, które zostało 
omówione przy okazji analizy zakazu uzupełniania treści testamentu, s. 179 i 
nast.).

Zachodzi zatem pytanie, jak są ujęte przepisy regulujące testament (czyn
ność prawną, oświadczenie woli). Można twierdzić, że są one wszystkie oparte 
na teorii woli (art. 941-990 k.c.). Taki pogląd należałoby przyjąć, nie można jed
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nak wyłączyć zdania częściowo odmiennego, że tylko niektóre przepisy k.c. o 
testamencie oparte są na teorii woli (np. art. 945, 948). Wydaje się, że nie ma 
sprzeczności w ujęciu tezy: ustawa - testament (przepis - oświadczenie woli). Są 
to zagadnienia ze sobą wzajemnie związane. Ustawa (art. 941-990 k.c.) reguluje 
przesłanki skuteczności oświadczenia woli (testamentu). Teoria woli wpływa na 
sposób ujęcia ustawy (przepisów o testamencie), jak też oświadczenia woli (te
stamentu).

Krótkiego przeglądu wymagają przepisy k.c. regulujące testament z punktu 
widzenia teorii woli. Art. 941 k.c. (por. także art. 1047 k.c.) zakazuje innych niż 
testament czynności na wypadek śmierci rozrządzających majątkiem. Niedopusz
czalne są umowy dziedziczenia, o zapis, o polecenie. W tych czynnościach 
(umowach) nie byłaby w zasadzie zrealizowana teoria woli. Zakaz testamentów 
wspólnych (art. 942 k.c.) na pozór pozostaje bez wpływu na teorię woli, a tak nie 
jest, z niej właśnie wynika zakaz testamentów wspólnych. Trzeba sięgnąć do mo
tywów zakazu takich testamentów. Są one dwa. Po pierwsze, zakazuje się takich 
czynności, bo są trudności rozwiązania problemu odwołalności takich testamen
tów. Po drugie, zachodzi obawa, że ograniczona będzie swoboda decyzji co do 
tego, czy testament w ogóle sporządzić i w jakiej treści, gdyż spadkodawcy będą 
wzajemnie wpływać na siebie, a może nawet wywierać nacisk. Teoria woli wspo
maga zatem zakaz testamentów wspólnych. Z teorii woli wynika, że testament 
jest aktem odwołalnym (art. 943, 946, 947 k.c.). Również z niej wynika to, że 
testator musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych (art. 944 § 1 k.c.). 
Idzie o podjęcie rozważnego kroku przez spadkodawcę. Testament jest aktem 
osobistym, nie można go sporządzić przez przedstawiciela (art. 944 § 2 k.c.), 
wynika to również z teorii woli. Wystarczy zatem zasygnalizować, że wady 
oświadczenia woli testamentu (art. 945 k.c.) i jego wykładnia (art. 948 k.c.) ujęte 
są z punktu widzenia teorii woli. Także przepisy o formie testamentu (art. 949-958 
k.c.) mają zagwarantować realizację rzeczywistej woli spadkodawcy. Wśród tych 
przepisów są niektóre, które wprost realizują teorię woli (art. 949 § 2, 952 § 2, 3, 
957 k.c.). Szeroki wachlarz rozrządzeń testamentowych (art. 959-990 k.c.) realizu
je teorię woli. Jest ona realizowana także przez przepisy procesowe (art. 646- 
648, 661 k.p.c.).

Z poprzednimi wnioskami można by się nie całkiem zgodzić, mógłby ktoś 
tak twierdzić. Gdyż niektóre przepisy o testamencie uniemożliwiają realizację woli 
spadkodawcy (np. przepisy o formie). Rzecz jest dyskusyjna i będzie przedmio
tem dalszej analizy. Niemniej do wniosków z ustępu uprzedniego należałoby się 
przychylić, przynajmniej co do zasady.

W kwestii tzw. przepisów (reguł) interpretacyjnych por. dalej. Generalnie 
rzecz biorąc stosowanie reguł interpretacyjnych jest zgodne z teorią woli.

Pozostaje do rozważenia, czy zasady wykładni testamentu (art. 948 k.c.) 
mają zastosowanie do wykładni przepisów ustawy o testamencie (art. 941-990 
k.c.). Można prezentować dwa stanowiska. Po pierwsze, można twierdzić, że art. 
948 k.c. ma zastosowanie zarówno do wykładni testamentu, jak i ustawy29, po 

29 Takie jest utrwalone orzecznictwo SN, por. np. uchw. 7 SN z 28.IV. 1973r. III CZP 78/72, OSNCP 1973, 
z. 12, poz. 207 (wraz z cytowanymi tam dalszymi orzeczeniami, s. 6 uzasadnienia). Podobnie S.Szer, 
Glosa do uchw. SN z 23.IV.1960r. 3 CO 8/60, PiP 1960, z. 11, s. 892.
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drugie, można twierdzić, że art. 948 k.c. dotyczy tylko wykładni testamentu, nie 
dotyczy natomiast interpretacji ustawy30. Rzecz jest dyskusyjna. Jeśli przyjąć 
pierwsze rozwiązanie, oznaczałoby to, że ustawę należy tak tłumaczyć, ażeby 
zapewnić możliwie najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy; jeśli usta
wa może być tłumaczona rozmaicie, należy przyjąć taką wykładnię, która pozwa
la utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w mocy i nadać im rozsądną treść (art. 
948 k.c. per analogiam). Z teorii woli płynęłyby argumenty raczej na rzecz pier
wszego rozwiązania, do którego należy się przychylić. Art. 948 k.c. stosuje się do 
wykładni przepisów o testamencie, chyba że z ustawy wynika co innego.

30 J.Gwiazdomorski, Podpis na testamencie holograficznym, NP 1962, z. 7-8, s. 944; tenże, Glosa do 
uchw. 7 SN z 28 IV 1973 r. III CZP 78/72, NP 1974, z. 9, s. 1191 i n.; S. Wójcik, op. cit., s. 219.

Teoria woli ma wpływ na wykładnię testamentu (art. 948 k.c.). Wykładnia 
testamentu oparta jest na teorii woli.

Teoria woli wpłynęła także na sposób ujęcia wad oświadczenia woli testa
mentu (art. 945 k.c.). Wypływa to ze szczególnych cech testamentu. Art. 945 § 1 
pkt 1 k.c. nie wymienia okoliczności wspomnianych w art. 82 k.c. Ustawodawca 
chciał w sposób maksymalny zagwarantować swobodęTestowania. Prawnie rele- 
wantny jest błąd subiektywnie istotny, nie musi być obiektywnie istotny (odmien
nie w art. 84 § 2 k.c.), jak również nie musi dotyczyć treści oświadczenia wojj 
(odmiennie w art. 84 § 1 k.c.). Liberalniej ujęta jest przesłanka groźby. Każda 
groźba zastosowana w celu sporządzenia testamentu o danej treści jest bezpra
wna. Groźba przy testamencie nie musi wywołać obiektywnie uzasadnionego 
stanu obawy. Inaczej, bo łagodniej przy testamencie są zatem ujęte przesłanki 
groźby niż w art. 87 k.c. (porTąrt. 945 § 1 pkt 3 k.c.). Wreszcie wady oświadcze
nia woli testamentu pociągają za sobą zawsze nieważność bezwzględną (art. 945 
§ 2 k.c., odmiennie w art. 88 k.c. - nieważność względna). Tu tylko zasygnali
zowano wpływ teorii woli na konstrukcję wad oświadczenia woli, wymagałyby 
one odrębnej analizy.

Można podnieść zastrzeżenia, czy przepisy o formie testamentu (art. 949- 
958 k.c.) są zgodne z teorią woli, która przejawia się w szeregu przepisach kode
ksu cywilnego (np. art. 945, 948). Nieraz spadkodawca jasno wyrazi swą wolę, 
np. testament holograficzny sporządzi na maszynie, a mimo to nie uzna się takie
go aktu za ważny testament. Przepisy o formie - tak by się wydawało - udare
mniają realizację rzeczywistej woli spadkodawcy. Istnieje tu wyraźny rozdźwięk. 
Teza taka nie jest w zasadzie uzasadniona. Przepisy o formie testamentu zostały 
wyprowadzone z określonych powodów (motywów), powszechnie znanych. Prze
pisy te mają na celu zagwarantowanie rzeczywistej woli spadkodawcy, chodzi o 
to, aby wola nieprawdziwa nie była przyjmowana jako testament. W istocie zatem 
- przynajmniej co do zasady - przepisy o formie są zgodne z teorią woli. Pozosta
je do rozważenia, czy interpretować je liberalnie, umiarkowanie czy rygorystycz
nie. Wykładnia liberalna szłaby po linii teorii woli, lecz nie może ona być sprzecz
na z ustawą (art.- 958 k.c.). Za tą interpretacją należałoby się opowiedzieć. Wy
kładnia rygorystyczna przepisów o formie w mniejszym stopniu realizowałaby 
teorię woli. Byłaby formalistycznym stosowaniem art. 958 k.c. Wiele form testa
mentowych (art. 949-955 k.c.) jest zgodne z teorią woli. Jak dalej zostanie wyka
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zane na tle formy jest wielb zagadnień dyskusyjnych, nie uregulowanych, i tu 
właśnie w grę wchodzi teoria woli i liberalna wykładnia przepisów o formie. Musi 
to być analizowane na tle konkretnych stanów faktycznych. Zostaną przedstawio
ne tylko niektóre zagadnienia prawne.

"Konwersja" testamentu odpowiada teorii woli. Testament nieważny sporządzo
ny w formie x może być konwertowany na testament w formie y. Przykładowo testa
ment notarialny (art. 950 k.c.) lub allograficzny (art. 951 k.c.) może być konwertowa
ny na testament ustny (art. 952 k.c.). Testament o treści x może być konwertowany 
na testament o treści y (np. nieraz powołanie do spadku na zapis, art. 961 k.c.). W 
kwestii, czy jest dopuszczalny testament ustny wspólny można prezentować dwa 
stanowiska, po pierwsze, że takie testamenty są dopuszczalne, po drugie, że są one 
niedopuszczalne. Bardziej zgodne z teorią woli jest stanowisko pierwsze, które też 
ma uzasadnienie prawne. Art. 942 k.c. zakazuje testamentów wspólnych, a tymi mo
gą być tylko testamenty pisemne. Testarńent allograficzny wspólny może być kon
wertowany na dwa testamenty ustne. Przesłanka sporządzenia testamentu ustnego 
("jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest 
niemożliwe lub bardzo utrudnione", art. 952 § 1 k.c.) może być interpretowana w 
sposób liberalny lub obóstrzający. Pierwsza wykładnia jest bardziej zgodna z teorią 
woli. Wynika z tej interpretacji dopuszczalność konwersji testamentu allograficznego 
(art. 951 k.c.) na ustny (art. 952 k.c.).

Przesłanki sporządzenia testamentu ustnego mogą być interpretowane w 
sposób subiektywny lub obiektywny (art. 952 § 1 k.c.), w szczególności "obawa 
rychłej śmierci spadkodawcy" (art. 952 § 1 k.c.). Ujęcie subiektywne oznacza ist
nienie subiektywnej, tj. istnienie u spadkodawcy obawy rychłej śmierci, w ujęciu 
obiektywnym przesłanka ta jest realizowana, gdy stan zdrowia testatora na pod
stawie wiedzy lekarskiej i doświadczenia życiowego uzasadnia obawę rychłej 
śmierci testatora. Zagadnienie jest dyskusyjne, które rozwiązanie przyjąć. Teoria 
woli wskazywałaby na interpretację subiektywną.

Istnieje cała mozaika stanowisk co do tego, kto może być świadkiem. (1) 
Wymaga się, aby osoba taka była wezwana przez spadkodawcę lub na jego 
polecenie do pełnienia funkcji świadka, była świadoma swej roli i gotowa do jej 
spełnienia. (2) Świadkiem jest osoba, do której spadkodawca kieruje swoje 
oświadczenie woli i która jest świadoma swej funkcji. (3) Świadkiem jest każdy, w 
obecności którego testator składa swe oświadczenie woli, osoba nawet nie wez
wana, obecna przypadkowo, nie może to być jednak osoba "podsłuchująca". (4) 
Inne rozwiązania (będące także pośrednimi). Teoria woli przemawia na rzecz te
go stanowiska co do pojęcia świadka, które lepiej urzeczywistnia wolę spadko
dawcy. Takim wydaje się rozwiązanie trzecie, zgodne z k.c. (art. 951, 952). Oso
ba, której spadkodawca nie życzy sobie jako świadka, nie może nim być. Anali
zowane kwestie są szerszej natury i nie mogą być tu omawiane.

Dyskusyjne jest, czy testament holograficzny może być podpisany imie
niem. Można prezentować trzy stanowiska: 1) że jest to dopuszczalne, 2) że jest 
to niedopuszczalne, 3) że jest to dozwolone w pewnych przypadkach (np. w 
liście). Zdania w literaturze są podzielone. Najbardziej zgodne z teorią woli jest 
stanowisko pierwsze, lecz jest ono raczej odosobnione w literaturze polskiej.
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Kwestyjne jest, czy spadkodawca może zaaprobować przygotowany wcześ
niej przez niego lub inną osobę testament, oświadczając, że taka jest jego wo
la3'. Poza tym musiałyby być spełnione wszystkie przesłanki danego testamentu 
(np. z art. 951, 952 k.c.). Sporne może być, czy takie stanowisko odpowiada 
teorii woli, można by uznać je za zgodne z teorią woli. Rzecz jednak jest kwestyj- 
na.

Testament ustny (art. 952 k.c.) mogą sporządzić osoby nieme, głuche, głu
chonieme. Świadkowie testamentu muszą jednak pojmować znaczenie gestów 
czynionych przez testatora. Mogą też przybrać osoby w tym względzie obezna
ne, to samo dotyczy notariusza (art. 950 k.c.). Odpowiada to teorii woli. Dyskusyj
ne jest, czy po śmierci spadkodawcy, treść testamentu ustnego można stwierdzić 
tylko w drodze przesłuchania świadków testamentu ustnego (art. 952 § 3 k.c.), 
czy także za pomocą pisma sporządzonego na podstawie art. 952 § 2 k.c. Teoria 
woli dopuszczałaby ostatnie rozwiązanie. Określony w art. 952 § 3 k.c. termin do 
stwierdzenia treści testamentu ustnego przez zgodne zeznania świadków jest za
chowany, jeżeli przewidziane w art. 661 § 1 k.p.c. zawiadomienie ze wskazaniem 
osób i adresów świadków testamentu zostało wniesione do sądu spadku w ter
minie sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku, choćby świadkowie zostali 
przesłuchani przez sąd już po upływie tego terminu. Uchybienie tego terminu 
powoduje bezskuteczność testamentu ustnego31 32 . Jest to przykład licznego orze
cznictwa SN, starającego się utrzymać w mocy testament. Rozwiązanie to jest 
zgodne z teorią woli. Odmienny pogląd, że teoria woli nie dotyczy wykładni prze
pisów o formie testamentu, lecz testamentu (czynności prawnej), jest możliwy, 
lecz nie wydaje się zasadny. Rzecz jest dyskusyjna. W art. 961 zd. 2 k.c. bierze 
się pod uwagę wartość subiektywną, a nie obiektywną przyznanych przedmiotów 
spadkowych. Decyduje wartość, jaką przedmiotom przypisywał spadkodawca. 
Jest to zgodne z teorią woli. Jeżeli spadkodawca rozrządził przedmiotami, które 
nie należą do spadku, to w razie wątpliwości uwzględnia się je również przy usta
laniu udziału spadkowego (art. 961 zd. 2 k.c.). Odpowiada to teorii woli.

31 Tak zasada prawna - uchw. SN z 22.V.1961 r. I CO 18/61, OSNCP 1962, z. 1, poz. 4; odmiennie np. 
post. SN z 14.l.1978r. III CRN 169/81 - OSPiKA 1983, z. 7-8, poz. 151.

32 Uchw. SN z 27.VI.1969r. III CZP 31/69, OSNCP 1970, poz. 23, OSPiKA 1970, poz. 87; por. także post. 
SN z 9.XII.1975r. III CRN 299/75, OSPiKA 1976, z. 12, poz. 234.

W skrócie przedstawiono wpływ teorii woli na testament.
W ustalonej judykaturze SN teorię woli i wypływającą z niej zasadę favor 

testamenti stosowano do wykładni przepisów ustawowych o testamencie, w 
szczególności także przy wykładni przepisów o formie testamentu; takie też było 
stanowisko części doktryny (por. np. przypisy 29, 31, 32). SN m.in. stosował tę 
zasadę przy dopuszczaniu podpisu testamentu holograficznego imieniem (w li
ście), przy konwersji testamentu i przy innych kwestiach uprzednio wspomnia
nych. Testament służy zdaniem SN (przyp. 29) do rozrządzania przedmiotami, 
które z reguły są owocem własnej pracy spadkodawcy i z tego względu korzysta
ją ze szczególnej ochrony prawnej. W literaturze jest jednak stanowisko przeciw
stawiające się stosowaniu teorii woli i wypływającej z niej zasady favor testamenti 
do wykładni przepisów prawnych (ustawy) o testamencie, w tym w szczególności 
w zakresie formy testamentu. Wedle tego stanowiska teoria woli i wypływająca z 
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niej zasada favor testamenti ma zastosowanie do wykładni testamentu (oświad
czenia woli), a nie do wykładni przepisów (ustawy) o testamencie. Stanowisko to 
powołuje się na literalne brzmienie art. 948 k.c., który dotyczy testamentu, a nie 
ustawy. Kontrastem dla art. 948 k.c. - w zakresie formy - jest art. 958 k.c. nakazu
jący ścisłą wykładnię testamentu, a poza tym cel przepisów o formie testamentu 
ma wyłączać stosowanie analogii z art. 948 k.c. Natomiast ochrona własności 
osobistej i innego majątku - zdaniem tego stanowiska - wymaga ścisłego stoso
wania przepisów o formie, a zatem regulacji zgodnej z wolą spadkodawcy.

Generalnie rzecz biorąc wydaje się jednak, że teoria woli i wypływająca z 
niej zasada favor testamenti ma zastosowanie także do wykładni ustawy, a nie 
tylko oświadczenia woli (testamentu).

W związku z interpretacją testamentu pozostają tzw. reguły interpreta
cyjne33. Ogólną regułę interpretacyjną zawiera art. 948 k.c. Szczegółowe reguły 
interpretacyjne zawierają art. 959-990 k.c. (por. np. art. 960-967, 970, 971, 976, 
984, 988 § 1 k.c.). Reguły interpretacyjne wyjaśniają niejasny sens testamentu, 
gdy jego treści nie można ustalić na podstawie art. 948 k.c. Służą one także do 
uzupełniania luk w testamencie, tego czego testator w ogóle nie oświadczył, ist
nieje bowiem wątpliwość co do tego, jaka była wola testatora, nie ma zaś pod
staw prawnych do określenia skutków testamentu przy pomocy art. 56 k.c. 
Szczegółowe reguły interpretacyjne mają pierwszeństwo przed ogólną regułą in
terpretacyjną, chyba że odmienna była wola spadkodawcy, bowiem szczegółowe 
reguły (przepisy) interpretacyjne wchodzą w zastosowanie wówczas, gdy nie da 
się stwierdzić, że wola spadkodawcy była inna. Nie jest prawdziwe stanowisko, 
że na tle k.c. jest tylko jedna reguła interpretacyjna (art. 961, 960 k.c.)34. Reguły 
interpretacyjne nie zawsze muszą być zgodne z wolą testatora, ale posługiwanie 
się nimi jest konieczne do usunięcia nasuwających się wątpliwości przy wykładni 
oświadczenia woli. Testator zdaje sobie z tego sprawę i przez stosowne oświad
czenie woli może uchylić stosowanie reguł (przepisów) interpretacyjnych. Tak, że 
generalnie rzecz biorąc, stosowanie reguł interpretacyjnych na tle testamentu 
jest zgodne z teorią woli. Uprzednio wspomniano, że nie wolno uzupełniać treści 
testamentu, oczywiście nie dotyczy to reguł (przepisów) interpretacyjnych, gdyż 
one określają treść testamentu i pod ten zakaz nie podpadają. Zakaz ten nie 
dotyczy bowiem ustawy, która interpretuje niejasną treść testamentu przez usta
lanie preferowanego przez prawo wyniku wykładni (wyjaśnienie wątpliwości, uzu
pełnianie luk w testamencie). Reguły (przepisy) interpretacyjne nie wyłączają sto
sowania do testamentu art. 56 k.c., a zatem treść testamentu jest wyznaczona 
m.in. przez ustawę (przepisy bezwzględnie lub względnie obowiązujące). Art. 56 
k.c. nie jest jednak związany z wykładnią testamentu, lecz określa skutki prawne 
testamentu. Tak, że jeśli nawet pewne skutki prawne nie są objęte oświadcze
niem woli testatora, to mogą one wynikać z art. 56 k.c., ale jest to sprawa odręb
na od wykładni testamentu. Reguły (przepisy) interpretacyjne nie muszą zawie

33 W sprawie reguł interpretacyjnych por. S.Wójcik, op. cit., s. 218; J.S. Piątowski, Prawo spadkowe, 
1987, s. 151; F.Błahuta, op. cit., s. 1867; F.Zoll, Prawo cywilne, t. IV, 1933, s. 211-212, 242; A.Wolter, 
op. cit., s. 84; S.Szer, op. cit., s. 79; S.Grzybowski, op. cit. s. 108-109, 535; Z.Radwański, System..., t. 
I, 1985, s. 563; tenże, Zarys..., s. 46; L.Stecki, op. cit., s. 846.

34 Takie odosobnione stanowisko (że tylko art. 960, 961 k.c.) na tle literatury polskiej prezentuje J.S. 
Piątowski, l.c. Odmiennie utrwalone stanowisko całej literatury polskiej, por. przyp. 33.
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rać zwrotu "w razie wątpliwości poczytuje się, że (...)", tak jest właśnie często na 
tle testamentu.

Należy podać kilka przykładów reguł interpretacyjnych.
Reguła interpretacyjna 1 - art. 960 k.c. Jeżeli spadkodawca powołał do 

spadku lub do oznaczonej części spadku kilku spadkobierców, nie określając ich 
udziałów spadkowych, dziedziczą oni w częściach równych (art. 960 k.c.). Spad
kodawca może wyłączyć działanie tej reguły interpretacyjnej wprost (np. odmien
nie oznaczając udziały 2/3, 1/3) lub w sposób dorozumiany, pośrednio (np. zapi
sał - nie określając wprost udziałów - nieruchomość osobie A i C, przy czym 
jednocześnie określił lokale, które mają przypaść poszczególnym zapisobiercom, 
a stosunkowa wartość tych lokali wskazuje na ułamki 2/3, 1/3, a nie 1/2, 1/2).

Reguła interpretacyjna 2 - art. 961 k.c. Jeżeli spadkodawca przeznaczył oz
naczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wy
czerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za 
zapisobiercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie testamen
towe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie wąt
pliwości za powołane do całego spadku w częściach ułamkowych odpowiadają
cych stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów (art. 961 k.c.). Osoby 
te są zatem spadkobiercami testamentowymi, a nie zapisobiercami. Testator mo
że wyłączyć działanie tej reguły oświadczając, że osoby te mają być uważane za 
zapisobierców, a nie spadkobierców.

Reguła interpretacyjna 3 - art. 971 k.c. Jeżeli spadek przypada kilku spad
kobiercom, zapis obciąża ich w stosunku do wielkości ich udziałów spadkowych, 
chyba że spadkodawca postanowił inaczej. Przepis ten stosuje się odpowiednio 
do dalszego zapisu (art. 971 k.c.). Do ważności zapisu nie jest zatem konieczne, 
aby spadkodawca wskazał w testamencie osobę lub osoby spadkobierców ob
ciążone zapisem oraz oznaczył stosunek obciążenia; luki w tym zakresie wypeł
nia ustawowa reguła interpretacyjna (art. 971 k.c.)35. Spadkodawca może wyłą
czyć działanie tej reguły, oświadczając, że zapis ma obciążać tylko niektórych 
spadkobierców (osoby) lub w odmiennym ułamku.

35 Jest to utrwalony zasadny pogląd literatury polskiej, por. F.Błahuta, op. cit., s. 1896; S.Wójcik, op. cit., 
s. 252 i n.; J.S. Piątowski, op. cit., s. 169.

W ten sposób w zarysach ogólnych przedstawiono wykładnię testamentu. 
Jak z powyższych uwag wynika, nie należy opierać się tylko na samym oświad
czeniu woli, dużą rolę mają bowiem do spełnienia liczne reguły (przepisy) inter
pretacyjne. Poza tym testament wywiera skutki prawne na podstawie art. 56 k.c., 
w szczególności ustawa (art. 941-990 k.c.) bliżej precyzuje skutki prawne testa
mentu. Jest to zagadnienie nie związane z wykładnią testamentu, choć ma istot
ne (pozytywne) znaczenie prawne (wypełnienie poza treść oświadczenia woli tre
ści czynności prawnej: testamentu).

Tak wyglądają ogólne zasady wykładni testamentu.
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ROZDZIAŁ VIII 
Świadkowie testamentu

Ustawodawstwa znają testamenty sporządzane z udziałem świadków1. Pre- 
cyzacja, jakie testamenty sporządza się bez udziału świadków, a jakie z udziałem 
świadków należy do konkretnego ustawodawcy. W tym względzie istnieje mozai
ka stanowisk. Testament własnoręczny nie wymaga świadków. Niektóre ustawo
dawstwa (np. brytyjskie) zezwalają na testament podpisany przez spadkodawcę 
wobec dwóch świadków; testament nie musi być napisany własnoręcznie (podo
bnie prawo spadkowe jugosłowiańskie - art. 69, kodeks cywilny węgierski - § 629 
ust. 1 pkt b). Prawo anglosaskie nie zna testamentu własnoręcznego, zna go np. 
prawo jugosłowiańskie, węgierskie. Testament notarialny (sądowy) może być 
sporządzony bez udziału świadków (np. art. 950 k.c., art. 70 pr. spadk. jugosł., 
k.c. ros., k.c. NRD). Niektóre ustawodawstwa wymagają z kolei przy testamencie 
notarialnym (sądowym) udziału świadków (np. art. 24 pr. spadk. bułg., § 589 
k.c.a., § 2233 k.c.n.). Testament allograficzny (wobec przedstawiciela organu ad
ministracji państwowej) jest z reguły sporządzany z udziałem świadków. Testa
ment ustny zawsze sporządzany jest z udziałem świadków. Niektóre ustawodaw
stwa traktują testament ustny jako szczególny (np. art. 952 k.c., § 2250 k.c.n.), 
inne jako zwykły (np. § 585 k.c.a.). Niektóre kodyfikacje nie znają testamentu 
ustnego (np. k.c.f., prawo anglosaskie). Prawo polskie (k.c.) nie przewiduje obe
cności świadków przy testamencie własnoręcznym (art. 949 k.c.), notarialnym 
(art. 950 k.c.), przed sędzią wojskowym (art. 954 k.c. w zw. z § 3 ust. 1 pkt 1 
rozp. Ministra Obrony Narodowej z 30.1.1965r. w sprawie testamentów wojsko
wych - Dz.U. nr 7, poz. 38). Nie jest jednak w dwóch ostatnich testamentach 
wyłączony udział świadków, podobnie jak przy testamencie holograficznym, lecz 
ich udział nie jest przesłanką ważności (skuteczności testamentu), i pozbawiony 
jest w zasadzie znaczenia prawnego, poza kwestiami dowodowymi związanymi z 
wątpliwościami na tle wykładni takich testamentów (art. 948 k.c.). Kodeks cywilny 
przewiduje natomiast udział świadków przy testamencie allograficznym (art. 951 
k.c.), ustnym (art. 952 k.c.), na statku morskim lub powietrznym (art. 953 k.c.), 
niektórych wojskowych (§ 3 ust. 1 pkt 2, 3, ust. 2 rozp. Ministra Obrony Narodo
wej z 3O.I.1965r. - cytowanego wyżej). Testamenty zwykłe są sporządzane zatem 
- zależnie od formy - przy udziale świadków lub bez ich udziału. Testamenty 
szczególne są z reguły sporządzane z udziałem świadków (poza § 3 ust. 1 pkt 1 
rozp. Ministra Obrony Narodowej z 30.1.1965r., w zw. z art. 954 k.c.). Testament 
wojskowy może być sporządzony w formie testamentu z kodeksu cywilnego (art. 
949-953 k.c., w zasadzie nieaktualny art. 952 w związku z odrębnym uregulowa
niem tych kwestii przy testamentach wojskowych). Udział świadków przy testa
mentach szczególnych wynika z charakteru tych czynności. Przy testamentach 

1 Por. np. art. 951,952, 953, 954 k.c., art. 80-82 pr. spadk. z 1946r., § 577, 579, 585, 586, 589 k.c.a., § 
2233, 2249, 2250, 2251 k.c.n., art. 985 k.c.f., art. 24 pr. spadk. bulg., art. 69, 71,78 pr. spadk. jugosl., 
art. 872 k.c.rum., § 629, 630 k.c.węg., § 383 ust 2 k.c. NRD.
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allograficznych (art. 951 k.c.) udział świadków jest niejako tradycyjny na tle usta- 
wodawstw światowych. Wiąże się to m.in. z tym, że organy administracyjne (oso
by urzędowe) nie są z reguły powołane do załatwiania spraw cywilnych, stąd 
konieczność dodatkowych gwarancji przy tych testamentach w postaci udziału 
świadków. Poza tym udział świadków wynika z funkcji (celów), jakie mają oni peł
nić (por. dalej). Testament notarialny obecnie nie wymaga udziału świadków, od
miennie było na tle poprzedniego prawa spadkowego z 1946r. (art. 81). Ustawo
dawca darzy zaufaniem organy notarialne, wyspecjalizowane w dokonywaniu 
czynności cywilnoprawnych. De lege ferenda należałoby postulować wprowadze
nie także testamentu sądowego (obok notarialnego). Rzecz jest jednak natury 
bardziej ogólnej.

Należy zastanowić się nad pytaniem, jakie są cele (funkcje) świadków? Czy 
w ogóle pytanie jest prawidłowo postawione, wszak świadkowie są elementem 
formy testamentu, a ta spełnia określone funkcje. Zatem być może funkcje świad
ków są takie same jak funkcje formy testamentu. Wydaje się, że odpowiedź na to 
pytanie nie może być taka. Przy rozstrzyganiu zagadnień związanych ze świad
kami, w tym samego pojęcia "świadka", należy wziąć pod uwagę ogólne cele 
formy testamentu (ogólnie znane), cele konkretnej formy (np. allograficznej, ust
nej), a na tym tle również cele, jakie mają do spełnienia pewne określone wymogi 
(np. świadkowie, podpis, data). Zasadniczym celem wspólnym wszystkim formom 
testamentu jest realizacja prawdziwej woli spadkodawcy (teoria woli). Istotne jest 
zatem pytanie, o cele świadków testamentu. Należy to zagadnienie, jak wspo
mniano, przedstawić na tle bardziej ogólnym: celów formy testamentu. W skrócie 
rzecz ujmując forma ma realizować trzy cele. Po pierwsze, forma pozwala spad
kodawcy na zastanowienie się i podjęcie rozważnej decyzji prawnej. Po drugie, 
forma zezwala ustalić wolę testowania (animus testandi), czy spadkodawca dzia
łał z własnej inicjatywy, czy być może do testowania nakłoniło go otoczenie, któ
re narzuciło spadkodawcy treść testamentu (nie posługując się groźbą); testa
ment w takim przypadku jest nieważny z powodu braku woli testowania (oświad
czenia woli), a nie z powodu groźby (wady oświadczenia woli)2. Stwierdzenie woli 
testowania będzie tym łatwiejsze, w im uroczystszej formie będzie sporządzony 
testament (np. z dodatkowym udziałem świadków). Po trzeci^, forma testamentu 
została wprowadzona w celach dowodowych. Powstaje pytanie, jak interpreto
wać przepisy o formie testamentu - liberalnie, umiarkowanie czy rygorystycznie. 
Wykładnia liberalna - jak się wydaje - lepiej pozwala uchwycić wolę spadkodaw
cy, choć musi być stosowana ostrożnie. Stanowiska literatury w tym punkcie są 
rozbieżne. Wymogi formalne przy testamencie ustnym są niewielkie (art. 952 § 1 
k.c.). Spadkodawca składa ustne oświadczenie woli wobec trzech świadków. Ich 
rola nie ogranicza się do obecności, muszą oni zapamiętać treść testamentu ust
nego, aby potem złożyć oświadczenie wiedzy o treści testamentu ustnego (art. 
952 § 2, 3 k.c.). To utrwalenie oświadczenia woli w pamięci świadków, a potem 
postaranie się o spisanie woli spadkodawcy lub złożenie zeznań sądowych (art. 
952 § 2, 3 k.c.) jest zasadniczym celem instytucji świadków przy testamencie 

2 Tak również J.Gwiazdomorski, Glosa do uchw. SN z 23.IX.1958r. 3 CO 17/58, OSPiKA 1960, z. 2, poz. 
38.
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ustnym. Tę funkcję pełnią także świadkowie testamentu allograficznego, niemniej 
rola świadków testamentu ustnego jest znacznie donioślejsza niż rola świadków 
testamentu allograficznego. Rola świadków w art. 951 k.c. polega ną zapoznaniu 
się z treścią oświadczenia woli spadkodawcy, na skontrolowaniu, czy protokół 
testamentu allograficznego odpowiada ustnie podanej woli, i na stwierdzeniu te
go wszystkiego podpisem. Współudział organu państwowego (art. 951 k.c.) i spi
sanie przez ten organ protokołu z czynności testowania, podpis spadkodawcy, 
który w zasadzie jest wymagany, dają już znaczne gwarancje, że zostaną osiąg
nięte cele, dla których testament jest aktem formalnym. Świadkowie przy testa
mencie allograficznym są dodatkową gwarancją osiągnięcia powyższych celów 
formy testamentu, gwarancją jedną z kilku, i to na pewno nie najważniejszą. Od
miennie jest przy testamencie ustnym, przy którym jedyną gwarancją osiągnięcia 
celów przepisów o formie testamentu są świadkowie. Dlatego przy ustalaniu od
powiedzi na pytanie, kto może być świadkiem testamentu, zwłaszcza ustnego, 
trzeba brać pod uwagę cel przepisów o formie testamentu. Jest tak również dla
tego, że testamenty ustne są sporządzane w szczególnych okolicznościach, i to 
takich, w których wola testatora jest zwykle osłabiona, i istnieje niebezpieczeń
stwo wpływania innych osób na treść testamentu, jak i obawa innych, niemniej 
poważnych nadużyć. Przy testamencie ustnym "funkcja dokumentacyjna" świad
ków jest pierwszoplanowa, drugoplanowa jest przy testamencie allograficznym. 
Natomiast przy testamencie allograficznym na pierwszy plan wysuwa się chyba 
funkcja kontrolna, funkcja dokumentacyjna jest jednak nadal ważna. Na tym tle 
widać, czy organ państwowy (art. 951 k.c.) jest tylko kwalifikowanym świadkiem, 
czy też pełni funkcje bardziej aktywne (o czym dalej). Świadkowie m.in. pozwala
ją na ustalenie woli testowania, są dowodem na przypadek rozstrzygania kwestii 
spornych na tle testamentu, zwłaszcza jego ważności, ich obecność wpływa re- 
flektująco na testatora, każąc mu się zastanowić nad powagą podjętych działań. 
Warto przytoczyć orzeczenie SN dotyczące świadków przy testamencie notarial
nym, co obecnie nie ma znaczenia z uwagi na brak świadków testamentu nota
rialnego, ale wywody te można odpowiednio odnieść do testamentu allograficz
nego (art. 951 k.c.), zastępując pojęcie notariusza odpowiednim przedstawicie
lem organu państwowego (art. 951 k.c.). "I. Ze stanowiska art. 89 § 1 pr. spadk. 
(art. 958 k.c. - N.M.) dla ważności testamentu niezbędne jest, by osoby uczestni
czące w sporządzeniu testamentu notarialnego rozumiały i zdawały sobie sprawę 
z tego, co zostało spisane w protokole, gdyż świadkami są po to, by w razie 
potrzeby stwierdzić swymi zeznaniami, że to, co notariusz spisał jako ostatnią 
wolę spadkodawcy, jest zgodne z tym, co testator podał jako swoją wolę do 
wiadomości notariusza. II. Wszystko czego testator nie podał do wiadomości no
tariusza w jednoczesnej obecności dwóch świadków testamentu, a co notariusz 
spisał w protokole jako swoje "stylistyczne dodatki", nie może być uważane za 
ostatnią wolę testatóra lub uzupełnić ją w sposób odpowiadający tej woli (art. 89 
§ 1 pr. spadk.; art. 958 k.c., N.M.). III. Skoro świadkowie testamentu w zeznaniach 
stwierdzają co innego niż to, co notariusz spisał w protokole, a w dodatku zezna
nia świadków nie są zgodne z zeznaniami notariusza co do równoczesnej obe
cności świadków przy całej czynności, sąd przy ocenie zeznań notariusza i przy 
ocenie sporządzonego przez niego protokołu, powinien szczegółowo rozważyć 
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moc dowodową tego protokołu i zeznań, a nie kierować się założeniem, że to co 
notariusz jako osoba zaufania publicznego zapisał w protokole i co on zeznał 
jako świadek, nie może budzić wątpliwości, lecz odpowiada rzeczywistemu sta
nowi rzeczy (art. 89 § 1 pr. spadk.; art. 958 k.c., N.M.)"3 Z powyższych uwag 
wynika, że świadkowie spełniają doniosłe cele (funkcje). Takie są założenia ogól
ne, uprzednio przedstawione, na podstawie których można dopiero udzielić od
powiedzi na szereg pytań, w tym na zasadnicze: kogo można uważać za świad
ka (kto jest świadkiem).

3 Orz. SN z 14.VI.1951 r. Ł.C. 2553/50, OSN 1950, z. 1, poz. 11. W literaturze podkreśla się, że obecność 
świadków przy testamencie zwiększa pewność, że oświadczenie woli spadkodawcy zostało złożone 
prawidłowo, odpowiada rzeczywistej woli spadkodawcy, lepiej poznaje się treść tego oświadczenia 
itd. (por. S.Wójcik, w: System prawa cywilnego, t. IV, Prawo spadkowe, Ossolineum 1986, s. 210).

4 W zebraniu judykatów wykorzystano m.in. opracowanie [(.Przybyłowskiego, Glosa do uchw. SN z 
23.IX.1958r. 3 CO 17/58, OSPiKA 1959, z. 9, poz. 253, zwłaszcza przypisy 2-5.

5 Por. S.Wróblewski, Komentarz do §§ 531-824 austriackiego kodeksu cywilnego, Prawo spadkowe, 
Kraków 1904, s. 151, autor zaznacza, że "świadkowie muszą być wezwani do spełnienia tej funkcji 
przez spadkodawcę"; E.Till, Prawo prywatne austriackie, Lwów 1904, s. 89, stwierdza, że "świadek 
rozporządzenia ostatniej woli powinien być do tej funkcji wezwany (...)" i mieć "świadomość, iż z woli 
testatora przy akcie ma być świadkiem". Ćo do zestawienia literatury austriackiej por. prace cytowane 
przez K. Przybyłowskiego, op. cit., przyp. 1 s. 531.

6 W orzeczeniu z dnia 12.XII.1935r. C I11705/35 (Przegląd Prawa i Administracji, 1936, s. 294) stwierdził 
Sąd Najwyższy, że Sąd Apelacyjny słusznie nie uznał Michała K. za świadka w rozumieniu § 585 k.c.a., 
skoro "Michał K. jedynie przypadkowo dowiedziawszy się, że Wasyl L. ma sporządzić ustne rozporzą
dzenie ostatniej woli wobec świadków Dymitra R., Mikołaja B. i Michała P., z ciekawości podążył do 
chaty testatora i tu, nie wszedłszy nawet do izby, w której testator wobec powyższych świadków ustnie 
rozporządzał swoim majątkiem, lecz zatrzymawszy się w sieniach, jedynie przez odchylone drzwi od 
chaty przysłuchiwał się rozporządzeniu ostatniej woli. Z faktu, że Michał K. wszedł nawet do izby, w 
której Wasyl L. ustnie rozporządzał swoim majątkiem na wypadek śmierci, wynika niewątpliwie, że nie 
uczestniczył w tym akcie jako świadek z świadomością swego zadania, a nadto co najmniej wątpliwym 
jest, czy testator w ogóle wiedział o obecności Michała K., stojącego za drzwiami w sieniach".

W ustawodawstwach współczesnych obserwuje się zmierzch instytucji 
świadków przy czynnościach prawnych. Kodeksy na ogół nie określają, czy 
świadkowie mają być "wezwani". Na tle kodeksu cywilnego testament jest jedyną 
czynnością prawną, która w pewnych przypadkach wymaga pod rygorem nie
ważności udziału świadków. Przewidziani są oni w prawie rodzinnym przy zawar
ciu małżeństwa (art.7 k.r.op.), ale mają znaczenie deklaratoryjne, a nie konstytu
tywne; ich brak nie powoduje nieważności czynności prawnej. Warto prześledzić 
ewolucję pojęcia świadka na tle kodeksu cywilnego austriackiego, prawa spadko
wego z 1946r„ a potem kodeksu cywilnego4.

W literaturze na tle k.c.a., zwłaszcza testamentu ustnego "przed trzema 
zdolnymi świadkami" (§ 585) pojawiły się wątpliwości. Wbrew poglądom niektó
rych wybitnych uczonych5 praktyka sądów polskich, dotycząca tego kodeksu, 
wypowiedziała się za ujęciem bardziej liberalnym, dążąc do utrzymania w mocy 
ostatniej woli testatora (teoria woli), chyba że przemawiały przeciwko temu po
ważne względy6. Należy zestawić trochę judykatów. W wyroku z dnia 27.IX. 1921 r. 
Rw 1294/21 ("Orzecznictwo Sądów Polskich", I, 1921-1922, poz. 271) nie podzielił 
Sąd Najwyższy zapatrywania sądu odwoławczego, jakoby do ważności ustnego 
testamentu wymagane było, aby świadkowie "byli w charakterze świadka do nie
go przywołani i by przypadkowa obecność jednego ze świadków wykluczała 
zdolność tegoż do uczestniczenia w tym charakterze". Sąd Najwyższy uznał tu za 
świadka domowniczkę spadkodawcy, która w chwili, gdy on "postanowił zdziałać 
ustny testament, była przy tym akcie wraz z dwoma innymi przywołanymi świad
kami obecną", mając świadomość, że jest świadkiem testamentu. W sprawie roz
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strzygniętej orzeczeniem Sądu Najwyższego Rw 1083/21 z dnia 13.XI.1921r. 
(Przegląd Prawa i Administracji, Lwów 1923, Orzecznictwo, s. 127-130) wszystkie 
sądy uznały za świadków ustnego kodycylu osoby niewzywane, przygodnie obe
cne przy chorej testatorce, mające świadomość, że ona sporządza kodycyl. W 
sprawie rozstrzygniętej orzeczeniem pełnego kompletu izby trzeciej SN z dnia 
5.XII.1922 Rw 900/22, przesłuchiwano w postępowaniu niespornym trzech świad
ków, z których jeden okazał się świadkiem niezdolnym. W sporze o unieważnie
nie testamentu powołali pozwani dodatkowo dwie inne osoby, które były obecne 
przy testowaniu, choć ich testator na świadków nie wzywał. Wszystkie trzy instan
cje uznały testament za ważny, przy czym Sąd Najwyższy podkreślił, że przepisy 
kodeksu wymagają "obecności równoczesnej trzech zdatnych świadków, bądź to 
przez spadkodawcę wezwanych, bądź też przygodnych, o ile ci ostatni zdają 
sobie sprawę z tego, że uczestniczą w uroczystym akcie, jakim jest objawienie 
ostatniej woli, i znają treść rozporządzenia" (Orzecznictwo Sądów Polskich, II, 
1923, poz. 146; Przegląd Prawa i Administracji, 1923, s. 232). Orzeczenie Sądu 
Najwyższego z dnia 1.XII. 1931, III 1, Rw 1517/31) Przegląd Prawa i Administracji 
1932, s. 182) uznaje za świadka osobę nie powołaną przez spadkodawcę, która 
"była obecną przez cały czas testowania, nigdzie nie wydalała się i rozporządze
nia ostatniej woli dokładnie słuchała". W przypadku rozstrzygniętym przez SN 
15.X.1931 Nr III, 1, Rw 1576/31 (Przegląd Prawa i Administracji 1932, s. 5) spad- 
kodawczyni "testując nie wiedziała, kto jest świadkiem jej rozporządzenia ostat
niej woli". Rozporządzenie to zostało wprawdzie uznane za nieważne, ale nie z tej 
przyczyny. W orzeczeniu SN z 16.VI.1932, III, 1, R 321/32 (Zbiór Orzeczeń Sądu 
Najwyższego, orzeczenia izby trzeciej, sekcji pierwszej, 1932, poz. 120) uznano, 
że mogą być świadkami rozporządzenia ostatniej woli takie osoby, które w tym 
charakterze nie były przez niego wzywane. Por. w związku z tym przypadek 
oświadczenia wobec gości świątecznych, o którym mowa w orzeczeniu SN z 
2.V.1934 C II 273/34, ogłoszonego w "Przeglądzie Prawa i Administracji" 1934. s. 
298. O tym, że wystarczy, jeśli dana osoba jest przypadkowo obecna, wspomina 
przeczenie SN C II 1878/37 ("Przegląd Notarialny", 1938, nr 15-16, s. 28). W orze
czeniu SN z 3.VI.1946r. C. II. 149/46, PiP 1946, z 8, s. 108 stwierdzono: "Przy tym 
dla ważności ustnego rozporządzenia ostatniej woli według wymienionego § 585 
nie wymaga się, aby świadkowie wezwani zostali do przybycia przez spadkodaw
cę samego lub przez osoby trzecie, lecz wystarczy, aby osoby, znajdujące się u 
spadkodawcy, nabrały świadomości, że chodzi o zeznanie ustnego rozporządze
nia ostatniej woli, którego treść będą musieli jako świadkowie potwierdzić". W 
przypadku tym uznano za ważne ustne rozporządzenie ostatniej woli, "jakkolwiek 
obecne przy nim osoby nie były przez nikogo wezwane w charakterze świadków 
rozporządzenia ani też uprzedzone, że Maria B. ma zamiar rozporządzić swym 
majątkiem, lecz znalazły się przy łożu śmierci jedynie przypadkowo i przypadko
wo słyszały słowa, wypowiedziane przez Marię B." Poglądu wypowiedzianego 
przez orz. SN z 3.VI.1946r. broniła skutecznie w licznych sprawach Prokuratoria 
Generalna w okresie międzywojennym. Bronił go również K. Przybyłowski w wy
kładach prawa cywilnego począwszy od 1926r., co znalazło wyraz w skrypcie 
jego wykładów prawa spadkowego, wydanym w roku 1928 (s. 68). Por. w tej 
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mierze także wypowiedź F. Zolla, z powołaniem się na pierwsze z orzeczeń tu 
wyżej wspomnianych (Prawo cywilne, t. IV Poznań 1933, s. 224).

Podobne wątpliwości, jak na tle § 585 k.c.a., pojawiły się przy stosowaniu 
art. 82 prawa spadkowego, będącego odpowiednikiem § 585 k.c.a. Przewidywał 
on, że "spadkodawca może sporządzić testament przez podanie swej woli do 
wiadomości trzech równocześnie obecnych świadków". W orzecznictwie i literatu
rze na tle prawa spadkowego z 1946r. istniały różnice w poglądach. Sąd Najwy
ższy w orzeczeniu z 20.IV.1950r. Wa.C. 382/49 (NP 1950, z. 9, s. 77) stwierdził: 
“Art. 82 pr. spadk. (art. 952 k.c. - N.M.) wymaga, by oświadczenie woli spadko
dawcy skierowane było bezpośrednio i świadomie do osób przywołanych na 
świadków testamentu specjalnie w tym celu; nie mogą być uważane za świadków 
testamentu osoby, które tylko przypadkowo znajdowały się w pobliżu podczas 
dyktowania przez spadkodawcę ostatniej woli". W orzeczeniu z 28.IX.1957, 1 CO 
30/55 (NP XIV, z. 4, s. 108) SN stwierdził: "Jeśli testament sporządzono w gabine
cie, a obok niego o trzy metry od biurka notariusza znajdowała się poczekalnia 
(w której - zdaje się - przebywali świadkowie), przy czym drzwi dzielące gabinet i 
poczekalnię były w czasie sporządzenia testamentu otwarte, wskutek czego wi
dać było notariusza oraz można było słyszeć ewentualną rozmowę, to uznać 
należy, że świadkowie przy sporządzaniu testamentu byli obecni". Pewne zastrze
żenia do tego orzeczenia wyraził J. Gwiazdomorski (Prawo spadkowe, Warszawa 
1959, przyp. 53 s. 308). W uchwale z 23.IX.1958r. 3 CO 17/58 (OSPiKA 1959, z 9, 
poz. 253, z glosami K. Przybyłowskiego, tamże oraz J. Gwiazdomorskiego, OSPi
KA 1960, z. 2, poz. 38, idących w przeciwstawnych kierunkach) SN stwierdził, co 
następuje: "Testament ustny przewidziany art. 82 prawa spadkowego (art. 952 
k.c., N.M.) może być sporządzony przez podanie woli do wiadomości więcej niż 
trzech równocześnie obecnych świadków. Świadkiem testamentu sporządzonego 
w formie przewidzianej art. 82 prawa spadkowego może być każda osoba, do 
której spadkodawca kieruje oświadczenie swej woli, choćby specjalnie nie przy
wołana czy zaproszona, nie może jednak być uważana za świadka testamentu 
osoba, która była obecna podczas składania oświadczenia przez spadkodaw
ców, ale do której spadkodawca nie kierował swego oświadczenia". W uzasad
nieniu uchw. SN z 7.XI.1962r. III CO 14/62 (OSPiKA 1963, z. 12, poz. 313) stwier
dzono, że świadek musi być przez spadkodawcę lub na jego polecenie wezwany 
do spełnienia roli świadka, musi być tej roli świadomy i gotów do jej spełnienia. 
Krytycznie do tego zapatrywania SN odniósł się C. Tabęcki (tamże). L. Smal (Te
stamenty szczególne według polskiego prawa spadkowego, Przegląd Notarialny 
1949, nr 1-2, s. 47) stwierdza, że ustawa nie wymaga, "by świadkowie wezwani 
byli do testamentu przez samego spadkodawcę lub z jego polecenia; wystarcza, 
jeżeli osoby znajdujące się chociażby przypadkowo w obecności testatora mają 
świadomość, że chodzi o rozporządzenie ostatniej woli". J. Gwiazdomorski (Pra
wo spadkowe, zeszyt drugi, Wrocław 1952, s. 363-364) piszę, że świadkowie mu
szą być "przez lub na polecenie spadkodawcy wezwani, jako świadkowie testa
mentu, muszą być świadomi swej roli i do jej spełnienia gotowi. Oświadczenie 
spadkodawcy ma być skierowane bezpośrednio i świadomie do świadków. Nie 
wystarczy, jeśli spadkodawca oświadczył swoją wolę wobec trzech osób, które 
wprawdzie znajdowały się w pobliżu spadkodawcy, ale spadkodawca nie uważał 
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ich za świadków, ani ich o świadectwo nie prosił, a osoby te nie zdawały sobie 
sprawy z tego, że mają spełniać rolę świadków testamentowych (por. orz. SN z 
20.IV.1950r„ Wa C 382/49, NP 1950, z. 10, s. 77)". W pracy "Prawo spadkowe", 
Warszawa 1959, powtarza J. Gwiazdomorski na s. 312, 303, 304 powyższe 
stwierdzenia. O "przywołaniu" świadków wspomina H. Notecki (O spadkach i 
dziedziczeniu, Warszawa 1955, s. 35-36).

Należy przejść z kolei do kodeksu cywilnego. Omówienie kodeksu cywilne
go austriackiego, prawa spadkowego z 1946r. było przykładem wykładni history
cznej (genetycznej). Podobne wątpliwości istnieją na tle obecnie obowiązującego 
ustawodawstwa. Pora na przedstawienie modelowych rozwiązań (zasadniczych) i 
ich analizę. Należy wyróżnić kilka stanowisk.

1) Świadkiem jest osoba, która w sposób wyraźny lub choćby dorozumiany 
przez spadkodawcę lub na jego polecenie do spełnienia roli świadka została 
wezwana, jest świadoma swej roli i do jej spełnienia gotowa, wreszcie rozumie 
treść oświadczenia spadkodawcy7. Po pierwsze, świadkiem może być zatem tyl
ko osoba do pełnienia roli świadka wezwana przez spadkodawcę lub na jego 
polecenie przez osoby trzecie (a). Osobą wezwaną może być także osoba obec
na przy testatorze, w miejscu, w którym on się znajduje. Tego wezwania nie nale
ży rozumieć także w ten sposób, że osobę obecną przy testatorze, należy naj
pierw z tego pomieszczenia usunąć, a potem dopiero ją wezwać. Wezwanie do
tyczy bowiem nie przybycia do lokalu spadkodawcy, lecz do pełnienia funkcji 
świadka. Konieczność wezwania można uzasadnić dwoma argumentami. Wymóg 
wezwania daje niezupełną, ale znaczną gwarancję istnienia u spadkodawcy woli 
testowania. Wezwanie świadków przez spadkodawcę świadczy o woli testowania 
po jego stronie. Wezwanie świadków przez testatora utrudnia - choć nie wyłącza 
- podsunięcia mu sprowadzonych przez osoby trzecie, często zainteresowane, 
"gotowych" świadków i zaproponowania mu treści testamentu. To jest pierwszy 
argument. Drugi argument na rzecz wezwania płynie także z doniosłej funkcji, 
jaką mają pełnić świadkowie: świadkiem testamentu może być tylko osoba, do 
której spadkodawca ma zaufanie. Powołanie przez testatora świadka jest aktem 
zaufania okazanego takiej osobie. Nie są zatem świadkami testamentu osoby, 
które tylko przypadkowo były w pobliżu spadkodawcy, lecz spadkodawca nie 
uważał ich za świadków, ani ich o to nie prosił. "Wezwania" do pełnienia funkcji 
świadka nie należy pojmować w ten sposób, by testator w jakiś uroczysty spo
sób zwracał się o to, czy używał ściśle określonych słów. Wezwanie testatora 
może być wyrażone w sposób dowolny, może wynikać ono z kontekstu sytuacyj
nego (okoliczności). Istotne jest tylko to przy wezwaniu, żeby było niewątpliwe, iż 
spadkodawca życzy sobie, aby określone osoby były świadkami jego testamen
tu. (b) Po drugie, świadkiem testamentu może być osoba świadoma swej funkcji i 
do jej spełnienia gotowa. Taki wniosek wypływa z treści art. 951, 952 k.c. Świad
kowie przy testamencie allograficznym mają m.in. przyjąć treść oświadczenia wo

7 Tak J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, Warszawa 1972, s. 106; tenże, Formy testamentu, NP 1966, 
z. 6,s. 718; F.Błahuta, w: Kodeks cywilny - komentarz, t. 3, Warszawa 1972, s. 1876,1879; uzasadnienie 
(s. 367) post. SN z 14.l.1982r. III CRN 169/81, OSPiKA 1983, z. 7-8, poz. 151 (wypowiedziane bez 
związku ze stanem faktycznym rozpatrywanej sprawy); S.Wójcik, w: Śystem prawa cywilnego, t. IV, 
Prawo spadkowe, Ossolineum 1986, s. 200 (na tle testamentu allograficznego, lecz nie ustnego, por. 
s. 204 i n.).
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li, sprawdzić zgodność protokołu z oświadczeniem, podpisać protokół. Przy te
stamencie ustnym mają potem złożyć oświadczenie wiedzy o treści testamentu 
ustnego (art. 952 § 2, 3 k.c.). Aby świadkowie mogli spełnić te obowiązki, muszą 
być świadomi swej funkcji. Aby można spodziewać się, że świadkowie wypełnią 
swe obowiązki, muszą być gotowi do pełnienia roli świadka. Kto nie chce lub nie 
może być świadkiem, ten zapewne nie postara się o spisanie treści testamentu 
ustnego. Przeciwko temu można podnieść by zarzut, że nie jest konieczne spisa
nie treści testamentu ustnego, wystarczy przesłuchanie sądowe świadków (art. 
952 § 3 k.c.). Kto nie wie, że jest świadkiem (choć był nawet obecny) lub nie 
chce być świadkiem, ten nie będzie starał się zapamiętać treści testamentu ust
nego, uniemożliwi realizację funkcji testamentu.

2) Wedle innego stanowiska świadkiem testamentu może być każda osoba, 
do której spadkodawca kieruje oświadczenie swej ostatniej woli, choćby specjal
nie nie była przywołana lub zaproszona, nie może jednak być uważana za świad
ka testamentu osoba, która wprawdzie była obecna podczas składania oświad
czenia przez spadkodawcę, ale do której spadkodawca nie kierował swego 
oświadczenia8. Jest bezdyskusyjne, obojętnie, które przyjąć stanowisko (1-5, że 
kodeks cywilny podaję minimalną ilość świadków (dwóch w art. 951, trzech w art. 
952), a nie maksymalną. Ilość świadków może być większa, np. czterech, pięciu. 
Ma to zwłaszcza znaczenie przy testamencie ustnym, sporządzonym w sytuacji 
grożącej rychłą śmiercią spadkodawcy. Pewne niebezpieczeństwa, np. epidemie 
mogą dotyczyć zarówno spadkodawcy, jak i świadków. Gdy umrze spadkodawca 
i jeden świadek z trzech, może dojść do sytuacji, że treść testamentu ustnego 
nie będzie mogła być stwierdzona (por. jednak art. 952 § 3 k.c.). Aby uniknąć 
takich i podobnych sytuacji można powołać więcej świadków. Niezdolność (art. 
956, 957 k.c.) nadliczbowego świadka nie wpływa na ważność testamentu. Sta
nowisko drugie, które reprezentuje judykatura SN zarówno na tle prawa spadko
wego jak i kodeksu cywilnego, nie wymaga, aby świadków wzywał spadkodawca, 
jak to czyniło stanowisko pierwsze. Pojęcie świadka, mimo zmiany przepisów 
(prawo spadkowe, kodeks cywilny) jest niezmienione, takie jest także stanowisko 
judykatury, przepisy w tym punkcie nie uległy zmianie. Świadkiem może być oso
ba także przypadkowo obecna przy testatorze, jednak decyzja co do tego, czy 
dana osoba ma być świadkiem, zależy wyłącznie od woli testatora, a nie od da
nej osoby. Świadkiem jest osoba obecna przy testatorze, do której testator kieru
je swoje oświadczenie woli. Od woli testatora zależy, kto jest świadkiem. Osoby, 
które przypadkowo znajdowały się przy testatorze, do których on nie kierował 
oświadczenia woli, nie są świadkami. Nie są świadkami inni chorzy leżący ze 
spadkodawcą na tej samej sali, choćby składał oświadczenie woli w ich obecno
ści, ale nie do nich. Nie będą świadkami testamentu świadkowie nieszczęśliwego 
wypadku, jeśli ofiara wypadku (testator) nie do nich kierował swoje oświadczenie 
woli, ale do wiadomości np. pracowników pogotowia. Dla ustalenia więc, kto jest 
świadkiem testamentu sąd musi w każdym konkretnym przypadku ustalić, do ko
go testator kierował swe oświadczenie woli (komu bezpośrednio podawał do wia

8 Uchw. SN z 21.111.1966r. III CO 9/66, OSNCP 1966, z. 9. poz. 146; S.Wójcik, op. cit., s. 204 i n. (na tle 
testamentu ustnego, lecz nie allograficznego, s. 200).
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domości swój testament). Nie jest natomiast istotne, kto wezwał świadków. Fakt 
zaproszenia przez spadkodawcę pewnych osób (osobiście lub przez osoby trze
cie, na polecenie testatora) ułatwi dowód tego, że do tych osób kierował swe 
oświadczenie spadkodawca, lecz brak zaproszenia nie wyklucza, że dana osoba 
z woli spadkodawcy jest świadkiem testamentu.

3) Niezasadne jest stanowisko pierwsze. Nieprawdziwa jest teza (stanowi
sko 1), że świadek ma być "wezwany"9. Art. 951, 952 k.c., jak i inne przepisy 
kodeksu cywilnego, nie przewidują takiej przesłanki ("zaproszenia", "wezwania", 
"powołania"). Stanowisko pierwsze kreuje nową przesłankę ustawową, a nie leży 
to w kompetencji ani sądów, ani doktryny, lecz ustawodawcy. Świadkami mogą 
być nie tylko osoby specjalnie w tym celu przywołane, lecz także inne osoby, 
które z jakiegokolwiek powodu znalazły się przy testatorze, np. jego domownicy, 
odwiedzający chorego, lekarze, chorzy w szpitalu itp. Może zdarzyć się, że oso
by, które mają być świadkami, są obecne przy nim i ich przywoływanie jest zbęd
ne. Istnieją także i takie sytuacje, że spadkodawca nie ma możliwości wyboru 
osób i podaję wolę tym osobom, które są obecne przy nim. Dlatego nie jest 
konieczne ich zapraszanie. Mogłoby dojść do takich sytuacji, że osoba zaproszo
na (wezwana) odmówiłaby wzięcia udziału w sporządzeniu testamentu, a tym 
samym uniemożliwiła jego sporządzenie. Bycie świadkiem nie zależy od woli oso
by zaproszonej, wola spadkodawcy, jeśli była wyrażona, ma znaczenie kreujące. 
Wprawdzie nie ma obowiązku ustawowego bycia świadkiem, ale wydaje się, że w 
pewnych sytuacjach (np. gdy spadkodawca nie ma wyboru innych osób) istnieje 
obowiązek prawny wynikający z zasad współżycia społecznego (art. 415 k.c.), a 
może nawet wyprowadzony w drodze wykładni ustawy. Nie są przekonujące do
wody przytaczane za "wezwaniem" świadków. Pierwszy argument, że wynika to z 
woli testowania, nie jest prawdziwy. Oczywiście może on działać tylko pozytyw
nie, tzn. że wezwanie może świadczyć o woli testowania, ale nie może działać 
negatywnie, tzn. że brak wezwania oznacza nieważność testamentu (brak woli 
testowania), bo tak nie jest. Poza tym jest to kładzenie nadmiernego nacisku na 
wolę testowania, o której nie zawsze świadczy wezwanie, a nadto wezwanie jest 
elementem czwartorzędnym w ustalaniu woli testowania. Za wezwaniem ma prze
mawiać po drugie element zaufania, które się w nim kryje. Jest to przesłanka 
pozaustawowa, zaufaniem można darzyć także osoby nie wezwane, nadto wez
wanie nie zawsze musi łączyć się z zaufaniem. Brzmienie i cel przepisów art. 951, 
952 k.c. przemawiają przeciwko koncepcji wezwania. Do tego poglądu należy się 
przychylić.

9 Jest to przeważające stanowisko literatury i judykatury. Por. uchw. SN z 21.111.1966r. Ili CO 9/66, 
OSNCP 1966, z. 9, poz. 146; «Przybyłowski, Glosa do uchw. SN z 23.IX.1958r. 3 CO 17/58, OSPiKA 
1959, z. 9, poz. 253; S.Wójcik, op. cit., s. 204 i n. (na tle testamentu ustnego); A.Mączyński, Glosa do 
post. SN z 14.1.1982r. III CRN 169/81, OSPiKA 1983, z. 7-8, poz. 151 (przyp. 7 s. 36Śi; A.Kozaczka, 
Świadkowie testamentu szczególnego, NP 1962, z. 1, s. 89 i n.; B.kordasiewicz, Testamentowe 
dziedziczenie gospodarstw rolnych, Ossolineum 1978, s. 69 i n.

10 Tak również «Przybyłowski, op. cit., s. 532 i n.

Nieprawdziwe jest także stanowisko drugie, nie można ograniczać kręgu 
osób, które mogą być świadkami tylko "do osób, do których spadkodawca kiero
wał swoje oświadczenie woli"10. O "kierowaniu" oświadczenia woli do oznaczo
nych osób nie wspomina k.c. (art. 951, 952), czyni to słusznie. Rozrządzenia 
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testamentowe nie są oświadczeniami woli składanymi innej osobie. Świadek (czy 
organ państwowy) nie jest adresatem oświadczenia woli. Testament jest jedno
stronną czynnością prawną, nie skierowaną do oznczonego adresata. Używanie 
na tle testamentu terminu "oświadczenie skierowane do danej osoby" może za
tem prowadzić do mylnych skojarzeń, a co za tym idzie, nietrafnych rozstrzyg
nięć. Prawo łączy oznaczone skutki prawne z podziałem oświadczeń woli na 
skierowane i nie skierowane do określonego adresata. Dochodzi się zatem do 
wniosku, że także stanowisko drugie jest niezasadne.

Na tym tle pojawiło się stanowisko trzecie11. Zagadnienie, kto jest świad
kiem, nie należy rozstrzygać w oparciu o przesłanki pozaustawowe, na których 
oparte jest stanowisko 1 i 2. Wystarczy uwzględnić brzmienie i cel art. 952, 951 
k.c., aby w konkretnym przypadku, po starannym rozważeniu zachodzących oko
liczności dojść do ustalenia osób “wobec których (w obecności których) spadko
dawca podał swą wolę". Okoliczności te mogą być bardzo różnorodne. Może 
zdarzyć się, że spadkodawca poda swą wolę wobec grupy znajdujących się przy 
nim osób, nie wiedząc (wskutek ślepoty lub innych przyczyn), jakie są to osoby i 
ile ich jest, np. w szpitalu, na miejscu nieszczęśliwego wypadku. Częściej bywa 
tak, że testator zwraca się głównie do kilku osób spośród obecnych, sądząc, że 
ich współudział wystarczy, ponadto czasem także dlatego, że mylnie uważa 
współudział innych, np. swych sióstr, za niedopuszczalny; w takich przypadkach 
należałoby także i tych innych traktować jako świadków. Nie można przyjmować, 
że w każdym przypadku zwrócenia się do pewnych osób jako świadków przeja
wia się przez to samo wola spadkodawcy w kierunku wyłączenia wszystkich in
nych obecnych, uniemożliwiająca zaliczenie ich do grona osób “wobec których" 
on testował. Uwagi z dwóch zdań uprzednich mogą być dyskusyjne, czy nie za 
bardzo rozszerza się krąg świadków (nieraz nie można by go ustalić). Jest bez
dyskusyjne, że jeżeli spadkodawca nie życzy sobie, aby pewna osoba była 
świadkiem, nawet za cenę nieważności testamentu, to taką, mało prawdopodob
ną, wolę spadkodawcy należy uszanować. Trafnie judykatura nie uznaje osób 
"podsłuchujących" za świadków. Stanowisko trzecie pojęcie świadka każę ustalać 
in concreto.

11 «.Przybyłowski, op. cit., s. 533.
12 Tak B.Kordasiewicz, op. cit., s. 69 przyp. 50; F.Błahuta, op. cit., s. 1876, 1879.
13 Tak S.Wójcik, op. cit., s. 200, 204 i n.
14 S.Wójcik, op. cit., s. 204 i n.

4) Teoretycznie możliwe są dwa stanowiska: a) pojęcie świadka należy jed
nolicie rozumieć na tle wszystkich przepisów (art. 951, 952 k.c.)11 12 ; b) pojęcie 
świadka należy różnie rozumieć na tle testamentu allograficznego i ustnego13. 
Interpretacja b) może mieć dwa podrozwiązania: bi) pojęcie świadka z uwagi na 
charakter ustnego testamentu szczególnego powinno być ujmowane liberalniej 
niż przy testamencie allograficznym zwykłym14; b2) pojęcie świadka przy testa
mencie ustnym z uwagi na rolę świadka przy tym testamencie powinno być uj
mowane ostrzej niż przy testamencie allograficznym. Stanowiska b2 nikt nie re
prezentował. Wydaje się, że pojęcie świadka powinno być jednolicie ujmowane 
na tle wszystkich przepisów (wykładnia gramatyczna, systemowa, funkcjonalna 
art. 951, 952 k.c.). Wyżej uzasadniono nieprawdziwość stanowiska pierwszego i 
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drugiego co do pojęcia świadka (por. uwagi własne zawarte w punkcie 3), stąd 
jest się zwolnionym z uzasadnienia własnego stanowiska; należy także odesłać 
do uwag wstępnych (przedkodeksowych) i do założeń ogólnych (celów instytucji 
świadka). Należy przyjąć, że świadkiem jest każda osoba, w obecności której 
spadkodawca składa oświadczenie woli i która je słyszy. Może to być także oso
ba obecna przypadkowo. Trzeba powołać się tu na stylizycję tekstów prawnych 
("w obecności dwóch świadków", "wobec której"; "przy jednoczesnej obecności 
co najmniej trzech świadków" - art. 951, 952 k.c., wykładnia gramatyczna, syste
mowa, funkcjonalna). Ustawa poza obecnością świadków i oczywistą przesłanką, 
że świadek słyszał oświadczenie woli, niczego nie wymaga. Wszelkie dodatki (np. 
wezwanie, skierowanie oświadczenia do oznaczonej osoby) są pozbawione pod
stawy prawnej. Nie ma podstaw do dwoistego rozumienia "świadka" przy testa
mencie ustnym, zależnie od skonstruowanej sytuacji.

5) W końcu teoretycznie można wyróżnić inne stanowiska. Wywody history
czne są tego potwierdzeniem.

Kolejna kwestia to określenie przymiotów, którym powinien odpowiadać 
świadek. W literaturze zwykło pisać się o bezwzględnie lub względnie niezdat
nych osobach do pełnienia funkcji świadka. Określenie tych przyczyn należy do 
konkretnego ustawodawcy. Kodeksy, które dopuszczają udział świadków na ogół 
określają, jakim przymiotom mają oni odpowiadać. Niektóre kodeksy nie czynią 
tego, np. prawo spadkowe bułgarskie. Kodyfikacje historyczne i współczesne 
znają przypadki dość szczególne, pewne grupy osób w ogóle nie mogą lub mo
gły być świadkami (np. wymagano obywatelstwa, wyłączano kobiety lub pewne 
inne grupy osób). Ta dowolność była i jest nieraz zastanawiająca, jak pewne 
grupy osób można “dyskwalifikować", stawiać poza nawias prawny. Tak np. pier
wotne teksty kodeksu cywilnego austriackiego, kodeksu Napoleona wyłączały 
kobiety. Bezwzględnie niezdatnym do pełnienia funkcji świadka jest ten, kto nie 
może być świadkiem przy żadnym testamencie (por. np. art. 956 k.c., art. 86, 87 
pr. spadk. z 1946r., § 591, 957 k.c.a., § 631, 635 ust. 2 k.c. węg., art. 73 ust. 1 pr. 
spadk. jugosł., § 2234 k.c.n.). Względnie niezdatnym do pełnienia funkcji świadka 
jest ten, kto nie może być świadkiem tylko przy konkretnym testamencie (por. np. 
art. 957 k.c., art. 88 pr. spadk. z 1946r., § 2235 k.c.n. § 632, 635 ust. 2 k.c. węg., 
§ 594 k.c.a., § 632, 625 ust. 3, 635 ust. 2 k.c. weg., § 386 ust. 4 k.c. NRD, art. 73 
ust. 2, 74, 81 pr. spadk. jugosł.).

Kodeks cywilny w art. 956 postanawia, że nie może być świadkiem przy 
sporządzeniu testamentu: 1) kto nie ma pełnej zdolności do czynności pra
wnych; 2) niewidomy, głuchy lub niemy; 3) kto nie może czytać i pisać; 4) kto nie 
włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament; 5) skazany prawo
mocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.

W pierwszym przypadku (art. 956 pkt 1) chodzi o osoby ubezwłasnowolnio
ne całkowicie lub częściowo oraz niepełnoletnie, tj. które nie ukończyły 18 lat. 
Przepis ten nie obejmuje swą hipotezą osób, które z jakichkolwiek powodów 
znajdowały się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie de
cyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedoroz
woju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia 
czynności psychicznych (art. 82, 945 § 1 pkt 1 k.c.). Wydaje się, że osoby te nie 
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mogą być świadkami. Wprawdzie nie składają one oświadczenia woli (składa je 
spadkodawca), ale uczestniczą w czynności prawnej, stąd wydaje się, że do nich 
ma zastosowanie ten przepis. Forma, której element stanowią świadkowie, stano
wi część składową czynności prawnej, jako pewnego złożonego stanu faktyczne
go, przynajmniej w interpretacji przeważającej. Nie wydaje się, że świadkowie 
spełniają czynności czysto faktyczne, do których nie wymaga się zdolności do 
czynności prawnych, ani nie bada się wad oświadczenia woli. To prawda, że 
świadkowie potem mogą składać oświadczenia procesowe (np. w postępowaniu 
sądowym) lub oświadczenia wiedzy o treści testamentu ustnego (art. 952 § 2, 3 
k.c.), lecz jest sprawą otwartą, czy do nich stosuje się przepisy o wadach 
oświadczenia woli; wydaje się, że podlega to ocenie sądu. Można też prezento
wać stanowisko nieco zmodyfikowane, że udział osób, które nie zostały ubez
własnowolnione, które są jednak chore psychicznie, niedorozwinięte umysłowo 
lub wykazują inne zaburzenia psychiczne - wywołujące stan określony w art. 82, 
945 § 1 pkt 1 k.c. - stanowi podstawę do unieważnienia testamentu, jeżeli stan 
psychiczny tej osoby w chwili testowania (pełnienia roli świadka) uzasadniał cał
kowite lub częściowe jej ubezwłasnowolnienie. Osoby chore psychicznie lub cier
piące na inne zaburzenia psychiczne mogły znajdować się w stanie pełnej przy
tomności umysłu. W przypadku lucidi intervalli powstaje problem skuteczności 
ich uczestnictwa w akcie testowania (chodzi o osoby, które nie zostały ubezwłas
nowolnione). Liberalny prąd zdawałby się przyjmować ważność testamentu w ta
kim przypadku, fakt, że osoby te mogą być przesłuchiwane w postępowaniu są
dowym, składać oświadczenie wiedzy o treści testamentu ustnego, w chwili, gdy 
stan ten ustał, przemawiałby przeciwko uznaniu ważności testamentu. Rzecz jest 
dyskusyjna, wydaje się, że późniejszy brak przytomności umysłu nie szkodzi, 
gdyż zdatność bycia świadkiem bada się według chwili testowania, późniejsza jej 
utrata nie ma znaczenia prawnego z punktu widzenia ważności testamentu. Jest 
to interpretacja liberalna, lecz możliwa, z pewnością napotka oponentów, ale wią
że się to z ogólnym (historycznym i światowym - przegląd prawnoporównawczy) 
upośledzeniem prawnym tej kategorii osób, wyłączenia ich niejako poza obręb 
prawa, choć rzecz musi być odniesiona także do konkretnych sytuacji. W społe
czeństwach pierwotnych tę kategorię osób otaczało się szczególną czcią, niejako 
kultem, być może nadejdą czasy nowożytne, w których powróci się do pierwot
nych źródeł. Stwierdzenie u spadkodawcy choroby psychicznej samo przez się 
nie skutkuje nieważnością testamentu (art. 82, 945 § 1 pkt 1 k.c.)15. To samo 
należy odpowiednio odnieść do świadków.

15 Podobnie post. SN z 3O.IV.1976r. III CRN 25/76, OSPiKA 1977, z. 4, poz. 88; G.Rosenberg, Podręcznik 
prawa angielskiego, Londyn 1944; odm. J.Pionkowski, Nieważność testamentów osób wykazujących 
zaburzenia psychiczne, NP 1963, z. 2, s. 190.

Przesłanka druga (art. 956 pkt 2 k.c.) jest zrealizowana, gdy zajdzie jedna z 
okoliczności tam wymienionych (alternatywa zwykła). Osoby, które mają przytę
piony słuch, jąkające się, o upośledzonym wzroku mogą być świadkami, jeżeli 
zdawały sobie sprawę z czynności testowania (np. słyszały treść oświadczenia 
woli, widziały spadkodawcę, złożyły podpis). Ta wykładnia jest takżb liberalna, 
lecz zasługuje na aprobatę.
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Przesłanka trzecia (art. 956 pkt 3 k.c.) jest spełniona, gdy osoby te nie mo
gą czytać i pisać. Występuje tu koniunkcja dwóch przesłanek, w braku jednej z 
nich nie jest zrealizowana hipoteza art. 956 pkt 3. Brak umiejętności tylko czyta
nia albo pisania nie powoduje nieważności testamentu, tak by się wydawało. W 
art. 951 k.c. świadek musi umieć się podpisać (choć nie musi mieć umiejętności 
pisania). W judykaturze i literaturze wypowiedziano pogląd, że półanalfabeci nie 
mogą być świadkami (czyli osoby, które potrafią tylko czytać albo tylko pisać)16. 
Uzasadnienie tego poglądu opiera się na argumentach celowościowych (świadek 
powinien legitymować się odpowiednim poziomem intelektualnym, którego mini
mum powinna stanowić umiejętność czytania i pisania). Może być świadkiem te
stamentu osoba nie mogąca czytać i pisać w języku, w którym spadkodawca 
sporządził testament, jeżeli może ona czytać i pisać w innym języku oraz włada 
językiem, w którym testament został sporządzony17. Jest to rozszerzająca inter
pretacja art. 956 k.c., lecz zasadna (por. art. 956 pkt 3, 4). Należy przyjąć, że 
osoba nie musi biegle mówić czy pisać, wystarczy, że posiada te umiejętności w 
stopniu wystarczającym. Niektóre osoby mogą pisać, choć nie są w tym zakresie 
sprawni, formułowanie myśli przychodzi im z trudnością, lecz nie przeszkadza to 
w udziale przy testowaniu (art. 956 pkt 3 k.c.).

16 J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1972, s. 114; post. SN z 7.VII.1967r. I CR 401/67, OSN Prok. 
Generalnej 1968, z. 1, poz. 5 lub BSN 1967, nr 162.

17 Uchw. SN z 21 ,IV.1972r. III CZP 11/72, OSNCP 1972, z. 10, poz. 174. Analogicznie S.Wójcik, op. cit., 
s. 210 przyp. 66.

Przesłanka czwarta (art. 956 pkt 4) jest spełniona na pewno, gdy spadko
dawca włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament. Nie musi 
on w tym języku czytać i pisać. Wystarczy, że świadek włada mową w słowie, a 
należy przyjąć, że wystarczy, iż rozumie to, co spadkodawca mówi, choćby nie 
władał dostatecznie mową, w której spadkodawca sporządza testament. Obywa
tel polski może złożyć swe oświadczenie woli w języku obcym, świadkowie mu
szą spełniać przesłanki z art. 956 pkt 4, czyli władać tym obcym językiem. Dysku
syjne jest, czy osoby nieme mogą sporządzić testament ustny. Wydaje się, że 
tak. Wówczas świadkowie testamentu ustnego muszą rozumieć znaczenie zna
ków i gestów spadkodawcy, gdyż jest to jego swoista mowa (art. 956 pkt 4 k.c.).

Przesłanka piąta (art. 956 pkt 5 k.c.) jest spełniona, jeżeli w chwili testowa
nia istnieje prawomocny wyrok sądowy skazujący za fałszywe zeznania (wystę
pek z art. 247 k.k.). Natomiast osoba skazana na kary dodatkowe: pozbawienia 
praw publicznych, pozbawienia praw rodzicielskich lub opiekuńczych, zakaz zaj
mowania określonych stanowisk, wykonywania określonego zawodu lub prowa
dzenia określonej działalności (art. 38 pkt 1-3 k.k.), jak również inne kary dodat
kowe (art. 38 pkt 4-7 k.k.), nie stanowi przeszkody bycia świadkiem. Wyrok karny 
musi być prawomocny, a contrańo nieprawomocny wyrok skazujący nie stanowi 
przeszkody z art. 956 pkt 5 k.k. Wynika to m.in. z podstawowej zasady prawa, że 
orzeczenia wywołują skutki prawne z chwilą uprawomocnienia. Wyrok nieprawo
mocny skazujący może ulec zmianie na korzyść skazanego nieprawomocnie. 
Nieistotne jest, czy skazanie nastąpiło za fałszywe zeznania w charakterze strony 
czy świadków.
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Naruszenie którejkolwiek z przyczyn określonych w art. 956 k.c. powoduje 
bezwzględną nieważność testamentu i to całego. Podstawą nieważności jest na
ruszenie przepisów o formie (art. 958 k.c.), a nie treści testamentu (art. 58 k.c.). 
Art. 956 k.c. dotyczy oczywiście zarówno testamentu zwykłego, jak i szczególne
go.

Art. 957 k.c. dotyczy niezdatności względnej do bycia świadkiem. Nie może 
być świadkiem przy sporządzeniu testamentu osoba, dla której w testamencie 
została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być również świadkami: mał
żonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz 
osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia (art. 957 § 1 k.c.). Korzyść, 
o której wspomina art. 957 § 1 k.c., może polegać w szczególności na ustano
wieniu spadkobiercą lub zapisobiercą, a także - jak należy przyjąć - polecenio- 
biercą (analogia z zapisu) lub - co już jest dyskusyjne - uzyskaniu korzyści z 
warunku [np. zapis na rzecz osoby X pod warunkiem wypłacenia przez nią oso
bie Y (świadkowi) oznaczonej kwoty pieniężnej]. Wydaje się, że korzyścią w rozu
mieniu art. 957 § 1 k.c. nie jest ustanowienie wykonawcą testamentu. Rzecz jest 
natury bardziej ogólnej i wiąże się z rozstrzygnięciem charakteru prawnego insty
tucji wykonawcy testamentu, a co za tym idzie ewentualnej możliwości przyjęcia 
przysporzenia w sensie techniczno-prawnym przy ustanowieniu wykonawcy te
stamentu. Beneficjant spadku (osoba uzyskująca korzyść ze spadku) nie może 
być świadkiem, lecz może być obecny w toku testowania. W art. 957 § 1 k.c. 
chodzi o korzyść w sensie prawnym, a nie ekonomicznym. Dlatego przykładowo 
przy spadku ujemnym (pasywa przewyższają aktywa) spadkobierca nie może 
być świadkiem. Nie może być świadkiem osoba, która spadek odrzuciła lub zo
stała uznana za niegodną. Wprawdzie osoba ta nie dziedziczy, ale jest objęta 
treścią testamentu. Także osoba ustanowiona spadkobiercą gospodarstwa rolne
go, która nie spełnia przesłanek rolnych (zapis, art. 1067 § 1) nie może być 
świadkiem testamentu. Mogą być natomiast świadkami osoby, które zrzekły się 
dziedziczenia albo zostały wyłączone testamentem negatywnym, gdyż w tym 
przypadku nie otrzymują żadnej korzyści ze spadku (oczywiście zakłada się, że 
nie zachodzi sytuacja z art. 957 § 1 zd. 2 k.c.). To samo dotyczy osób uprawnio
nych do zachowku, które nie otrzymują nic w testamencie (por. uwagę z nawiasu 
uprzedniego, która i tu jest aktualna). Korzyść, jak się wydaje, nie musi mieć 
wartości majątkowej, może być niemajątkowa (np. polecenie). Świadkami nie mo
gą być także osoby wskazane w art. 957 § 1 zd. 2 ("osoby bliskie"). Idzie tam o 
stosunek, jaki zachodzi między beneficjantem spadku a tymi osobami (krewnymi, 
powinowatymi itd.). Nie chodzi natomiast o stosunek, jaki zachodzi między spad
kodawcą a osobami z art. 957 § 1 zd. 2. Przykładowo art. 957 § 1 zd. 2 dotyczy 
małżonka beneficjanta spadku, a nie małżonka spadkodawcy. Idzie o krewnych i 
powinowatych pierwszego i drugiego stopnia w linii prostej i bocznej. W przypad
ku rozwiązania małżeństwa (prawomocnie), nie działa przeszkoda z art. 957 § 1 
k.c. To samo dotyczy rozwiązania przysposobienia. Jeżeli świadkiem była jedna z 
osób wymienionych w art. 957 § 1 k.c., nieważne jest tylko postanowienie, które 
przysparza korzyści tej osobie, jej małżonkowi, krewnym lub powinowatym pier
wszego lub drugiego stopnia albo osobie pozostającej z nią w stosunku przyspo
sobienia. Jednakże gdy z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez 
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nieważnego postanowienia spadkodawca nie sporządziłby testamentu danej tre
ści, nieważny jest cały testament. Naruszenie art. 957 § 1 k.c. powoduje zatem 
tylko częściową nieważność testamentu, chyba że zachodzą okoliczności okre
ślone w art. 957 § 2 zd. 2 k.c. Odmiennie było w art. 956 k.c., tam zawsze wystę
powała nieważność całego testamentu.

Okoliczności z art. 956, 957 k.c. ustala się według chwili testowania, 
późniejsza zmiana w tym zakresie jest bez znaczenia. Przykładowo, jeśli świadek 
był małoletni w chwili testowania, a pełnoletni w chwili spisania protokołu testa
mentu ustnego lub przesłuchania świadka (art. 952 § 2, 3 k.c.), to nie wpływa to 
na fakt, że testament jest nieważny. Odwrotnie również, jeśli przykładowo świa
dek był pełnoletni w chwili testowania, a potem został ubezwłasnowolniony, nie 
wpływa to na ważność testamentu.

Przepisy art. 956, 957 k.c. stosuje się także do notariusza (art. 950 k.c.) i 
przedstawiciela organu administracji państwowej (art. 951 k.c.)18. Są oni tzw. 
kwalifikowanymi świadkami. Do notariusza stosuje się wprost art. 84 prawa o no
tariacie, a wspomniany przepis (art. 84) ma na zasadzie analogii zastosowanie 
także do przedstawiciela organu administracji państwowej (art. 951 k.c.). Przepis 
ten zakazuje notariuszowi dokonywać czynności, które dotyczą: samego notariu
sza, jego małżonka, krewnych i powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej z 
ograniczeniem do trzeciego stopnia, oraz osób związanych z notariuszem z tytu
łu przysposobienia, opieki i kurateli lub będących w bliskim z nim stosunku. Nie 
wydaje się zasadne, odosobnione stanowisko, że do notariusza, przedstawiciela 
organu administracji państwowej nie stosuje się art. 956, 957, gdyż osoby te nie 
są kwalifikowanymi świadkami19. Można argumentować, że osoby urzędowe 
uprzednio wymienione pełnią funkcje państwowe i są aktywne, a nie bierne; cech 
tych nie można przypisać świadkowi. Nie przemawia to jednak przeciwko trakto
waniu tych osób jako świadków z punktu widzenia art. 956, 957 k.c. Jest niewąt
pliwe także przy tym stanowisku odmiennym, że art. 84 prawa o notariacie ma 
zastosowanie do przedstawiciela organu administracji państwowej (art. 951 k.c.) 
Naruszenie art. 84 prawa o notariacie, według tego odmiennego stanowiska, 
skutkuje nieważnością czynności prawnej (art. 58 k.c.). Takie postawienie sprawy 
budzi chyba wątpliwości, bowiem powinien być zastosowany art. 958 k.c. Art. 84 
twierdzi się, pochłania skutki prawne art. 957 k.c., zaś art. 11 prawa o notariacie 
(określający przesłanki zostania notariuszem) pochłania art. 956 k.c. W tym sta
nie rzeczy nie ma podstaw do stosowania wymienionych przepisów do notariu
sza i przedstawiciela organu administracji państwowej. Dodatkowo podaję się, że 
było to widoczne wyraźnie na tle poprzedniego prawa spadkowego, które prze
widywało udział świadków przy testamencie notarialnym, a zatem nie traktowało 
notariusza jako świadka. Zakresy wymienionych norm nie pokrywają się ze sobą 
(art. 956, 957 k.c. - art. 11, 87 § 1 pkt 1 prawa o notariacie; brak także wyraźnego 
przepisu co do przedstawicieli organów administracji państwowej). Sytuacja no

18 Jest to przeważające stanowisko doktryny. Por. np. J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe w zarysie, 
1985, s. 101 i n.; J.S. Piątowski, Prawo spadkowe - zarys wykładu, Warszawa 1987, s. 145; F.Błanuta, 
op. cit., s. 1883; S.Wójcik, op. cit., s. 197, 199.

19 Tak B.Kordasiewicz, op. cit., s. 66 i n.; C. Tabęcki, Glosa do uchw. SNz7.XI.1962r. III C014/62, OSPiKA 
1963, z. 12, poz. 313.
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tariusza z poprzedniego prawa spadkowego niczym nie różni się od sytuacji 
przedstawiciela organu administracji państwowej (art. 951 k.c., art. 80 pr. spadk. 
z 1946r.). Teza, że notariusz (art. 950 k.c.), przedstawiciel organu administracji 
państwowej (art. 951 k.c.) nie jest kwalifikowanym świadkiem, nie wydaje się uza
sadniona. To prawda, że wymienione podmioty są osobami urzędowymi, co nie 
wyłącza jednak stosowania do nich art. 956, 957 k.c. Przepisy art. 956, 957 k.c., 
art. 84 prawa o notariacie mają zastosowanie także do dowódcy statku (art. 953 
k.c.) i sędziego wojskowego (art. 954 k.c.). Fakt, że organ państwowy jest świad
kiem, jest widoczny w postępowaniu sądowym (np. o stwierdzenie nabycia spad
ku), gdzie jest przesłuchiwany jako świadek. Także przy konwersji testamentu 
allograficznego na ustny widać, że organ państwowy jest świadkiem (jest on 
wówczas traktowany jako trzeci świadek testamentu ustnego).

Art. 956, 957 k.c. mają zastosowanie do osób fizycznych. Art. 957 k.c. per 
analogiam ma zastosowanie do reprezentanta osoby prawnej będącej benefi
cjantem spadku (np. spadkobiercą lub zapisobiercą). Czy protokolant może być 
jednocześnie świadkiem, to może być dyskusyjne. Teoretycznie rzecz biorąc, 
można na to pytanie udzielić odpowiedzi pozytywnej, jak i negatywnej. Można 
zająć także stanowisko pośrednie, wyłączyć to na tle jednego testamentu (np. 
allograficznego), a dopuścić na tle drugiego (np. ustnego). Wydaje się, że dopu
szczalne jest, aby świadek był protokolantem (art. 951, 952 k.c.)20. Zresztą przy 
testamencie ustnym ustawa wyraźnie podkreśla, że pismo stwierdzające treść 
testamentu ustnego może sporządzić świadek. Dlaczego inaczej miałoby być w 
art. 951 k.c. Do protokolanta nie będącego świadkiem można stosować art. 956, 
957 k.c., lub też nie, albo też zająć stanowisko pośrednie (np. stosować przy 
testamencie ustnym; nie stosować przy testamencie allograficznym, protokolant 
jest tu “narzędziem” w ręku organu państwowego, który pełni funkcje kontrolne i 
decyduje o treści protokołu). Wydaje się, że do protokolanta nie mają zastosowa
nia art. 956, 957 k.c. (poza oczywistymi przeszkodami ogólnymi, np. nieumiejęt
nością czytania i pisania)21. Celem art. 956 k.c. jest wyłączenie osób, które wyka
zują pewne “ułomności", celem art. 957 k.c. jest wyłączenie osób, które jako 
świadkowie nie byliby bezstronni; inne motywy tkwią u podstaw tych dwóch prze
pisów.

20 Tak wyraźnie na tle testamentu allograficznego uchw. SN z7.XI.1962r. III CO 14/62, OSPiKA 1963, z. 
12, poz. 313. Podobnie: J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1972, przyp. 21 s. 106; S.Wójcik, op. cit., 
s. 200. Por. także uchw. SN z 10.1.1991 r. III CŻP 74/90, OSNCAP 1991, z. 7, poz. 84; L.Zyżylewski, 
Glosa do uchw. SN z 22.111.1989r. III CZP 22/89 (OSNCAP 1990, z. 2-3, poz. 31) - NP 1991, z. 1-3, s. 
167 i n.

21 Tak wyraźnie na tle testamentu allograficznego uchw. SN z 27.XI.1969r. III CZP 76/69, OSNCP 1970, 
poz. 104. Por. jednak J.Gwiazdomorski, l.c.

22 Jest to ustalone stanowisko literatury, por. np. B.Kordasiewicz, op. cit., s. 66; tenże, Glosa do uchw. 
SN z 7.111.1978r. III CZP 13/78, OSPiKA 1979, z. 2, poz. 23; J.S. Piątowski, op. cit., s. 139; L.Stecki, w:

Z kolei należy sprecyzować czynności, przy których muszą być świadkowie. 
Należy odróżnić testament allograficzny i ustny. Przy testamencie allograficznym 
świadkowie muszą być równocześnie obecni przy składaniu oświadczenia woli 
przez spadkodawcę wobec osoby urzędowej i przy odczytaniu protokołu spad 
kodawcy, nadto muszą być obecni przy podpisywaniu protokołu, ściślej należy 
przyjąć, muszą podpisać protokół. Przy innych czynnościach nie muszą być obe
cni22, np. przy spisywaniu protokołu. Nie wydaje się zasadna teza, aby świadko
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wie musieli być obecni przez cały czas sporządzania testamentu* 23 , aczkolwiek 
jest to zalecane (wskazane). Ustawa teoretycznie dopuszcza taką możliwość, że 
świadkowie nie muszą być obecni podczas podpisywania protokołu przez inne 
osoby (spadkodawcę, osobę urzędową, pozostałych świadków). Zaleca się jed
nak, aby świadkowie byli obecni w toku podpisywania testamentu przez wszy
stkie osoby. Wydaje się, że konieczna jest obecność świadków przy zaznaczaniu 
w protokole, z jakiego powodu spadkodawca nie podpisał testamentu. Przy te
stamencie ustnym świadkowie muszą być równocześnie obecni przy składaniu 
oświadczenia woli przez spadkodawcę. Na tym zamyka się stan faktyczny testa
mentu ustnego, inne elementy (np. stwierdzenie treści testamentu ustnego - art. 
952 § 2, 3 k.c.) nie wchodzą w skład stanu faktycznego tego testamentu. Przy 
spisywaniu treści testamentu ustnego (art. 952 § 2 k.c.) świadkowie nie muszą 
być równocześnie obecni, to samo dotyczy podpisywania pisma stwierdzającego 
treść testamentu ustnego (art. 952 § 2 k.c.). Brak podpisu świadka przy testa
mencie allograficznym (art. 951 k.c.) powoduje nieważność testamentu. Wyjątek 
uczyniony dla spadkodawcy (art. 951 § 2 zd. 3 k.c.) nie dotyczy świadków. Proto
kół testamentu allograficznego może odczytać osoba urzędowa, świadek lub in
na osoba. Dyskusyjne może być, czy świadkowe testamentu muszą znać spad
kodawcę. Wydaje się, że nie (brak wyraźnego przepisu, jak np. w § 585 k.c.a). 
Tożsamość spadkodawcy można ustalać za pomocą każdego środka dowodo
wego. Od zasady jednoczesnej obecności świadków przy składaniu oświadcze
nia woli przez spadkodawcę istnieje tylko jeden wyjątek przy testamencie ustnym 
wojskowym w określonych przypadkach (wyjątek od zasady), por. § 3 ust. 3 rozp. 
Ministra Obrony Narodowej z 3O.I.1965r. w sprawie testamentów wojskowych.

Kodeks cywilny z komentarzem, t. 2, Warszawa 1989, s. 849 i n.; J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 
1959, przyp. 43 s. 305 (wraz z podobnym stanowiskiem SN, por. zestawione tam orzeczenia); tenże, 
Prawo spadkowe w zarysie, 1985, s. 102; F.Błahuta, op. cit., s. 1876.

23 Odm. S.Wójcik, op. cit., s. 200.

Problem testamentu ustnego jest zagadnieniem odrębnym i nie może być 
przedmiotem analizy. Podobnie jest ze stwierdzeniem treści testamentu ustnego. 
Niemniej ta ostatnia kwestia zostanie potraktowana tylko instrumentalnie (wycin
kowo), aby pokazać jaka jest rola świadków (ich pozycja) w toku stwierdzenia 
treści testamentu ustnego. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w 
dwojaki sposób. 1) Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w sposób, 
że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy 
przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia 
oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i 
dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie (art. 952 § 2 k.c.). 2) W wypadku gdy 
treść testamentu nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu 
sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania 
świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie 
jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może po
przestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków (art. 952 § 3 k.c.). Przesłu
chanie świadków testamentu ustnego regulują przepisy k.p.c. (art. 661-663 
k.p.c.). Kto dowie się o śmierci spadkodawcy oraz o tym, że treść testamentu 
ustnego nie została spisana, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym 
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sąd spadku oraz podać imiona, nazwiska i adresy świadków testamentu, jeżeli 
okoliczności te są mu znane. Kto nie dopełnia obowiązku sprecyzowanego wy
żej, odpowiada za wynikłą stąd szkodę, nadto sąd spadku może wymierzyć mu 
grzywnę. Świadków, którzy treści testamentu ustnego nie stwierdzili na piśmie, 
sąd wzywa do złożenia na wyznaczonym posiedzeniu sądowym zeznań stwier
dzających treść testamentu. Do postępowania w sprawie przesłuchania świad
ków testamentu ustnego stosuje się odpowiednio przepisy o dowodzie ze świad
ków w procesie, z tą zmianą, że świadkowie testamentu nie mogą odmówić ze
znań ani odpowiedzi na pytanie, ani też nie mogą być zwolnieni od złożenia 
przyrzeczenia. Protokół przesłuchania świadków testamentu ustnego sąd przesy
ła do biura spadku. Takie są słowa ustawy.

Do zachowania terminu 6-miesięcznego (art. 952 § 3 k.c.) wystarcza, że 
przed upływem tego terminu wpłynie do sądu pismo zawiadamiające o pozosta
wieniu przez spadkodawcę testamentu ustnego, przesłuchanie świadków może 
już nastąpić po tym terminie. Podobne jest stanowisko judykatury. Na uwagę za
sługują dwa typy orzeczeń. (1) Określony w art. 952 § 3 k.c. termin do stwierdze
nia treści testamentu ustnego przez zgodne zeznania świadków jest zachowany, 
jeżeli przewidziane w art. 661 § 1 k.p.c. zawiadomienie ze wskazaniem osób i 
adresów świadków testamentu zostało wniesione do sądu spadku w terminie 
sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku, choćby świadkowie zostali przesłu
chani przez sąd już po upływie tego terminu. Uchybienie tego terminu powoduje 
bezskuteczność testamentu ustnego24. (2) W razie ogólnikowego wskazania we 
wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, że spadkodawca pozostawił testament, 
sąd ma obowiązek wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia pisma procesowego 
przez określenie rodzaju testamentu. Zaniechanie tego obowiązku wywołuje taki 
skutek, że w przypadku złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku w ra
mach czasokresu przewidzianego w art. 952 § 3 k.c. treść testamentu ustnego 
może być stwierdzona także po upływie tego terminu25. Powyższe orzeczenia 
wychodzą z teorii woli, podstawowej zasady testamentu.

24 Uchw. SNz27.VI.1969r. III CZP 31/69, OSN Prok. Generalnej 1969, z. 12, poz. 79 oraz OSPiKA 1970, 
z. 4, poz. 87, z glosą B.Dobrzańskiego, tamże. Podobnie S.Wójcik, op. cit., s. 206; J.S. Piątowski, op. 
cit., s. 131 i n.; odm. J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1972, przyp. 31 s. 111.

25 Post. SN z 9.XII.1975r. III CRN 299/75, OSPiKA 1976, z. 12, poz. 234, z glosą J.Gwiazdomorskiego, 
tamże.

26 Podobnie orz. SN z 14.V.1958r. 1 CR 325/58, OSN 1960, poz. 67.
27 Podobnie orz. SN z 1.IV.1955r. IV CR 2001/54, OSN 1956, poz. 18.
28 Uchw. SN z21.X.1970r. III CZP 62/70, OSNCP 1971, poz. 64.

Testament ustny nie stwierdzony w sposób określony w art. 952 § 2, 3 lub 
stwierdzony, lecz wadliwie, jest ważny, lecz bezskuteczny. Pismo stwierdzające 
treść testamentu ustnego (art. 952 § 2 k.c.) podlega ogłoszeniu w takim trybie 
jak testament, choć testamentem nie jest26. Wydaje się, że protokół testamentu 
ustnego (art. 952 § 3 k.c.) nie podlega ogłoszeniu, przesłuchanie świadków za
stępuje ogłoszenie testamentu27. Treści testamentu ustnego nie można stwier
dzić w inny sposób, niż określony w art. 952 § 2, 3 k.c. Zeznania świadków (art. 
952 § 3 k.c.) muszą być zgodne. W razie stwierdzenia treści testamentu ustnego 
zeznaniami świadków, późniejsze stwierdzenie treści testamentu pismem z art. 
952 § 2 k.c. stanie się bezprzedmiotowe28. Pismo z art. 952 § 2 k.c. może sporzą
dzić świadek lub osoba trzecia; nie powinno budzić wątpliwości, że może je spo
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rządzić także testator. Użyte w art. 952 § 3 k.c. wyrażenie "zgodne zeznania" 
oznacza brak sprzeczności w zeznaniach co do istotnych elementów treści ostat
niej woli testatora29. Wymaganie zgodności zeznań świadków dotyczy jedynie sa
mej treści testamentu ustnego, rozbieżne zeznania dotyczące innych okoliczno
ści faktycznych, w tym przesłanek sporządrzenia testamentu ustnego, sąd oce
nia w sposób określony w art. 233 § 2 k.p.c.30. Świadek nie ma obowiązku pra
wnego sporządzenia pisma (art. 952 § 2 k.c.), ma obowiązek prawny zawiado
mienia sądu o sporządzeniu testamentu ustnego, którego treść nie została 
stwierdzona, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 661 § 2 
k.p.c., art. 415 k.c.). W przypdku art. 952 § 2, 3 świadkowie składają oświadcze
nie wiedzy o treści testamentu ustnego. Sporządzone pismo, protokół (art. 952 § 
2, 3 k.c.) nie jest testamentem (ani w znaczeniu czynności, ani dokumentu).

29 Post. SNz22.l.1974r. III CRN 326/73, OSNCP 1974, z. 11, poz. 199.
30 Post. SN z 25.111.1974r. III CRN 5/74, OSNCP 1975, z. 3, poz. 42.
31 Tak uchw. 7 SN z 14.11.1980r. III CZP 69/79, OSNCP 1980, z. 9. poz. 154, z glosą B.Kordasiewicza, PiP 

1981, z. 8, s. 144 i n.; J.Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1972, przyp. 27a s. 110; L.Stecki, op. cit., 
s. 851; S.Wójcik, op. cit., s. 205. Odm. J.S. Piątowski, op. cit., s. 143 i n.; post. SW w Katowicach z 
9.111.1971 r. III Cr 336/71, OSPiKA 1971, z. 7-8, poz. 146.

Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w trybie przewidzianym w 
art. 952 § 2 k.c. także po śmierci spadkodawcy31. Powstaje zagadnienie prawne, 
w jakiej relacji pozostaje § 2 do § 3 art. 952 k.c. Czy te dwa sposoby stwierdzenia 
treści testamentu ustnego wzajemnie się wyłączają (art. 952 § 2 ma zastosowa
nie do chwili otwarcia spadku, art. 952 § 3 po otwarciu spadku), czy też są nieza
leżne od siebie. Wydaje się, że pismo z art. 952 § 2 k.c. może być sporządzone 
także po otwarciu spadku. Przemawia za tym wykładnia gramatyczna (art. 952 
k.c. nie wprowadza żadnego ograniczenia w tym względzie, brak jest wyraźnego 
przepisu zakazującego sporządzenia pisma z art. 952 § 2 k.c. po śmierci spadko
dawcy). Za stanowiskiem takim przemawia także wykładnia systemowa. Wynika 
to m.in. ze stosunku § 2 i 3 art. 952 k.c. do siebie oraz art. 661-663 k.p.c. Wypły
wa stąd wniosek, że te dwa sposoby (§ 2, 3 art. 952 k.c.) są niezależne od 
siebie, z tym że pierwszy w zasadzie wyprzedza drugi. Jeśli pismo z art. 952 § 2 
k.c. jest wadliwe, to można sporządzić nowe pismo lub sądownie stwierdzić treść 
testamentu ustnego (art. 952 § 3 k.c.). Może zdarzyć się taka sytuacja, że termin 
z art. 952 § 3 k.c. upłynie, natomiast będzie otwarty jeszcze termin z art. 952 § 2 
k.c. Sąd w toku postępowania z art. 952 § 3 k.c. nie bada w ogóle przesłanek 
ważności testamentu ustnego. Należy to do właściwego postępowania sądowe
go (o stwierdzenie nabycia spadku, ustalenie ważności, nieważności testamen
tu). Za interpretacją przyjętą w tekście przemawiają także względy celowościowe 
(wykładnia ta realizuje teorię woli przyjętą na tle testamentu, uwzględniając rze
czywistą wolę spadkodawcy) oraz historyczne.

Kwestie procesowe dotyczące przesłanek ważności testamentu ustnego 
(art. 952 § 1 k.c.) mogą być dowodzone za pomocą wszelkich środków dowodo
wych. Na przykład fakt, że przy testamencie ustnym było trzech świadków, choć 
pismo z art. 952 § 2 k.c. zostało podpisane przez spadkodawcę i dwóch świad
ków, może być dowodzony za pomocą wszelkich środków dowodowych. Jeśli 
zeznania świadków (art. 952 § 3 k.c.) są niezgodne co do treści całego testa
mentu (lub poszczególnego rozrządzenia testamentowego) należy przyjąć, że nie 
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zostały one należycie stwierdzone, co powoduje bezskuteczność całego testa
mentu (lub poszczególnego rozrządzenia testamentowego, w tym ostatnim przy
padku por. także art..58 § 3 k.c.). Pismo z art. 952 § 2 k.c. powinno być sporzą
dzone bez zastrzeżeń świadków co do zgodności oświadczenia spadkodawcy z 
treścią pisma. Dodanie takiego zastrzeżenia co do całości testamentu lub po
szczególnego rozrządzenia testamentowego powoduje - w braku stwierdzenia w 
drugi dopuszczalny sposób (art. 952 § 3 k.c.) - że treść ta nie będzie brana pod 
uwagę. Jeżeli powyższa wadliwość dotyczy poszczególnego rozrządzenia testa
mentowego, pozostałe rozrządzenia są skuteczne, chyba że należy przyjąć, iż 
bez rozrządzenia nieprawidłowo stwierdzonego spadkodawca nie sporządziłby 
testamentu danej treści (art. 58 § 3 k.c.). Jeżeli treść testamentu ustnego została 
spisana w sposób i w terminie określonym w art. 952 § 2 k.c., to stwierdzenie 
tych okoliczności może nastąpić w postępowaniu sądowym w każdym czasie i za 
pomocą wszelkich środków dowodowych, w tym bowiem przypadku przedmio
tem dowodu jest treść i data pisma sporządzonego zgodnie z art. 952 § 2 k.c. 
oraz fakt podpisania go przez wymienione w tym przepisie osoby, a nie treść 
oświadczenia spadkodawcy32. Treści pisma (art. 952 § 2), protokołu przesłuchań 
świadków (art. 952 § 3 k.c.) nie można uzupełniać, tak jak nie można uzupełniać 
treści testamentu (za pomocą żadnych środków dowodowych). Pismo z art. 952 
§ 2 k.c. jest dokumentem prywatnym (art. 245 k.p.c.). Wolno za pomocą każdego 
środka dowodowego wykazać, że pismo to jest wadliwe (nieprawdziwe), np. spo
rządzono je po upływie terminu rocznego, że miejsce i data testowania są nie
zgodne z prawdą, że podpisy są fałszywe, iż treść pisma jest niezgodna z wolą 
podaną przez spadkodawcę33.

32 Post. SN z 6.111.1975r. III CRN 450/74, OSPiKA 1976, z. 7-8, poz. 147, z glosą J.Gwiazdomorskiego, 
tamże.

33 Co do kwestii dowodowych por. J.Gwiazdomorski, Formy testamentu, NP 1966, z. 6, s. 725; F.BIahuta, 
op. cit., s. 1880 i n.; J.S. Piątowski, op. cit., s. 142; S.Wójcik, op. cit., s. 206; uchw. 7 SN z 13.11.1980r. 
III CZP 69/79, OSNCP 1980, z. 9, poz. 154 (zwłaszcza s. 7 uzasadnienia).

Charakter prawny pisma stwierdzającego treść testamentu ustnego.
Spośród testamentów należy wyodrębnić testamenty holograficzne, nota

rialne, allograficzne z jednej strony i testamenty ustne z drugiej strony. W pier
wszym wypadku pismo zawierające testament holograficzny, protokół testamentu 
notarialnego i allograficznego stanowi element formy testamentu. Zachodzi tu po
jęciowa zbieżność testamentu w znaczeniu czynności prawnej i dokumentu. Od
miennie jest w testamencie ustnym. Formę testamentu ustnego, jak sama nazwa 
wskazuje, stanowi tylko ustne oświadczenie woli spadkodawcy złożone wobec 
świadków. Jest to forma ustna, a nie pisemna, jak w wypadku testamentu holo
graficznego, notarialnego i allograficznego. Pismo stwierdzające treść testamentu 
ustnego (prywatne, protokół sądowy) nie wchodzi w skład stanu faktycznego te
stamentu ustnego, który jest czynnością dokonaną z chwilą złożenia oświadcze
nia woli przez testatora wobec świadków. Sporządzenie pisma stwierdzającego 
treść testamentu ustnego jest przesłanką skuteczności testamentu ustnego. W 
braku takiego pisma testament ustny jest ważny, lecz bezskuteczny. Spisanie tre
ści testamentu ustnego nie jest elementem sporządzenia testamentu ustnego, 
lecz stwierdzeniem treści oświadczenia woli spadkodawcy. Przepisy kodeksu po
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stępowania cywilnego (art. 646-653) odróżniają testament (w znaczeniu doku
mentu) od pisma, stwierdzającego treść testamentu ustnego (art. 654, 661, 662, 
a także art. 663 k.p.c.). Tak jak w umowie darowizny czy sprzedaży nieruchomo
ści sporządzonej w formie aktu notarialnego nie można odróżnić aktu notarialne
go od czynności prawnej, tak samo jest w testamencie holograficznym, notarial
nym, allograficznym. Protokół testamentu notarialnego i allograficznego i pismo 
testamentu holograficznego obejmuje oświadczenie woli spadkodawcy.

Powstaje zatem wyłącznie problem charakteru prawnego pisma stwierdzają
cego treść testamentu ustnego (art. 952 § 2, 3 k.c., art. 654, 661-663 k.p.c.). 
Pojęciem tym obejmuje się zarówno pismo sporządzone przez świadków lub oso
by trzecie (w tym także spadkodawcę) (art. 952 § 2 k.c.), jak i protokół przesłu
chania świadków testamentu ustnego (art. 952 § 3 k.c., art. 661-663 k.p.c.). W 
pierwszym wypadku pismo to ma charakter prywatny, w drugim wypadku urzędo
wy (sądowe stwierdzenie treści testamentu ustnego). Wydaje się, że nie ma po
trzeby dla określenia charakteru tego pisma przeprowadzać tego wewnętrznego 
podziału. Niemniej można spotkać się ze zdaniem odmiennym, że to odróżnienie 
dwóch kategorii pism jest konieczne.

Teoretycznie rzecz biorąc można prezentować kilka stanowisk co do chara
kteru prawnego pisma stwierdzającego treść testamentu ustnego (art. 952 § 2, 3 
k.c.). Można twierdzić, że jest to oświadczenie wiedzy, przejaw woli podobny do 
oświadczenia woli, czyn zgodny z prawem nie będący jednak przejawem woli 
podobnym do oświadczenia woli, oświadczenie procesowe. To ostatnie stanowi
sko nie jest możliwe w wypadku pisma prywatnego, mogłoby dotyczyć tylko są
dowego stwierdzenia treści testamentu ustnego. To, że w tym ostatnim wypadku 
jest to oświadczenie procesowe, nie ulega wątpliwości. Niemniej tak jest z punktu 
widzenia prawa procesowego, natomiast pozostaje sprawą otwartą, czym ono 
jest z punktu widzenia prawa materialnego. Można w tym punkcie bronić innych 
wyżej przedstawionych tez co do natury tego pisma. Pismo to (art. 952 § 2, 3 
k.c.) na pewno nie jest oświadczeniem woli. Oświadczenie woli składane jest wy
łącznie przez testatora (testament ustny). Wydaje się, że pismo to (prywatne, 
sądowe) jest oświadczeniem wiedzy o treści testamentu ustnego, tj. pismem 
stwierdzającym treść testamentu ustnego. Nie wydaje się zasadny pogląd, że 
jest to przejaw woli podobny do oświadczenia woli lub nowy rodzaj czynów 
zgodnych z prawem nie będących przejawem woli podobnym do oświadczenia 
woli. Przyjęcie tego ostatniego stanowiska byłoby podyktowane prawdopodobnie 
tym, że do sporządzenia pisma stosować należałoby w drodze analogii przepisy 
o oświadczeniach woli (czynnościach prawnych). W istocie dotyczyłoby to tylko 
wad oświadczeń woli i zdolności do czynności prawnych. W wypadku wad 
oświadczeń woli należałoby w drodze analogii stosować przepisy o testamencie 
(art. 945 k.c.), a nie postanowienia ogólne (art. 82-88 k.c.). Wydaje się jednak, że 
te względy praktyczne nie wyłączają tezy, że jest to oświadczenie wiedzy. Prezen
tując to ostatnie stanowisko należałoby przyjąć, że do oświadczeń wiedzy nie 
stosuje się przepisów o oświadczeniach woli (czynnościach prawnych). Nie wy
daje się zasadne stanowisko, że do oświadczeń wiedzy stosuje się w drodze 
analogii przepisy o oświadczeniach woli (czynnościach prawnych). Przykładowo 
w analizowanym stanie faktycznym oświadczenie wiedzy można uznać za niepra
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wdziwe (nieprawidłowe), jeżeli zostało złożone w stanie wyłączającym świadome 
albo swobodne oświadczenie wiedzy lub pod wpływem błędu czy groźby. W 
oświadczeniach wiedzy wystarczy ograniczyć się do ocen naukowych, tj. zasad 
psychiatrii i psychologii. Na tej m.in. podstawie można unieważnić wyniki egzami
nu ustnego (kolokwium) czy pisemnego. Uciekanie się do ocen prawnych (analo
gii z oświadczeń woli) nie wydaje się celowe.

Konkludując, pismo stwierdzające treść testamentu ustnego (prywatne, są
dowe) jest oświadczeniem wiedzy.
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