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PRZEDMOWA

Oddaję do rak Czytelników drugie wydanie mojej książki „Wzory testa
mentów z komentarzem". Pierwsze — ukazało się w 1994 r. w tym samym Wy
dawnictwie STO w Bielsku-Białej. Jest ono wyczerpane.

Drugie wydanie tej książki jest zaktualizowane, nieco zmienione, trochę po
szerzone. Koncepcja dzieła co do istoty pozostała ta sama.

Michał Niedośpiał



Wykaz skrótów

art. — artykuł

Dz.U. — Dziennik Ustaw

kc — kodeks cywilny

kpc — kodeks postępowania cywilnego

krop — kodeks rodzinny i opiekuńczy

OSNCP — Orzecznictwo Sądu Najwyższego — Izby Cywilnej

OSP — Orzecznictwo Sądów Polskich

PiP — Państwo i Prawo



Wstęp

Książka ta przedstawia podstawowe wzory testamentów. Składa 
się ona z dwóch części - pierwszej, w której jest omówienie teoretyczne 
testamentu, drugiej - w której są wzory testamentów. Część pierwsza słu
ży do objaśnienia wzorów testamentu, w części drugiej (wzory testamen
tów) są tylko odesłania do poszczególnych punktów części pierwszej te
oretycznej. W ten sposób ma się pełny obraz testamentu.

Wywody teoretyczne są ograniczone do niezbędnych rozmiarów, 
w takim stopniu, w jakim potrzebne to jest do objaśnienia testamentu. Co 
do pełnych wywodów teoretycznych objaśniających wzory testamentów 
należy odesłać do moich opracowań cytowanych w wykazie literatury - 
„Testament w polskim prawie cywilnym - zagadnienia ogólne", Kraków 
1991, UJ, wydanie I, Bielsko-Biała 1998, Wydawnictwo STO, wydanie II, 
„Testament - zagadnienia ogólne testamentu w polskim prawie cywil
nym", Kraków - Poznań 1993, Wydawnictwo „Ławica" oraz innych moich 
prac naukowych, cytowanych w tych książkach, w tym do mojej rozpra
wy doktorskiej „Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez 
osoby fizyczne" (maszynopis), Kraków 1982 oraz książki „Umowa z na
stępcą", Bielsko-Biała 1996, Wydawnictwo STO. Jest to moje osobiste sta
nowisko. Wskazówki bibliograficzne są w wykazie literatury w książce. 
Książka zawiera teksty ustaw o testamencie oraz wykaz aktów norma
tywnych związanych z testamentem.

W pierwszej części pracy teoretycznej jest zarys teorii testamentu. Jest 
ona przedstawiona także w uwagach do poszczególnych wzorów testa
mentu. Sposób czytania książki jest dowolny. Trzeba jednak zapoznać się 
z całością książki. Na końcu wzorów testamentu są podstawowe wzory 
pism procesowych w sprawach cywilnych związanych z testamentem. 
Pozwoli to nie tylko sporządzić testament, interpretować testament, lecz 
i złożyć stosowne wnioski w postępowaniach spadkowych sądowych. 
Omówienie zagadnień procesowych nie było jednak celem książki, jest 
to zagadnienie samoistne należące do postępowania cywilnego i nie zwią
zane bezpośrednio z testamentem.



Dane osobowe stanów faktycznych są fikcyjne.
Książka jest skierowana do wszystkich Czytelników, prawników, nie- 

prawników, naukowców, cywilistów, sędziów-cywilistów, notariuszy, ad
wokatów, radców prawnych, prawników-agrarystów, ekonomistów, 
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, sekretarzy gmin, kierowników 
urzędów stanu cywilnego, dowódców statków morskich lub powietrz
nych, testatorów, spadkobierców, zapisobierców, poleceniobierców, 
wykonawców testamentu, w ogóle beneficjantów spadku, aplikantów, 
studentów, zwykłych Czytelników bez przygotowania prawniczego.



CZĘŚĆ PIERWSZA

Omówienie teoretyczne testamentu





Rozdział I

Pojęcie testamentu

1. DEFINICJA I CECHY TESTAMENTU

Prawo polskie, w tym kodeks cywilny używa słowa „testament", 
lecz je nie precyzuje. Stąd określenie tego terminu należy do nauki pra
wa. Kodeks cywilny używa tego terminu w dwóch różnych znaczeniach: 
a) testamentu - jako czynności prawnej lub b) testamentu - jako do
kumentu, w którym zostało złożone oświadczenie woli testatora w uprzed
nio sprecyzowanym znaczeniu (a). W pierwszym przypadku (a) na tle kc 
na ogół przyjmuje się, że testament jest jednostronną, odwołalną czyn
nością prawną, w której testator rozrządza swym majątkiem na wypadek 
swej śmierci. Terminu testament używa się przede wszystkim w pierw
szym znaczeniu (a), drugie jest używane rzadko i można je wywniosko
wać z kontekstu wypowiedzi prawnej. W pierwszym znaczeniu używa 
tego terminu kc, np. w art. 941,942, 943 - 945,947 - 948, 949 - 955, w dru
gim, np. w art. 946 kc, w którym jest mowa o zniszczeniu testamentu. 
Pogląd o dwóch znaczeniach testamentu (czynność prawna, dokument) 
jest przyjęty na ogół zgodnie w literaturze oraz judykaturze.

W literaturze jest odosobniony pogląd negujący dwa znaczenia testa
mentu - według tego zapatrywania słowo „testament" ma tylko jedno 
znaczenie. W istocie nie zniekształci się tego poglądu, jeśli powie się, że 
słowo „testament" oznacza tylko czynność prawną. Pogląd ten nie jest 
zasadny.

Nie trzeba wchodzić w całą teorię czynności prawnej, co dla zwykłe
go Czytelnika jest zbędne, wystarczy podać przykłady, że czynnościami 
prawnymi są np. darowizna, sprzedaż, użyczenie, najem, poręczenie itd.

Nie jest testamentem czynność sporządzona pod wpływem przymu
su fizycznego, np. ktoś siłą ujął rękę osoby i złożył podpis jej na testamen
cie lub sporządził w ten sposób testament. Nie ma również testamentu



w przypadku braku po stronie spadkodawcy woli sporządzenia testamen
tu (animi testandi), np. jest to projekt testamentu. Gdyby treść testamentu 
ograniczała się do rad, wskazówek, zaleceń, to nie byłby on testamentem, 
gdyż spadkodawca nie ma tu zamiaru wywołania skutków prawnych. Jest 
to testament moralny, a nie prawny.

Można wskazać na pewne cechy testamentu, wspólne wszystkim usta- 
wodawstwom. W tym ujęciu jest to czynność jednostronna, na wypadek 
śmierci (art. 941 kc), nie skierowana do określonego adresata, odwolalna 
(art. 943, 946, 947 kc), osobista (art. 944 § 2 kc), formalna (art. 949 - 958 
kc), w której spadkodawca rozrządza swym majątkiem lub też reguluje 
inne stosunki prawne.

W doktrynie powszechnie przyjmuje się, że rozrządzenie majątkiem 
jest cechą konstytutywną testamentu. Stanowisko doktryny w tym punk
cie jest niezasadne.

Nie jest testamentem pisemne wskazanie przez wkładcę osoby, na 
rzecz której ma nastąpić wypłata wkładu po śmierci wkładcy (art. 57 pra
wa bankowego). Ale wkładem oszczędnościowym w banku można roz
rządzić także w postaci testamentu, np. zapisu.

Elementy przedmiotowo istotne (essentialia negotii) testamentu są al
ternatywne. A zatem jest on jednostronną czynnością prawną, w której 
spadkodawca na wypadek śmierci zamieszcza co najmniej jedno z 
następujących postanowień, dotyczących: ustanowienia spadkobiercy (np. 
art. 959, 965 kc), zapisu, polecenia, ustanowienia wykonawcy testamen
tu, wydziedziczenia, wyłączenia od dziedziczenia (testament negatyw
ny) lub pewne inne rozrządzenia, które jak wynika z wykładni obowią
zującego prawa, mają charakter postanowień testamentowych (art. 1039 
kc; art. 33 pkt 2, 34, 49 § 3,102 krop; rozrządzenia co do działu spadku; 
nie można wyłączyć także innych postanowień, jeśli wniosek taki może 
być wyprowadzony w drodze wykładni).

Do tych cech, bez których nie można by w ogóle mówić o testamencie, 
należą: 1) jednostronność, 2) fakt, że jest to czynność na wypadek śmier
ci, 3) co do treści tego aktu ustawodawca ma już swobodę. Może zatem 
uznać, że jest nim tylko taka czynność, która polega na rozrządzeniu 
majątkiem (tak powszechnie na tle literatury polskiej), w pracy przyjęto, 
że jest to niezasadne.

Testament charakteryzują pewne cechy uprzednio wskazane, należy 
je pokrótce omówić.
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2. TESTAMENT - OŚWIADCZENIEM WOLI JEDNOSTRONNYM, 
NIE SKIEROWANYM DO OKREŚLONEGO ADRESATA

Testament jest oświadczeniem woli jednostronnym, nie skiero
wanym do określonego adresata. Testament jest czynnością prawną jed
nostronną, bowiem do jego dokonania wystarczy oświadczenie woli jed
nej tylko strony. Ta m.in. cecha odróżnia go od umowy dziedziczenia jako 
czynności dwustronnej. Nie jest dopuszczalna na tle prawa polskiego umo
wa o dziedziczenie, umowa o zapis, umowa o polecenie, umowa o ustano
wienie wykonawcy testamentu.

Oświadczenie woli testatora nie jest skierowane do określonego adre
sata. Świadkowie testamentu (np. z art. 951, 952 kc), osoby urzędowe, 
biorące udział w czynności testowania (np. z art. 950, 951 kc) - tak samo 
jak spadkobiercy i inne osoby uprawnione z testamentu - nie są adresa
tami oświadczenia woli. Dwie pierwsze kategorie osób pełnią funkcję 
tylko dokumentacyjną. Jednostronność jest jedną z dwóch zasadniczych 
cech testamentu.

Nikt nie musi znać treści testamentu, może o nim nawet nikt nie wie
dzieć, a mimo to jest on czynnością istniejącą. Fakt, że beneficjant spadku 
(np. zapisobierca, spadkobierca) umieścił na testamencie swój podpis, nie 
odbiera testamentowi charakteru czynności jednostronnej.

3. TESTAMENT - CZYNNOŚCIĄ NA WYPADEK ŚMIERCI

Testament jest czynnością na wypadek śmierci (mortis causa). Jest 
to druga konstytutywna cecha testamentu. 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 szczególności: 
spadkobiercy, zapisobiercy, uprawnieni z polecenia, wykonawcy testa
mentu. Obydwie wyżej wymienione przesłanki (koniunkcja) stanowią 
elementy przedmiotowo istotne (essentialia negotii) testamentu. Czynność 
prawna, której skuteczność uzależniona byłaby od zgonu testatora, ale 
już nie od przeżycia testatora przez osobę uprawnioną z takiej czynno
ści, nie byłaby testamentem. Oczywiście testamentem jest tylko taka czyn
ność, której skuteczność uzależniona jest od zgonu osoby dokonującej 
takiej czynności. Gdyby zatem pewna osoba złożyła oświadczenie woli, 
a jego skuteczność uzależniała od zgonu innej osoby, to nie byłby to te
stament. Jest to czynność na wypadek śmierci, a nie przykładowo na przy-
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padek zawarcia małżeństwa. Zawsze w przypadku testamentu osoba
uprawniona (beneficjant spadku) musi żyć w chwili otwarcia spadku (zgo
nu testatora).

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 każ
dej chwili odwołany, jego skutki następują dopiero z chwilą otwarcia 
spadku (zgonu testatora). Nie ma przy testamencie, charakterystyczne
go dla czynności warunkowych (terminowych), stanu związania. Testa
tor może rozporządzać majątkiem. Testament jest czynnością dokonaną 
(istniejącą) z chwilą sporządzenia, natomiast jego skuteczność w zakre
sie treści jest odroczona do chwili śmierci. Jest on czynnością, którą moż
na sporządzić w każdej chwili, aż do otwarcia spadku. Odróżnia się śmierć 
kliniczną (pozorną) i definitywną (biologiczną). Testament jest skuteczny 
z chwilą śmierci biologicznej osoby fizycznej (człowieka). Mimo, że w testa
mencie przykładowo testa tor rozrządził samochodem, to może nim dys
ponować w drodze czynności inter vivos (między żyjącymi), np. sprzedać 
lub darować samochód.

4. TESTAMENT - AKTEM SFORMALIZOWANYM

Testament jest aktem sformalizowanym (por. bliżej rozdziały II, III, 
IV, V pracy). Forma testamentu pełni określone funkcje. Można go spo
rządzić tylko w ściśle określonej formie i przy zachowaniu przesłanek 
przewidzianych przez prawo dla danej formy. Testamenty na tle prawa 
polskiego dzieli się na zwykłe (które można sporządzić zawsze) i szcze
gólne (które można sporządzić tylko w razie zaistnienia pewnych oko
liczności, ściśle sprecyzowanych w ustawie i czasokres obowiązywania 
takiego testamentu jest ograniczony). Do testamentów zwykłych w kc na
leży testament własnoręczny (holograficzny) (art. 949 kc), notarialny (art. 950 
kc), allograficzny (przed przedstawicielem organu administracyjnego, od
powiedniego, art. 951 kc), do testamentów szczególnych - testament ustny 
(art. 952 kc), na statku (art. 953 kc), wojskowy (art. 954 kc).

Testamenty z uwagi na formę można podzielić na: prywatne i publicz
ne, te ostatnie wymagają udziału czynnika urzędowego (notarialnego, 
administracyjnego, nieraz innych osób, np. kapitana statku). Testamen
tami prywatnymi są przede wszystkim testamenty holograficzne (własno
ręczne), ustne. Testamentami publicznymi są przede wszystkim testamen
ty notarialne i allograficzne.
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Testamenty można podzielić na ustne (utrwalone w pamięci świad
ków) i pisemne (utrwalone na piśmie). Odtworzenie treści testamentu ust
nego następuje w formie przesłuchania świadków lub protokołu testamen
tu ustnego. Świadków testamentu można podzielić na bezwzględnie lub 
względnie niezdolnych do pełnienia tej funkcji. W pierwszym przypadku 
osoby nie mogą być świadkami przy żadnym testamencie (art. 956 kc), w dru
gim przypadku tylko przy konkretnym testamencie (art. 957 kc.).

Niezachowanie wymogów w zakresie formy powoduje nieważność 
bezwzględną testamentu, chyba że z ustawy wynika co innego.

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. Należy przyjąć, że każdy z poszczególnych ty
pów testamentu może być „konwertowany" na inny, dopuszczalny w da
nym wypadku. W praktyce orzeczniczej występuje najczęściej „konwer
sja" testamentu allograficznego na ustny.

Wybór jednej z form zwykłych albo szczególnej i zwykłej, tam gdzie 
prawnie i faktycznie można z obu skorzystać, pozostawiony jest spadko
dawcy.

Możliwych jest kilka oryginałów testamentu.
Na tle testamentu przyjęta jest tzw. teoria woli. W istocie - przynaj

mniej co do zasady - przepisy o formie są zgodne z teorią woli. Pozostaje 
do rozważenia, czy interpretować je liberalnie, umiarkowanie czy rygo
rystycznie. Na tle formy jest wiele zagadnień dyskusyjnych, nie uregulo
wanych, i tu właśnie wchodzi w grę teoria woli i liberalna wykładnia 
przepisów o formie. Musi to być analizowane na tle konkretnych stanów 
faktycznych. 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.

5. TESTAMENT - CZYNNOŚCIĄ OSOBISTĄ

Testament jest aktem prawnym osobistym. Wszelkie zatem zastęp
stwo przy sporządzeniu testamentu jest wyłączone (dotyczy to zarówno 
przedstawiciela ustawowego, jak i pełnomocnika). Osobistość tej czyn
ności można rozumieć także jeszcze w dwóch innych znaczeniach. Moż
na by twierdzić, że pojęcie to obejmuje nie tylko zakaz zastępstwa w zło
żeniu oświadczenia testamentowego, ale także zakaz pozostawiania oso
bie trzeciej oznaczenia podmiotu uprawnionego z testamentu (np. spad
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kobiercy). Osobistość można by ujmować także w trzecim znaczeniu, że 
rozciąga się ona na samą procedurę sporządzania testamentu. Zatem 
osoba trzecia nie mogłaby prowadzić ręki testatora przy sporządzaniu 
testamentu, nawet gdyby to było zgodne z wolą testatora, a oświadcze
nie takie nie było dotknięte wadą. Niemniej to zagadnienie jest dyskusyj
ne. Wydaje się, że wolno osobie trzeciej prowadzić rękę spadkodawcy przy 
sporządzaniu testamentu. Musi to być zgodne z wolą testatora. W istocie 
wątpliwości te dotyczą tylko testamentu własnoręcznego (holograficzne
go). Interpretacja druga i trzecia nie wydaje się konieczna, do analogicz
nych wniosków można dojść w drodze wykładni przepisów prawa.

Osobistość testamentu jest zaznaczona przez fakt, że jest wymagana 
pełna zdolność do czynności prawnych. Osobistość testamentu jest prze
jawem teorii woli. Z faktu, że testament jest czynnością osobistą wynika fakt, 
że ocena w jakim stopniu istnieją przesłanki sporządzenia testamentu ust
nego (art. 952 kc) należy oceniać nieraz ze stanowiska testatora, w jakiej mie
rze miał on do dyspozycji środki (np. lokomocji), a nie osoby trzecie.

Jak wydaje się, odwołanie testamentu może nastąpić tylko przez te
statora: zniszczenie testamentu przez osobę trzecią na polecenie spadko
dawcy nie wywołuje skutków prawnych. Wynika to z osobistego charak
teru testamentu, a nadto z art. 946 kc. Spadkodawca nie może zlecić oso
bie trzeciej sporządzenia testamentu (art. 734 kc). Testament jest jednym 
z nielicznych wyjątków od zasady, że czynność prawną można sporzą
dzić przez przedstawiciela (art. 95 § 1 kc). Naruszenie zakazu z art. 944 § 
2 kc powoduje nieważność testamentu. Zakaz ten obejmuje także posłańca, 
choć nie jest przedstawicielem. 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. Testator nie może po
zostawić uzupełnienia testamentu osobie trzeciej.

Zakaz przedstawicielstwa przy testamencie jest podyktowany szcze
gólnym charakterem (cechami) tej czynności, która zakłada osobiste dzia
łanie przez testatora.

6. TESTAMENT - AKTEM ODWOŁALNYM

Testament jest aktem odwołalnym (por. bliżej roz. XV). Sposób 
odwołania testamentu precyzuje ustawa (art. 946,947 kc). Przepisy kc nie 
precyzują skutków odwołania. Prowadzi ono do unicestwienia testa
mentu, bowiem z chwilą skutecznego jego odwołania traktuje się go jako 
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akt niedokonany, nieistniejący. Pewne kwestie techniczno-prawne - co do 
skutków odwołania - są w literaturze dyskusyjne. Na tle kc testament 
można odwołać poprzez nowy testament (wyraźnie - art. 946 cz. 1 lub 
dorozumianie - art. 947 kc) albo w inny sposób (dorozumiany): w dro
dze pewnych działań, z którymi prawo łączy taki skutek (art. 946 cz. II 
kc), zwane ono będzie dalej „odwołaniem w drodze działań faktycznych" 
lub w skrócie „(...) faktycznym" w odróżnieniu od odwołania testamen
tem (wyraźnie, dorozumianie). Odwołalność testamentu wynika z wyra
źnego przepisu (art. 943 kc).

Spadkodawca nie może zrzec się „uprawnienia" do odwołania testa
mentu.

Odwołanie testamentu (art. 946, 947 kc) jest czynnością prawną na wy
padek śmierci, jego skuteczność zależy od zgonu spadkodawcy. Nie na
leży przyjąć również rozwiązania, że jest to czynność prawna na wypadek 
śmierci, lecz wywiera skutki prawne natychmiast, a nie dopiero z chwilą 
otwarcia spadku (jak twierdzą niektórzy).

Kolejna kwestia - to odwołalność odwołania dorozumianego z art. 946 
cz. II kc (tj. dokonanego w drodze działań faktycznych). Na tle kc tam 
gdzie w tej materii wypowiadano się, zajęto zdecydowanie stanowisko 
negatywne: odwołanie, które nastąpiło w drodze działań faktycznych, nie 
jest odwolalne. Należy przyjąć, że również „odwołanie faktyczne" (art. 
946 cz. II kc) jest odwołalne - zarówno nowym testamentem, a jeśli jest to 
praktycznie możliwe, to także w drodze nowych działań faktycznych 
odwołujących odwołanie [np. sklejenie - w celu odwołania - uprzednio 
zniszczonego testamentu (odwołanie odwołania)]; natomiast gdyby przy
kładowo, odwołanie testamentu nastąpiło przez spalenie testamentu (do
kumentu), to odwołanie tego odwołania w drodze działań faktycznych 
jest niemożliwe, można je odwołać tylko nowym testamentem.

Każde odwołanie jest zatem odwołalne, z tym że „odwołanie faktycz
ne" (art. 946 cz. II) uprzedniego odwołania faktycznego (art. 946 cz II) 
nieraz, z przyczyn praktycznych, jest niemożliwe.

Odwołanie (art. 946, 947 kc) odwołania (art. 946, 947 kc) testamentu 
powoduje, że poprzedni testament, jeśli tylko spełnia wszystkie przesłanki 
co do jego ważności - odzyskuje moc, chyba że odmienna jest woła spad
kodawcy (wyraźnie wyrażona lub wyprowadzona w drodze wykładni). 
Wola ta może być wyrażona w testamencie odwołującym lub w odręb
nym testamencie. Przykład: Spadkodawca w testamencie X powołał A do 
spadku, potem zaś w testamencie Y - osobę B (testament odwołujący),
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następnie sporządzi! testament Z odwołujący poprzedni testament (tj.: Y).
Do spadku dojdzie osoba A.

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 wy
razić odmienną wolę).

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 innych. Spadkodawca 
może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszcze
gólne postanowienia (art. 943 kc). Odwołanie testamentu może nastąpić 
bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też 
w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi 
go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że 
dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego 
postanowień (art. 946 kc). Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament 
nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko 
te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić 
z treścią nowego testamentu (art. 947 kc).

7. ZDOLNOŚĆ SPADKODAWCY DO SPORZĄDZENIA
TESTAMENTU (ZDOLNOŚĆ TESTOWANIA)

Spadkodawca musi mieć zdolność do sporządzenia testamentu, jest 
ona wycinkiem zdolności do czynności prawnych, a nie zdolności praw
nej. Zdolność testowania jest wymagana w chwili sporządzenia testamen
tu, późniejsza jej utrata lub nabycie nie wpływają na jego ważność (jest 
on nieważny od samego początku). Brak zdolności testowania powoduje 
nieważność bezwzględną testamentu (art. 944 § 1 w zw. z art. 14 § 1 kc). 
Do sporządzenia testamentu wymagana jest pełna zdolność do czynno
ści prawnych. Nie mogą sporządzić testamentu na tle kc osoby prawo
mocnie ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo lub dla których 
prawomocnie ustanowiono doradcę tymczasowego z mocy art. 549 kpc 
oraz osoby małoletnie (które nie ukończyły 18 lat) - por. jednak art. 10 § 
2 kc.

Na przyszłość należałoby postulować - na tle kc - obniżenie granicy 
wieku do lat 16, z wprowadzeniem wymogu formy aktu notarialnego (lub 
może również - allograficznego). Trzeba by osobom takim pozostawić 
także możność sporządzenia testamentu szczególnego. To samo dotyczy
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osób ubezwłasnowolnionych częściowo. Zgoda przedstawiciela ustawo
wego w takich wypadkach - z istoty testamentu wynika - byłaby wyłą
czona. Sam małoletni po ukończeniu lat 16 lub ubezwłasnowolniony czę
ściowo mógłby sporządzić wówczas testament.

Testament można sporządzić w dowolnej chwili życia, np. mając łat 
20 czy 40, w tym także przed śmiercią.



Rozdział II

Forma testamentu

1. WSTĘP

Jak wspomniano wyżej (roz. 4) testament jest aktem sformalizowa
nym, tzn. że może być dokonany tylko w ściśle określonej formie i przy 
zachowaniu przesłanek formalnych sprecyzowanych w ustawie. Wymóg 
formy szczególnej dla testamentu wprowadzono z różnych powodów. Po 
pierwsze, zastrzeżenie formy testamentu zmierza do ustalenia jego au
tentyczności, tj. wskazania autora czynności prawnej. Po drugie, forma 
testamentu pozwala ustalić tzw. wolę testowania. Po trzecie, konieczność 
zachowania określonej formy ułatwia dowód treści testamentu; utrudnia 
podsunięcie testamentów sfałszowanych i pozwala uniknąć ujemnych 
skutków zaginięcia lub zniszczenia testamentu. Po czwarte, forma testa
mentu ułatwia ustalenie, czy spadkodawca miał zdolność testowania i czy 
jego oświadczenie wolne było od wad. Po piąte, forma wpływa reflektu- 
jąco na testatora, każąc mu się zastanowić nad powagą podjętych kroków 
i treścią testamentu. Po szóste, forma pozwala ustalić wzajemny stosu
nek kilku testamentów (np. dzięki przepisom o dacie).

Na tle kodeksu cywilnego testamenty można podzielić na testamenty 
zwykłe (art. 949 - 951 kc) i testamenty szczególne (art. 952 - 955 kc). Te
stamenty zwykłe można zawsze sporządzić. Testamenty szczególne 
można sporządzić w razie zaistnienia pewnych okoliczności, ściśle spre
cyzowanych w ustawie (np. dla testamentu ustnego „obawa rychłej śmier
ci spadkodawcy albo szczególne okoliczności uniemożliwiające lub bar
dzo utrudniające zachowanie zwykłej formy testamentu" - art. 952 § 1 
kc) oraz ich moc czasowa jest ograniczona (art. 955 kc). Testament szcze
gólny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które 
uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spad
kodawca zmarł przed upływem tego terminu. Bieg terminu ulega zawie-
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szeniu przez czas, w ciągu którego spadkodawca nie miał możności spo
rządzenia testamentu zwykłego (art. 955 kc). Do testamentów zwykłych 
zalicza się testament własnoręczny (holograficzny) - art. 949 kc, testament 
notarialny (art. 950 kc), testament allograficzny (art. 951 kc). Do testamen
tów szczególnych zalicza się testament ustny (art. 952 kc), testament na 
statku (art. 953 kc), testament wojskowy (art. 954 w zw. z rozp. Ministra 
Obrony Narodowej z 30 1 1965 r. w sprawie testamentów wojskowych - 
Dz. z 1965 r., nr 7, poz. 38). Z testamentów szczególnych przedmiotem 
konkretnych uwag jest tylko testament ustny (art. 952 kc).

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

publiczny
(urzędowy)

prywatny publiczny prywatny
(urzędowy)

Testamenty można podzielić na ustne (utrwalone w pamięci świad
ków) i pisemne (utrwalone na piśmie). Odtworzenie treści testamentu 
ustnego następuje w formie przesłuchania świadków lub protokołu te
stamentu ustnego. Świadków testamentu można podzielić na bezwzglę
dnie lub względnie niezdolnych do tej funkcji. W pierwszym przypadku 
osoby nie mogą być świadkami przy żadnym testamencie, w drugim przy
padku tylko przy konkretnym testamencie. Co do sytuacji pierwszej por. 
art. 956 kc. Co do sytuacji drugiej por. art. 957 kc. Testamentami pisem
nymi są testamenty własnoręczne, notarialne, allograficzne. Testament 
ustny jest znany prawu (art. 952 kc). Testament własnoręczny (holograficz
ny) i notarialny nie wymaga świadków. Testament allograficzny i ustny 
wymaga świadków. Co do świadków por. roz. V pracy. Co do daty por. roz. 
IV pracy. Co do podpisu na testamencie własnoręcznym (holograficznym) 
i innych testamentach por. roz. III pracy. Co do „konwersji" testamentu 
por. roz. XVI.
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Testament sporządzony z naruszeniem przepisów o formie testamen
tu (art. 949 - 957) jest nieważny, chyba że przepisy te stanowią inaczej 
(np. art. 949 § 2 kc) - art. 958 kc.

Testament notarialny, allograficzny, ustny (protokół) można sporzą
dzić na maszynie, ale podpisy osób muszą być własnoręczne. Testament 
własnoręczny w całości musi być spisany i podpisany własnoręcznie.

2. TESTAMENT WŁASNORĘCZNY

Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze 
go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą (art. 949 § 1 kc). Jed
nakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcz
nego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do 
sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego 
stosunku kilku testamentów (art. 949 § 2 kc).

Testament własnoręczny (holograficzny) musi być sporządzony pi
smem ręcznym (a nie np. maszynowym). Żadna część testamentu nie 
może być napisana na maszynie. Podpis najlepiej jeśli zawiera czytelne 
imię i nazwisko lub nazwisko - co stanowczo zaleca się. Co do podpisu 
imieniem lub w inny sposób por. roz. III (dyskusyjne w literaturze). Data 
najlepiej jeśli zawiera dzień, miesiąc i rok sporządzenia testamentu (por. 
bliżej roz. IV). Podpis najlepiej jeśli jest pod tekstem testamentu - co sta
nowczo zaleca się [co do miejsca podpisu w inny sposób por. roz. III (dys
kusja w literaturze)].

3. TESTAMENT NOTARIALNY

Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego (art. 
950 kc). Testamenty te sporządzają notariusze (por. ustawę z 14 II1991 r. 
- prawo o notariacie, Dz.U. z 1991 r., nr 22, poz. 91; zm.: Dz.U. z 1997r., 
nr 28, poz. 153). Testament notarialny sporządza notariusz (por. zwłaszcza 
art. 91 - 95 prawa o notariacie). Testament notarialny można sporządzić 
przed dowolnym notariuszem w Polsce - niezależnie od miejsca zamie
szkania spadkodawcy (spadkobiercy).

4. TESTAMENT ALLOGRAFICZNY

„Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że 
w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie 
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wobec przewodniczącego zarządu gminy, sekretarza gminy lub kierow
nika urzędu stanu cywilnego" (art. 951 § 1 k.c. w brzmieniu ustalonym 
przez art. 1 pkt 37 ustawy z 23 VIII1996 r., Dz. U. nr 114, poz. 542). Może 
to być wskazany wyżej (art. 951 § 1 k.c.) organ gminy dowolnie położo
nej w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania testatora (czy spadko
biercy, zapisobiercy — beneficjanta spadku).

„Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty 
jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności 
świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez 
osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. 
Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć 
w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu" (art. 951 § 2 k.c.).

„Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w sposób 
przewidziany w artykule niniejszym" (art. 951 § 3 k.c.).

Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obec
ności dwóch świadów oświadczy swą ostatnią wolę wobec „przewod
niczącego lub innego stale urzędującego członka prezydium gromadzkiej 
rady narodowej, miejskiej (dzielnicowej) rady narodowej lub rady naro
dowej osiedla albo wobec sekretarza gromadzkiego (miejskiego, osiedla)" 
(art. 951 k.c.). Tekst ujęty w cudzysłowie jest pierwotny z 1964 r.

Po zmianach w strukturze organów administracyjnych testament al- 
lograficzny można było sporządzić przed naczelnikiem gminy, zastępcą 
naczelnika gminy lub sekretarzem urzędu gminy.

Po „noweli" z 1990 r. testamentalłograficzny żart. 951 k.c. sporządzało 
się wobec właściwego organu gminy (Dz.U. z 1990 r., nr 34, poz. 198, art. 
1 pkt 9). Po tej „noweli" z 1990 r. testament alłograficzny (z art. 951 kc) 
sporządzało się (27 V1990 - 26 XI11996) przed wójtem albo burmistrzem 
(prezydentem miasta) jako przewodniczącymi zarządu, ich zastępcami 
oraz pozostałymi członkami zarządu oraz przed sekretarzem gminy.

Ważność testamentów allograficznych (art. 951 k.c.) w zakresie formy 
sporządzonych przed wejściem ustawy z 23 VIII1996 r. o zmianie usta
wy — Kodeks cywilny (tj. przed 27 XII1996 r. — art. 4 tej ustawy) ocenia 
się według przepisów dotychczasowych (arg. m.in. z art. LII § 1 przepi
sów wprowadzających kodeks cywilny).

„W ustawie z dnia 17 V1990 r. o podziale kompetencji określonych w us
tawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rzą
dowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 34, poz. 198, nr 43, poz. 
253 i nr 87, poz. 506; z 1991 r., nr 95, poz. 425, nr 107, poz. 464 i nr 114, 
poz. 492 oraz z 1995 r., nr 90, poz. 446 i nr 141, poz. 692) skreśla się art. 1 
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pkt 9" (art. 3 ustawy z 23 VIII1996 r. o zmianie ustawy — kodeks cywil
ny, Dz.U. z 1996 r., nr 114, poz. 542). Art. 1 pkt 9 (skreślony) postanawiał, 
że testament allograficzny z art. 951 kc sporządzało się wobec właściwe
go organu gminy (Dz.U. z 1990 r., nr 34, poz. 198). Obecnie ustawa — 
kodeks cywilny — wyraźnie precyzuje, przed jakimi osobami można 
sporządzić testament allograficzny (art. 951 kc).

Przewodniczącym zarządu gminy jest wójt albo burmistrz (prezydent 
miasta). Według mnie testament allograficzny może być sporządzony 
także przed ich zastępcą — zastępcą wójta, zastępcą burmistrza, zastęp
cą prezydenta miasta. To samo według mnie dotyczy zastępcy kierowni
ka urzędu stanu cywilnego. Co do zastępców przewodniczącego zarzą
du gminy nie wypowiedziało się dotychczas orzecznictwo SN.

Obecnie — odmiennie niż poprzednio (27 V 1990 - 26 XI11996 r.) — 
nie można testamentu allograficznego sporządzić przed „zwykłym" 
członkiem zarządu gminy, który nie jest zatem przewodniczącym zarzą
du gminy (lub zastępcą przewodniczącego zarządu gminy). Zmiana ta 
nie wydaje się prawidłowa (obecnie wąski krąg osób). Wątpliwości bu
dzi powierzenie funkcji sporządzenia testamentu allograficznego kierow
nikowi urzędu stanu cywilnego (obecny art. 951 § 1 kc). Poza tym osoba 
ta prowadzi sprawy niemajątkowe. Ale takie jest obecnie rozwiązanie 
ustawowe (de lege lata). Ustawa powinna dawać prawo do sporządzenia 
testamentu allograficznego prawnikowi-urzędnikowi (osobie kompetent
nej) — mógłby on działać na podstawie upoważnienia wójta lub burmi
strza (prezydenta miasta). W chwili obecnej jest to niemożliwe.

„Art. 26.1. Organem wykonawczym gminy jest zarząd.
2. W skład zarządu gminy wchodzą: wójt albo burmistrz (prezydent 

miasta) jako przewodniczący zarządu, ich zastępcy oraz pozostali człon
kowie" [ustawa z 8 III 1990 r. o samorządzie terytorialnym, jednolity tekst 
— Dz.U. z 1996 r., nr 13, poz. 74, zm.: Dz.U. z 1996 r., nr 58, poz. 261, 
z 1996 r., nr 106, poz. 496 (art. 33), z 1996 r., nr 132, poz. 622 (art. 12), 
z 1997 r., nr 9, poz. 43 (art. 24), z 1997 r., nr 106, poz. 679 (art. 19), z 1997 
r., nr 107, poz. 686, z 1997 r., nr 113, poz. 734 (art. 2), z 1997 r., nr 123, poz. 
775 (art. 1)].

„Art. 33 ust. 1. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin 

organizacyjny, uchwalony na wniosek zarządu przez radę gminy.
3. Kierownikiem urzędu jest wójt lub burmistrz.
4. W zakresie ustalonym przez zarząd wójt lub burmistrz może powie

rzyć prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu sekretarzowi gminy".
(...)
(art. 33 ust. 1-4 ustawy z 8 III 1990 r. o samorządzie terytorialnym).
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„Sekretarz i skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) uczestniczą 
w pracach zarządu" bez prawa głosowania (art. 34 ustawy z 8 III 1990 r. 
o samorządzie terytorialnym). Nie są oni członkami zarządu gminy. 
Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) nie jest uprawniony na pew
no do sporządzenia testamentu allograficznego (art. 951 kc).

Poprzednio testament alłograficzny (27 V 1990 - 26 XII1996) można 
było sporządzić przed wójtem albo burmistrzem (prezydentem miasta) 
jako przewodniczącymi zarządu gminy, ich zastępcami oraz pozostały
mi członkami zarządu gminy oraz przed sekretarzem gminy. Krótko mó
wiąc uprzednio można było sporządzić testament alłograficzny przed 
członkiem zarządu gminy albo sekretarzem gminy.

Obecnie — jak powiedziano — testament alłograficzny można sporzą
dzić wyłącznie przed osobami wymienionymi w art. 951 § 1 kc.

Reasumując, testament alłograficzny (art. 951 kc.) można obecnie (od 27 
XII1996 r.) sporządzić wobec przewodniczącego zarządu gminy — to jest 
wójta albo burmistrza (prezydenta miasta), według mnie także wobec ich 
zastępcy, czyli zastępcy wójta albo zastępcy burmistrza (zastępcy prezydenta 
miasta), sekretarza gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego, według 
mnie także wobec ich zastępcy. Przesłanki formy testamentu allograficzne
go określa art. 951 kc (por. tekst art. 951 cytowany wyżej).

Osoby uprawnione do sporządzenia testamentu allograficznego (art. 
951 § 1 kc) muszą te czynności wykonywać osobiście. Według mnie nie 
mogą one — w drodze upoważnienia administracyjnego — upoważnić 
innych pracowników urzędu gminy (art. 39 ust. 2 ustawy z 8 III 1990 r. 
o samorządzie terytorialnym) do dokonania tej czynności sporządzenia 
testamentu allograficznego. Tak samo osoby te (z art. 951 § 1 kc) nie mogą 
do tej czynności upoważnić w drodze pełnomocnictwa cywilnego (nawet 
w formie aktu notarialnego lub w decyzji administracyjnej) inne osoby 
(np. innych pracowników urzędu gminy, osoby spoza urzędu gminy). 
Testament sporządzony z naruszeniem tych zasad jest nieważny (art. 958 
kc). Według mnie dopuszczalna może być jednak wtedy konwersja testa
mentu allograficznego (art. 951 kc) na testament ustny (art. 952 kc). Za
gadnienie to (konwersji) jest jednak dyskusyjne w literaturze. Por. M. 
Niedośpiał, Testament w polskim prawie cywilnym — zagadnienia ogól
ne, Kraków 1991, s. 127 i nast. oraz rozdział XVI niniejszej książki. We
dług mnie upoważniony przez przewodniczącego zarządu gminy (wój
ta, burmistrza) urzędnik może sporządzić testament alłograficzny tylko 
wtedy, gdy tak stanowi ustawa w przepisach o testamencie allograficz- 
nym (por. art. 80 § 1 prawa spadkowego z 1946 r., który stanowił, że te
stament alłograficzny może sporządzić sędzia obywatelski, albo burmistrz 
lub upoważniony przez niego urzędnik, albo wójt). Przepisy prawa cy
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wilnego (art. 951 kc) nie zawierają takiego upoważnienia, a przepisy pra
wa administracyjnego nie mogą stanowić takiej podstawy dla czynności 
prawnej, zwłaszcza testamentu. Wynika to także z istoty testamentu (por. 
zwłaszcza rozdział I i II niniejszej książki). Nawet gdyby taka możliwość 
istniała na tle innych czynności prawnych (cywilnoprawnych), to jest ona 
istotowo wyłączona na tle testamentu. Wynika to — jak powiedziano — 
m.in. z jego istoty, cech testamentu (por. np. wyżej rozdz. I, II).

Według mnie można wyodrębnić decyzje upoważniające. Nie są one 
pełnomocnictwem w ujęciu kc, bo pełnomocnictwo jest jednostronnym 
oświadczeniem woli cywilnoprawnym upoważniającym (art. 96 kc). 
Natomiast decyzja administracyjna nie jest oświadczeniem woli cywilno
prawnym. Pełnomocnictwo jest oświadczeniem woli upoważniającym do 
dokonania czynności prawnej, natomiast udział w sporządzeniu testa
mentu nie jest oświadczeniem woli (stanowi on element formy czynności 
prawnej) — oświadczeniem woli, czynnością prawną jest testament.

„Art. 5a. 1. Urzędy stanu cywilnego wchodzą w skład urzędu gminy.
2. Gmina stanowi okręg urzędu stanu cywilnego.
3. Wojewoda może utworzyć urzędy stanu cywilnego właściwe dla 

kilku urzędów stanu cywilnego w obszarze gminy" [art. 5a ustawy z 29 
IX 1986 r. — Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz.U. z 1986 r., nr 36, poz. 
180, z 1988 r., nr 19, poz. 132, z 1989 r„ nr 29, poz. 154, z 1990 r., nr 34, 
poz. 198, z 1995 r., nr 83, poz. 417, art. 5a w brzmieniu ustalonym przez 
Dz.U. z 1990 r., nr 34, poz. 198 (art. 39 pkt 1)].

„Art. 6. 1. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje 
kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca (zastępcy).

2. Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz (pre
zydent).

3. Rada gminy może powołać innego kierownika urzędu stanu cywil
nego i jego zastępcę (zastępców)" [art. 6 ustawy z 29 IX 1986 r. — Prawo 
o aktach stanu cywilnego — w brzmieniu ustalonym przez Dz.U. z 1990 
r., nr 34, poz. 198 (art. 39 pkt 2)].

„Art. 3. Do właściwości organów gminy przechodzą jako zadania zle
cone — określone w ustawach — zadania i kompetencje należące dotych
czas do rad narodowych i terenowych organów administarcji państwo
wej stopnia podstawowego:

(...) 19) z ustawy z dnia 29 września 1986 r. — Prawo o aktach stanu cy
wilnego (Dz.U. nr 36, poz. 180, z 1988 r., nr 19, poz. 132 i z 1989 r., nr 29, 
poz. 154): w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego;" 
[art. 3 pkt 19 ustawy z 17 V 1990 r. o podziale zadań i kompetencji okre
ślonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy 
administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r., 
nr 34, poz. 198, ze zm.)].
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Co do wykładni tych m.in. przepisów por. K. Gondorek, A. Ustowska, 
Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze 
i związkowe, Warszawa 1991, Wydawnictwo Prawnicze, s. 57 - 69.

Z powyższych ustaw wynika, że USC wchodzi w skład urzędu gminy 
(jest jednostką organizacyjną urzędu gminy — jego komórką organiza
cyjną). Gmina pełni w zakresie akt stanu cywilnego (należącym do kie
rownika urzędu stanu cywilnego) zadania zlecone (należą one do kom
petencji administracji rządowej, a zostały zlecone gminie, nie są to zada
nia własne gminy). Kierownika USC i jego zastępcę (zastępców) powo
łuje rada gminy (art. 6 ust. 2,3 pr. o a.s.c.). Kierownik USC jest pracowni
kiem samorządowym.

Z powyższych przepisów według mnie wynika, że testament allogra- 
ficzny może sporządzić kierownik USC lub jego zastępca (zastępcy — 
może być ich kilku, działają oni wtedy samodzielnie, a nie łącznie przy 
sporządzeniu testamentu allograficznego).

Kompetencje do sporządzenia testamentu allograficznego są zawisłe 
od dwóch ustaw: 1) ustawy o samorządzie terytorialnym (z 8 III 1990 r.) 
— wójt, burmistrz (prezydent miasta), ich zastępcy, 2) i od ustawy — 
prawo o aktach stanu cywilnego (z 29 IX 1986 r., m.in. ze zm. w Dz.U. 
z 1990 r., nr 34, poz. 198) — kierownik USC (jego zastępca łub zastępcy). 
Te przepisy bowiem (pr. o a.s.c.) określają, kto jest kierownikiem USC, 
a nie przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym. W ten sposób usta
wodawca chcąc wprowadzić jednolitość rozwiązań prawnych (ścisłe okre
ślenie, kto jest uprawniony do sporządzenia testamentu allograficznego) 
popadł w wewnętrzną sprzeczność. Określenie osób z art. 951 kc uzależ
nił bowiem od dwóch odmiennych ustaw (ustawy o samorządzie teryto
rialnym — prawa o aktach stanu cywilnego). Zmiany tych ustaw mogą 
powodować zmiany art. 951 kc (skutek odblaskowy). Nie było to chyba 
intencją ustawodawcy — to jest kodeksu cywilnego (art. 951 kc). Celem 
art. 951 kc było określenie osób uprawnionych do sporządzenia testamen
tu allograficznego. Tymczasem nieraz są to te same osoby (kierownikiem 
USC jest wójt lub burmistrz (prezydent) (art. 6 ust. 2 pr. o a.s.c.), dopiero 
rada gminy może powołać innego kierownika USC i jego zastępcę (za
stępców) (art. 6 ust. 3). Dlatego m.in. dyskusyjne jest powołanie do spo
rządzenia testamentu allograficznego (art. 951 kc) kierownika USC. Kon
strukcja art. 951 kc wpada w istocie w rozszczepienie prawne [ustawa o sa
morządzie terytorialnym — prawo o aktach stanu cywilnego; wójt, burmistrz 
(prezydent miasta) — kierownik USC], Na tym tle jawi się szereg wątpli
wości prawnych. Wymagałoby to odrębnego opracowania, na co nie ma 
tu miejsca.
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Omówienie osób uprawnionych do sporządzenia testamentu allo- 
graficznego (art. 951 kc) wymagałoby odrębnego opracowania. Art. 951 
§ 1 kc otrzymuje nowe brzmienie: „Art. 951 § 1. Spadkodawca może spo
rządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków 
oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec przewodniczącego zarządu 
jednostki samorządu terytorialnego, sekretarza powiatu albo gminy lub 
kierownika urzędu stanu cywilnego." (nowy przepis art. 951 § 1 kc ma 
obowiązywać od 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 24 pkt 6 i art. 150 
ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających 
kompetencje organów administracji publicznej — w związku z reformą 
ustrojową państwa, Dz. U. z 1998 r., nr 106, poz. 668). Nowela ta wymagała
by odrębnego opracowania. Nie omawiam jej tutaj, tylko ją sygnalizuję.

5. TESTAMENT USTNY

Jeżeli istnieje obawa rychlej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wsku
tek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest 
niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostat
nią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków 
(art. 952 § 1 kc).

Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że je
den ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy 
przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświad
czenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spad
kodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie (art. 952 § 2 kc).

W wypadku gdyby treść testamentu ustnego, nie została w powyższy 
sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia 
spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed są
dem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub na
potyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na 
zgodnych zeznaniach dwóch świadków (art. 952 § 3 kc).

Testament ustny jest testamentem szczególnym. Można go sporządzić 
tylko w razie zajścia okoliczności w ustawie wskazanych (art. 952 § 1) oraz 
ma ograniczoną moc czasową (art. 955 kc). Testament ustny jest sporzą
dzony (dokonany) z chwilą złożenia oświadczenia woli przez testatora 
wobec trzech świadków (por. art. 952 § 1, art. 956,957 kc). Spisanie treści 
testamentu ustnego może nastąpić w sposób wyżej podany - pozasądowy 
(art. 952 § 2) lub sądowy (art. 952 § 3 kc). Testament ustny, co do którego 
nie sporządzono pisma stwierdzającego treść testamentu ustnego jest 
ważny, ale bezskuteczny (nie wywiera zamierzonych skutków prawnych).
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Rozdział III

Podpis na testamencie własnoręcznym i innych 
testamentach

Zanim zostanie przedstawiona kwestia podpisu na testamencie 
kilka uwag ogólnych. Prawo polskie (np. cywilne, administracyjne) uży
wa słowa podpis, lecz go nie precyzuje. Jest to w pełni uzasadnione z 
uwagi na wielorakość sytuacji prawnych. Przepisy prawa cywilnego nie 
definiują także co to jest podpis. Na tle testamentu cala prawie uwaga 
poświęcona jest podpisowi na testamencie własnoręcznym (holograficz
nym). Od analizy podpisu na testamencie własnoręcznym należy rozpo
cząć analizę, potem zostaną przedstawione w skrócie kwestie podpisu na 
innych testamentach.

Przy ustalaniu podpisu na testamencie własnoręcznym należy brać pod 
uwagę cele formy testamentu (por. roz. II, 1) oraz cele podpisu. Powstaje 
pytanie, czy przepisy o formie testamentu tłumaczyć liberalnie, rygorys
tycznie czy w sposób umiarkowany. Można twierdzić, że należy inter
pretować je rygorystycznie, gdyż w ten sposób realizuje się wolę spad
kodawcy, a nie jej pozory. Wydaje się jednak, że wykładnia liberalna bar
dziej odpowiada woli spadkodawcy i ją należałoby przyjąć. Interpreta
cja umiarkowana jest wypośrodkowana między tymi skrajnymi rozwią
zaniami.

Zasada życzliwej interpretacji (favor testamenti) - art. 948 kc ma zasto
sowanie przy interpretacji przepisów o formie testamentu. Odmienne 
stanowisko nie wydaje się zasadne.

Różne są zapatrywania na funkcje podpisu testamentu. W zasadzie w li
teraturze przyjmuje się, że testament ma do spełnienia trzy funkcje: 1) autor
stwo testamentu, 2) zakończenie aktu prawnego oraz 3) wolę testowania. 
Testament ma wskazywać: od kogo pochodzi dany testament (autorstwo 
testamentu), że sporządzone pismo jest zakończonym aktem i że testator 
miał wolę testowania (animus testandi).
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Pora na ogólną klasyfikację poglądów literatury co do kwestii podpi
su holograficznego. W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że istnieją 
dwa zasadnicze nurty interpretacyjne: liberalny i rygorystyczny. Można 
by nadto wyodrębnić stanowisko pośrednie, ale nie jest to konieczne, bo 
co do zasady jest ono zgodne z nurtem pierwszym. Stanowisko pośrednie 
dopuszcza podpis testamentu własnoręcznego (holograficznego) - przy 
określonych założeniach - imieniem, lecz nie uznaje podpisu określeniem 
stosunku prawnorodzinnego. Dlatego dalej będzie mowa o dwóch nur
tach interpretacyjnych - liberalnym i rygorystycznym. Stanowisko pierw
sze uznaje, że testament może być podpisany imieniem i nazwiskiem. Do
puszcza jednak podpis testamentu własnoręcznego (holograficznego) 
imieniem lub określeniem stosunku prawnorodzinnego (np. ojciec, syn, 
wujek), jeżeli są spełnione funkcje podpisu (kto jest autorem testamentu, 
czy akt jest zakończony, czy występuje wola testowania).

Wydaje się, że należy przyjąć następującą definicję podpisu: podpis to 
znak ręczny odpowiedni dla danego rodzaju pisma i pozwalający na 
stwierdzenie, kto jest jego autorem czy akt został zakończony, a spadko
dawca miał wolę testowania. W definicji tej widać połączenie dwóch ele
mentów: znaku ręcznego i funkcji podpisu. Należy przyjąć interpretację 
liberalną (por. wyżej). Tok dowodowy można by prowadzić podając argu
menty za i przeciw podpisowi testamentu holograficznego imieniem (na
zwą stosunku prawnorodzinnego). Nie ma na to miejsca w pracy. Nale
ży tylko stwierdzić, że za interpretacją liberalną - uprzednio wskazaną - 
przemawia przede wszystkim teoria woli. Testament jest jedyną czynno
ścią prawną w prawie polskim, w której przyjęto tę teorię. Teoria woli 
znalazła wyraz w sposobie ujęcia szeregu przepisów o testamencie (np. 
art. 945, 948 kc). Z tej fundamentalnej teorii woli płynie szereg skutków 
prawnych, m in. odnośnie do pojęcia podpisu (imieniem). Z teorii woli 
wynika zasada życzliwej interpretacji testamentu (favor testamenti). Jed
nym ze skutków oparcia się na teorii woli jest przyjęcie często liberalnej 
wykładni przepisów o testamencie. Taka jest właściwa relacja między 
teorią woli, favor testamenti i liberalną wykładnią przepisów o testamen
cie (m.in. co do formy).

Za dopuszczalnością podpisu imieniem (określeniem stosunku prawno
rodzinnego) przemawia m.in. tzw. favor testamenti (zasada życzliwej inter
pretacji testamentu).

Dyskusyjne jest w literaturze, czy wystarcza skrót podpisu. Na to py
tanie udziela się odpowiedzi i pozytywnej, i negatywnej. Wydaje się, że 
dopuszczalny jest skrót podpisu, i to zarówno podpisu dokonanego na
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zwiskiem, jak i imieniem (np. Jarosław - Jarek). Na ogół przyjmuje się, że 
nie wystarcza podpis testamentu samymi inicjałami imienia i nazwiska 
(np. Jan Kowalski, J.K.), niektórzy autorzy dopuszczają jednak taki pod
pis. W kwestii, czy podpis może być nieczytelny, zajmuje się zarówno 
stanowisko pozytywne, jak i negatywne. Wydaje się, że podpis może być 
nieczytelny, ale tak, aby biegli mogli zidentyfikować osobę spadkodaw
cy. Podpis może zawierać błędy ortograficzne, musi być uczyniony wła
snoręcznie (tylko) np. atramentem, długopisem, ołówkiem, tuszem, far
bą, wydaje się, że może być dokonany stenograficznie lub szyfrem. Na 
ogół zgodnie przyjmuje się, że podpis może być dokonany pseudonimem 
(np. literackim, artystycznym). Podpis na testamencie holograficznym 
złożonym z kilku kartek może być zamieszczony na końcu, jeśli tylko 
pozostają one ze sobą w logicznym związku. Kartki nie muszą być nu
merowane, choć jest to wskazane. Jak wspomniano, podpis musi być 
własnoręczny, a nie dokonany za pomocą maszyny do pisania łub urzą
dzeń technicznych (facsimile itd.). To samo dotyczy tekstu testamentu. 
Podpis nie spełniający tych wymogów jest nieważny, a co za tym idzie, 
nieważna jest cała czynność prawna (art. 58 kc).

Na przyszłość należałoby postulować znowelizowanie art. 949 kc przez 
zdefiniowanie podpisu, stosownie do uwag uprzednio poczynionych. 
Taki przepis mógłby brzmieć następująco (art. 949 § 3): „Podpis na testa
mencie własnoręcznym ma zawierać imię i nazwisko spadkodawcy. Je
żeli spadkodawca podpisze się inaczej, np. tylko imieniem albo przez 
podanie stanowiska rodzinnego i jeśli taki podpis wystarczy do stwier
dzenia autorstwa testatora, zakończenia aktu i powagi jego oświadcze
nia, wówczas podpis taki nie przeszkadza ważności testamentu".

Dopuszczalny jest testament własnoręczny w liście. SN w uchwale 
z 23 IV1960 r. stwierdził, że: „Do ważności testamentu holograficznego, 
zawartego w liście, wystarczy podpisanie go tylko imieniem, jeśli stosu
nek osobisty spadkodawcy i adresata uzasadnia tego rodzaju podpis. Oś
wiadczenie woli testatora nie musi być wyodrębnione z pozostałej części 
listu i wystarcza umieszczenie podpisu na końcu listu" (PiP 1960, z 11, 
s. 888 i n.). Co do podpisu imieniem (nazwą stosunku prawnorodzinne- 
go) stosuje się zasady wyżej podane. Przy badaniu, czy list jest testamen
tem, należy starannie ustalać, czy został sporządzony z wolą testowania 
(cum amino testandi).

Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów (zasada prawna) z 28 IV 1973 r. 
stwierdził, co następuje: „Ważny jest testament własnoręczny (art. 949 kc) 
zawarty w liście spadkodawcy skierowanym do spadkobiercy, podpisa
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ny w sposób określający jedynie stosunek rodzinny spadkodawcy do 
spadkobiercy, jeżeli okoliczności nie nasuwają wątpliwości co do powa
gi i zamiaru takiego rozrządzenia" (OSNCP 1973, z. 12, poz. 207).

Pozostaje do ustalenia miejsce położenia podpisu. Możliwe w tym 
względzie są dwa stanowiska: 1) rygorystyczne, 2) liberalne.

Zwolennicy stanowiska pierwszego uważają, że podpis ma być na 
końcu testamentu (pod tekstem). Rozrządzenia zawarte pod podpisem 
są nieważne, chyba że testator je podpisał i ewentualnie zaopatrzył datą 
(art. 949 kc). Nieważność rozrządzeń zamieszczonych pod podpisem nie 
pociąga za sobą nieważności rozrządzeń nad podpisem, chyba że należy 
przyjąć, że spadkodawca bez rozrządzeń zamieszczonych pod podpisem, 
nie sporządziłby rozrządzeń nad podpisem (art. 58 § 3 kc).

Według drugiego stanowiska podpis w zasadzie powinien być za
mieszczony pod tekstem testamentu, gdyż w ten sposób spadkodawca 
wskazuje, że akt zakończył, ale nie jest to obligatoryjne. Podpis może 
wskazywać, że akt jest zakończony, choć nie znajduje się na końcu tekstu. 
Może być zamieszczony nawet na zewnątrz (na kopercie, ale co do tego 
są sprzeczne stanowiska), ważne jest tylko to, aby między treścią testa
mentu a podpisem była ścisła łączność „materialna i logiczna", aby pod
pis odnosił się ściśle do dyspozycji testamentowych. Istotny jest zatem 
związek funkcjonalny - między treścią testamentu a podpisem. Wydaje 
się, że należy przyjąć rozwiązanie drugie.

Niezależnie od zajętego stanowiska jest bezdyskusyjne, że podpis na 
testamencie własnoręcznym (holograficznym) może być na końcu całe
go listu, a niekoniecznie pod tekstem zawierającym testament.

Poprzednio omówiono podpis na testamencie własnoręcznym (hologra
ficznym). Obecnie skrótowo należy zająć się podpisem na innych tes
tamentach niż holograficzny (własnoręczny) (art. 950 - 954 kc). Literatura 
na ten temat na ogół milczy. Można teoretycznie prezentować różne sta
nowiska. Wydaje się, że należy przyjąć następujące stanowisko. Jak ma 
wyglądać podpis na testamencie - należy badać in concreto (na tle oko
liczności konkretnego przypadku). Można przyjąć, że dokumenty urzę
dowe (art. 950, 951, 953 kc) należy podpisać co najmniej nazwiskiem; te
stamenty zaś prywatne - także imieniem (art. 949 kc, protokół testamen
tu ustnego - art. 952 § 2 kc).

Po analizie podpisu należy dojść do wniosku, że najlepiej jest, jeśli te
stament zostanie podpisany imieniem i nazwiskiem a podpis będzie pod 
tekstem testamentu. Uniknie się wtedy wątpliwości interpretacyjnych, 
o których była mowa.
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Rozdział 11/

Data na testamencie

Data jest terminem, który występuje w zasadzie przy wszystkich 
typach testamentów. Z punktu widzenia czystości analizy prawnej roz
ważania zostaną ograniczone w zasadzie do testamentu własnoręczne
go, co będzie mieć analogiczne zastosowanie do innych form testamen
towych (poza sporną kwestią stosowania art. 949 § 2 kc, co będzie 
przedmiotem odrębnej analizy).

Kc przyjął stanowisko pośrednie (art. 949 § 2 kc), w którym zależnie 
od sytuacji data jest elementem ważności testamentu holograficznego 
(własnoręcznego) łub nie.

Kc używa pojęcia daty, lecz go nie precyzuje. Należy ją rozumieć w sen
sie potocznym. Stąd można powiedzieć, że data to oznaczenie dnia, mie
siąca i roku. Data nie musi być podana w sposób kalendarzowy, lecz tak
że opisowy (np. w siedemdziesiątą rocznicę moich urodzin). Jeżeli data 
nie wywołuje wątpliwości z art. 949 § 2 kc, to w testamencie holograficz
nym (własnoręcznym) może być określona także przez podanie tylko 
miesiąca, roku (np. w kwietniu 1966 r.) lub nawet tylko roku (np. w 1966 
r.), co spełnia - jak można sądzić - wymóg daty. Wydaje się, że ustalenia 
poczynione na tle testamentu holograficznego (własnoręcznego) mają 
odpowiednie zastosowanie także do innych testamentów zwykłych (art. 
950 - 951 kc). Natomiast w literaturze i judykaturze zgodnie przyjmuje 
się, że data na piśmie stwierdzającym treść testamentu ustnego (art. 952 
§ 2 kc) musi oznaczać zawsze dzień, miesiąc, rok (w sposób kalendarzo
wy lub opisowy). Czy jest to zasadne, to może być dyskusyjne.

Nie ma znaczenia, w którym miejscu umieszczona jest data (pod pod
pisem, u góry testamentu, z boku, w tekście) - istotne jest, aby odnosiła 
się do całego testamentu.

Testament własnoręczny powinien być opatrzony datą (art. 949 § 1 kc). 
Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własno
ręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do treści testamentu lub co
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do wzajemnego stosunku kilku testamentów (art. 949 § 2 kc). Pozostaje 
do rozważenia relacja art. 949 § 2 kc do art. 954 kc i art. 950 kc. Na to za
gadnienie można udzielić odpowiedzi pozytywnej lub negatywnej. Na
leży przyjąć odpowiedź pozytywną. Art. 949 § 2 kc ma zastosowanie do 
testamentu notarialnego i allograficznego.

Do pisma stwierdzającego treść testament ustnego nie stosuje się art. 
949 § 2 kc.



Rozdział V

Świadkowie testamentu

Świadkowie testamentu są wymagani przy testamencie allogra- 
ficznym (art. 951 kc) oraz ustnym (art. 952 kc). Nie występują przy tes
tamencie własnoręcznym i notarialnym.

Co do pojęcia świadka można wyrazić kilka stanowisk.
(1) Świadkiem jest osoba, która w sposób wyraźny lub choćby dorozu

miany przez spadkodawcę lub na jego polecenie do spełnienia roli świadka 
została wezwana, jest świadoma swej roli i do jej spełnienia gotowa.

(2) Wedle innego stanowiska świadkiem testamentu może być każda 
osoba, do której spadkodawca kieruje oświadczenie swej ostatniej woli, 
choćby specjalnie nie była przywołana lub zaproszona, nie może jednak 
być uważana za świadka testamentu osoba, która wprawdzie była obe
cna podczas składania oświadczenia przez spadkodawcę, ale do której 
spadkodawca nie kierował swego oświadczenia.

(3) Zagadnienie, kto jest świadkiem, nie należy rozstrzygać w oparciu 
o przesłanki pozaustawowe, na których oparte jest stanowisko 1 i 2. 
Wystarczy uwzględnić brzmienie i cel art. 952,951 kc, aby w konkretnym 
przypadku, po starannym rozważeniu zachodzących okoliczności dojść 
do ustalenia osób „wobec których (w obecności których) spadkodawca 
podał swą wolę". Okoliczności te mogą być różnorodne. Może zdarzyć 
się, że spadkodawca poda swą wolę wobec grupy osób znajdujących się 
przy nim, 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 do kilku osób spośród obecnych, 
sądząc, że ich współudział wystarczy, ponadto czasem także dlatego, że 
mylnie uważa współudział innych, np. swych sióstr, za niedopuszczal
ny; 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 przejawia się przez to samo wola 
spadkodawcy w kierunku wyłączenia wszystkich innych obecnych, unie-

39



możliwiająca zaliczenie ich do grona osób „wobec których" on testował. 
Uwagi z dwóch zdań uprzednich mogą być dyskusyjne, czy nie za bar
dzo rozszerza się krąg świadków (nieraz nie można by go ustalić). Jest 
bezdyskusyjne, że jeśli spadkodawca nie życzy sobie, aby pewna osoba 
była świadkiem, nawet za cenę nieważności testamentu, to taką, mało 
prawdopodobną, wolę spadkodawcy należy uszanować. Trafnie judyka- 
tura nie uznaje osób „podsłuchujących" za świadków. Stanowisko trze
cie pojęcie świadka każę ustalać in concreto (na tle okoliczności konkret
nego przypadku).

(4) Możliwe jest stanowisko kolejne, które pojęcie świadka jednolicie 
lub niejednolicie ujmuje na tle poszczególnych przepisów (art. 95ł, 952 
kc). Wydaje się, że pojęcie świadka powinno być jednolicie ujmowane na 
tle wszystkich przepisów. Wyżej uzasadniono nieprawdziwość stanowi
ska pierwszego i drugiego co do pojęcia świadka (por. uwagi własne za
warte w punkcie 3). Należy przyjąć, że świadkiem jest każda osoba, 
w obecności której spadkodawca składa oświadczenie woli i która je sły
szy. Może to być także osoba obecna przypadkowo. Trzeba powołać się 
na stylizację tekstów prawnych („w obecności dwóch świadków", „wo
bec której"; „przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków" 
- art. 951, 952 kc, wykładnia gramatyczna, systemowa, 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 pozbawio
ne podstawy prawnej. Nie ma podstaw do dwoistego rozumienia „świad
ka" przy testamencie ustnym, zależnie od skonstruowanej sytuacji.

(5) W końcu teoretycznie można wyróżnić inne stanowiska.
Bezwzględnie niezdatnym do pełnienia funkcji świadka jest ten, kto 

nie może być świadkiem przy żadnym testamencie (art. 956 kc). Wzglę
dnie niezdatnym do pełnienia funkcji świadka jest ten, kto nie może być 
świadkiem przy konkretnym testamencie (art. 957 kc). Kodeks cywilny 
w art. 956 postanawia, że nie może być świadkiem przy sporządzeniu 
testamentu: 1) kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych; 2) 
niewidomy, głuchy lub niemy; 3) kto nie może czytać i pisać; 4) kto nie 
włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament; 5) skaza
ny prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania. W pierw
szym przypadku (art. 956 pkt 1) chodzi o osoby ubezwłasnowolnione 
całkowicie lub częściowo oraz niepełnoletnie, tj. które nie ukończyły 18 
lat. Art. 957 kc dotyczy niezdatności względnej do bycia świadkiem. Nie 
może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, dla której 
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w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być 
również świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierw
szego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przy
sposobienia (art. 957 § 1 kc). Jeżeli świadkiem była jedna z osób wymie
nionych w paragrafie poprzedzającym, nieważne jest tylko postanowie
nie, które przysparza korzyść tej osobie, jej małżonkowi, krewnym lub 
powinowatym pierwszego i drugiego stopnia albo osobie pozostającej 
z nią w stosunku przysposobienia. Jednakże gdy z treści testamentu lub 
okoliczności wynika, że bez nieważnego postanowienia spadkodawca nie 
sporządziłby testamentu danej treści, nieważny jest cały testament (art. 
957 § 2 kc). Korzyść, o której wspomina art. 957 § 1 kc, może w szczegól
ności polegać na ustanowieniu spadkobiercą lub zapisobiercą. Świadka
mi nie mogą być osoby wskazane w art. 957 § 1 zd. 2 kc („osoby bliskie"). 
Idzie tam o stosunek, jaki zachodzi między beneficjantem spadku (upraw
nionym z testamentu) a tymi osobami (krewnymi, powinowatymi itd.). 
Nie chodzi natomiast o stosunek, jaki zachodzi między spadkodawcą 
a osobami z art. 957 § 1 zd. 2. Przykładowo art. 957 § 1 zd. 2 dotyczy mał
żonka beneficjanta spadku, a nie małżonka spadkodawcy.

Okoliczności z art. 956, 957 kc ustala się według chwili testowania, 
późniejsza zmiana w tym zakresie jest bez znaczenia.

Przepisy art. 956, 957 kc stosuje się także do notariusza (art. 950 kc) 
i przedstawiciela organu administracji samorządowej (art. 951 kc). Są oni tzw. 
kwalifikowanymi świadkami. Do notariusza stosuje się wprost art. 84 pra
wa o notariacie.

Pismo stwierdzające treść testamentu ustnego (prywatne, sądowe) jest 
oświadczeniem wiedzy.
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Rozdział VI

Powołanie spadkobiercy

1. WSTĘP

Jednym z zasadniczych rozrządzeń testamentowych jest ustanowie
nie spadkobiercy. Ale testament może nie zawierać tego rozrządzenia, 
a np. tylko zapis. Pokrótce zostanie omówione powołanie spadkobiercy, 
ustanowienie udziałów spadkowych, kwestia, czy dopuszczalny jest 
warunek lub termin przy ustanowieniu spadkobiercy, problem podsta
wienia oraz przyrostu. Zostanie omówiona także reguła interpretacyjna 
art. 961 kc mająca praktyczne znaczenie.

2. OZNACZENIE SPADKOBIERCY

Spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub 
kilka osób (art.959 kc). Jest to powołanie spadkobiercy (ustanowienie 
spadkobiercy). Spadkodawca w dawnym prawie polskim zwany był dzie
dzicem. Jeżeli spadkodawca przeznaczył pewnej osobie majątek lub jego 
część ułamkową, to osoba ta jest spadkobiercą, chociażby nie była tak 
nazwana, a na przykład określona: zapisobiercą; por. także szczególną 
regułę interpretacyjną art. 961 kc. Należy zatem badać rzeczywistą wolę 
spadkodawcy, a nie przywiązywać wagi do użytych sformułowań (spad
kobierca, zapisobierca itd.).

Testator musi osobę spadkobiercy oznaczyć tak, aby można było ją 
zidentyfikować. Spadkodawca nie może pozostawić osobie trzeciej ozna
czenia, kto ma być spadkobiercą. Nie może też pozostawić osobie trze
ciej lub rozstrzygnięciu sądu, która z kilku wskazanych przez spadkodaw
cę osób ma być spadkobiercą (rozwiązanie pośrednie).

Następca nie musi być oznaczony imieniem i nazwiskiem, aczkolwiek 
jest to celowe. Może być oznaczony tylko imieniem lub innym terminem 
(np. najmłodszy syn), byleby tylko w drodze wykładni testamentu, moż-
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na było ustalić - o jaką osobę chodzi. Wątpliwości co do podpisywania 
testamentu imieniem nie mają tu miejsca.

Gdyby poprzez wykładnię testamentu nie można było oznaczyć oso
by spadkobiercy, powołanie do spadku jest bezskuteczne.

Przykładowo testator testuje w ten sposób, że do całego spadku powołu
je swego syna Michała lub testuje w ten sposób, że do spadku powołuje swo
je dzieci - Marię, Stanisława, Leszka, Jana w 1/4 lub testuje w ten sposób, 
że do spadku powołuje swą żonę Anielę w 1/100.

Jak powiedziano, spadkobiercą jest osoba, która dochodzi do całości 
lub części ułamkowej (idealnej) spadku.

Reguła interpretacyjna art. 961 kc. Przepis ten postanawia, że jeżeli 
spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczegól
ne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę 
tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadko
biercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie testamen
towe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w ra
zie wątpliwości za powołane do całego spadku w częściach ułamkowych 
odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów.

Przepis ten przesądza dwie kwestie: 1) osoby takie są spadkobierca
mi, a nie zapisobiercami oraz 2) określa zasady obliczania udziału spad
kowego (udziały są proporcjonalne do wartości przeznaczonych tym oso
bom praw). Przykład: Spadkodawca przeznaczył synowi A - nierucho
mości rolne o łącznej wartości 100 000 zł, synowi B - nieruchomości rolne 
o łącznej wartości 200 000 zł, synowi C - inwentarz żywy i martwy o łącz
nej wartości 50 000 zł. Natomiast testator nie rozdysponował pozostałymi, 
wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego, przedmiotami (prawami) 
o wartości 40 000 zł. Wartość rozdysponowanego spadku - 350 000 zł, war
tość całego spadku - 390 000 zł. Jeden z najprostszych sposobów obliczenia 
ułamka spadkowego:

(1) 100 000 + 200 000 + 50 000 = 350 000, czyli 350 000 / 390 000;
(2) 100 000 / 350 000 + 200 000 / 350 000 + 50 000 / 350 000,
A - 2/7, B - 4/7, C - 1/7. Wartości spadku są zaniżone (przykład 

uproszczony). Nowy mianownik odpowiada sumie wartości rozdyspo
nowanych w testamencie praw, licznik - wartości przeznaczonych dane
mu spadkobiercy praw.

Art. 961 kc ma zastosowanie wtedy, gdy wykładnia testamentu (art. 948 
kc) nie może doprowadzić do ustalenia rzeczywistej woli spadkodawcy. 
Wartość praw - dla potrzeb art. 961 kc - ustala się według chwili otwarcia 
spadku.
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Bierze się przy tym pod uwagę wartość przedmiotów według stanu
z chwili otwarcia spadku.

Uwzględnia się tu wartość subiektywną, tj. subiektywne przekonanie 
spadkodawcy o wartości przedmiotów wchodzących w skład spadku. 
Zmierza się tu bowiem do ustalenia woli testatora (powołanie czy zapis; 
jeśli zaś powołanie, to w jakim ułamku).

W przypadku art. 961 zd. 2 kc dla obliczenia części ułamkowych, w ja
kich dziedziczą osoby, którym przeznaczono poszczególne prawa majątko
we - w braku odmiennej woli spadkodawcy - bierze się pod uwagę wartość 
wszystkich tych praw, bez względu na to, czy wchodzą one w skład spadku 
czy nie. Uwzględnia się także wszystkie przedmioty choćby niektóre z nich 
uległy fizycznej likwidacji (nie jest istotne, czy zniszczono je przed, 
w chwili czy po otwarciu spadku). Będzie to zgodne z wolą testatora, 
a jest to operacja czysto rachunkowa, przeprowadzona dla potrzeb ustale
nia udziału spadkowego, a nie fizyczny przydział poszczególnych przedmio
tów powołanym osobom (kwestia działu spadku). Gdyby odrzucić tę tezę, 
doprowadziłoby się - stosując art. 961 zd. 2 kc - do wyników sprzecz
nych z wolą spadkodawcy. Oczywiście z wykładni testamentu (art. 948 
kc) może wynikać wniosek, że nie uwzględnia się przedmiotów nie wcho
dzących w skład spadku, bowiem testator władny jest sam określić spo
sób obliczenia udziału spadkowego, nie oznaczając udziału wprost. Nie
raz też testowanie w sposób określony w art. 961 kc jest uzasadnione ze 
względu na dział spadku.

Przedmioty (prawa) nie wchodzące w skład spadku uwzględnia się przy 
obliczaniu ułamka spadkowego (art. 961 zd. 2 kc), nie są one jednak - od
miennie niż przedmioty wchodzące w skład spadku - objęte dziedziczeniem. 
Co do nich następują tylko skutki zapisu (por. jednak art. 976 kc), odmien
na wola spadkodawcy - aby nastąpiło dziedziczenie - jest niemożliwa.

Konkludując, istota ustanowienia (powołania) spadkobiercy sprowa
dza się do tego, że spadkodawca przeznacza danej osobie (spadkobier
cy) cały spadek lub jego ułamkową część. Czy pewna osoba jest spadko
biercą czy nie, to sprawa wykładni testamentu. Nieraz ustawodawca za
mieszcza tu pewne wskazówki interpretacyjne (por. art. 961 kc). Spadko
bierca jest następcą ogólnym (sukcesorem uniwersalnym), z tego płynie 
szereg skutków prawnych, m.in. na odcinku odpowiedzialności za długi 
spadkowe (spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe, 
natomiast zapisobierca w zasadzie nie odpowiada za długi spadkowe).
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3. UDZIAŁY SPADKOWE

Spadkodawca może powołać do spadku jedną lub kilka osób (art. 
959 kc). Oczywiście do tego końcowego sformułowania tekstu nie należy 
przywiązywać nadmiernej wagi; testator może powołać do spadku tak
że większą ilość osób, np. ustanowić spadkobiercę w 1/12 lub w 1/100 
(części spadku).

Spadkodawca nie musi oznaczyć części, w jakich powołuje do spadku 
swych następców, wówczas ma zastosowanie art. 960 kc, a zatem jeśli 
spadkodawca powołał do spadku lub do oznaczonej części spadku kilku 
spadkobierców, nie określając ich udziałów spadkowych, dziedziczą oni 
w częściach równych.

Spadkodawca nie może pozostawić osobie trzeciej (np. spadkobiercy) 
oznaczenie udziałów, w jakich mają dziedziczyć poszczególni spadkobiercy.

Jeżeli spadkodawca powołał do spadku jednego (lub kilku spadkobier
ców) i ograniczył go (ich) do oznaczonej części ułamkowej spadku, wów
czas co do reszty spadku następuje dziedziczenie ustawowe (art. 926 § 3 
cz. I kc). Gdy testator powołał do całości (lub części ułamkowej) spadku 
co najmniej dwie osoby, a jedna z nich nie chce łub nie może być spadko
biercą, co do zwolnionej części W pierwszej kolejności następuje podsta
wienie (art. 963 kc), w jego braku - przyrost, art. 965 kc (oczywiście, jeże
li nie został on wyłączony), a gdy nie działa ani podstawienie, ani przy
rost - dziedziczenie ustawowe (art. 926 § 3 cz. II kc).

Jeżeli z wykładni testamentu wynika, że spadkodawca chciał pozosta
wić ustanowionym przez siebie spadkobiercom cały spadek, lecz przez
naczone im części nie wyczerpują całości spadku, części te ulegają sto
sunkowemu podwyższeniu. Od strony technicznej można podać kilka 
sposobów obliczenia podwyższenia udziałów:

Przykład: Spadkodawca powołał do spadku: A - 1/3, B - 1/4, C - 1/5. 
Należy powyższe ułamki sprowadzić do wspólnego mianownika (a), zaś 
następnie obniżyć mianownik do sumy liczników (b), 60 do 47 (nowy 
mianownik). Nowe liczniki pozostaną bez zmian (20,15,12).

(a) 1/3 + 1/4 + 1/5 = 20/60 + 15/60 + 12/60 = 47/60;
(b) 20/47 + 15/47 + 12/47;
A - 20/47, B - 15/47, C - 12/47.
Może zajść też odmienna sytuacja, że przeznaczone spadkobiercom 

części przewyższają całość spadku, części te ulegają stosownemu (pro
porcjonalnemu) zmniejszeniu. Od strony technicznej można podać ana
logiczne trzy sposoby obliczenia.
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Wstępna sytuacja (udziały mniejsze niż spadek) ma zastosowanie tyl
ko wtedy, gdy z wykładni testamentu wynika, że spadkodawca chciał 
ustanowionych spadkobierców powołać do całego spadku, a tylko błę
dnie określił udziały. Gdyby z wykładni testamentu wynikało, że spad
kodawca chciał osoby te powołać tylko do przeznaczonych im części, co 
do wolnej części spadku nastąpi dziedziczenie ustawowe.

Powyższe reguły podwyższania lub obniżania udziałów wchodzą 
w zastosowanie tylko wtedy, gdy spadkodawca w testamencie (w tym lub 
innym) nie podał odmiennych reguł korekty błędnie określonych udzia
łów (np. ich zmniejszenie - podwyższenie nie ma nastąpić proporcjonal
nie, lecz w częściach równych).

4. CZY DOPUSZCZALNY JEST WARUNEK LUB TERMIN PRZY 
USTANOWIENIU SPADKOBIERCY?

Zastrzeżenie warunku lub terminu, uczynione przy powołaniu 
spadkobiercy testamentowego, uważane jest za nie istniejące. Jeżeli jed
nak z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez takiego zastrze
żenia spadkobierca nie zostałby powołany, powołanie spadkobiercy jest 
nieważne. Przepisów tych nie stosuje się,‘jeżeli ziszczenie się lub niezisz- 
czenie się warunku albo nadejście terminu nastąpiło przed otwarciem 
spadku (art. 962 kc).

5. PODSTAWIENIE

Można powołać spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby 
inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy łub testamentowy nie 
chciała lub nie mogła być spadkobiercą (podstawienie) - art. 963 kc. Jest to 
tzw. podstawienie zwykłe, pospolite. Jest ono dopuszczalne w prawie.

Natomiast niedopuszczalne jest tzw. podstawienie powiernicze. „Pos
tanowienia testamentu, przez które spadkodawca zobowiązuje spadko
biercę do zachowania nabytego spadku i do pozostawienia go innej oso
bie, ma tylko ten skutek, że ta inna osoba jest powołana do spadku na 
wypadek, gdyby spadkobierca nie chciał lub nie mógł być spadkobiercą. 
Jeżeli jednak z treści testamentu łub z okoliczności wynika, iż spadkobier
ca bez takiego ograniczenia nie byłby powołany, powołanie spadkobier
cy jest nieważne" (art. 964 kc). Jest to „konwersja" (przekształcenie) pod
stawienia powierniczego na zwykle (por. jednak art. 964 zd. 2). Przy pod
stawieniu powierniczym występowałaby taka sytuacja, że do spadku 
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dochodziliby kolejno dwaj spadkobiercy, najpierw spadkobierca ustano
wiony, a potem spadkobierca podstawiony. Odmiennie jest przy podsta
wieniu zwykłym (pospolitym), gdzie do spadku dochodzi albo spadko
bierca ustanowiony albo spadkobierca podstawiony.

Jak powiedziano, dopuszczalne jest podstawienie zwykłe (pospolite) 
- art. 963 kc. Spadkobierca podstawiony (testamentowy) dochodzi do 
spadku, gdy spadkobierca ustanowiony (testamentowy lub ustawowy) 
niechce (odrzucił spadek - art. 1012 kc) lub nie może (np. nie dożył chwili 
otwarcia spadku - art. 927 § 1, jest niegodny - art. 928 kc, zrzekł się dzie
dziczenia - art. 1048 kc) być spadkobiercą. Dopuszczalne jest również 
dalsze podstawienie. Przykład: Dla spadkobiercy ustawowego spadku (A) 
testator podstawił osobę B, gdyby i ta osoba (B) nie chciała lub nie mogła 
dziedziczyć, powoła! spadkobiercę C.

Dla spadkobiercy (A) spadkodawca może podstawić kilka osób (np. 
B, C, D), dochodzą oni w częściach równych do zwolnionego udziału, 
chyba że spadkodawca wyraził odmienną wolę.

Dla kilku spadkobierców ustanowionych (np. A, B) można powołać 
jednego (lub kilku) spadkobierców podstawionych.

Ze swobody testowania wynika, że spadkodawca może podstawienie 
ograniczyć tylko do części (ułamkowej) zwolnionego udziału (np. do 1/4), 
zaś co do pozostałej części (jeśli do niej nikogo nie podstawił) nastąpi 
przyrost, a gdy ten nie działa - dziedziczenie ustawowe.

Ze swobody testowania wynika również, że spadkodawca może pos
tanowić, iż podstawienie po określonej osobie (np. A) nastąpi dopiero 
wtedy, gdy nie tylko ona, ale wszyscy spadkobiercy ustanowieni nie ze- 
chcą lub nie będą mogli dziedziczyć (A, B, C). W tym przypadku podsta
wienie poprzedza przyrost. Przykład: A, B, C - spadkobiercy testamen
towi, D - spadkobierca testamentowy podstawiony dla A. D - przy po
wyższym zastrzeżeniu - otrzyma udział po A dopiero wtedy, gdy żaden 
ze spadkobierców (A, B, C) nie będzie dziedziczył (art. 963 kc). Podmiot 
D mógłby być oczywiście podstawiony dla: A, B, C (łącznie), ewentual
nie z dalszym zastrzeżeniem, że tylko do części ułamkowej (np. 1 /4 zwol
nionych udziałów po A, B i C).

6. PRZYROST

Jeżeli spadkodawca powołał kilku (co najmniej dwóch - N. M.) 
spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie chce lub nie może być 
spadkobiercą, przeznaczony dla niego udział, w braku odmiennej woli
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spadkodawcy, przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym
w stosunku do przypadających im udziałów (przyrost) - art. 965 kc.

Spadkodawca może wyłączyć przyrost wprost lub przez zamieszcze
nie podstawienia. Kolejność bowiem jest taka, że najpierw następuje pod
stawienie (art. 963 kc), potem przyrost (art. 965 kc), a w braku i tego ostat
niego - dziedziczenie ustawowe.

Spadkodawca może wyłączyć przyrost w całości lub w części (ułam
kowej), np. w 1/2; może go wyłączyć (w całości, w części) co do wszyst
kich spadkobierców testamentowych lub tylko co do niektórych spośród 
nich. Spadkodawca może bowiem nie tylko wyłączyć, lecz także zmodyfi
kować zasady przyrostu (poza wskazanymi sposobami, np. podając, 
że ma nastąpić on w częściach równych, a nie proporcjonalnie do udziałów), 
art. 965 kc jest bowiem dyspozytywny.

Podstawienie poprzedza przyrost, spadkodawca nie może inaczej posta
nowić, w razie gdyby tak uczynił, należałoby testament tak interpretować, 
że spadkodawca ustanowił podstawienie na wypadek, gdy żadna 
z osób powołanych do spadku (z ustawy, z testamentu) nie chce (nie może) 
dziedziczyć lub wszystkie z nich odrzucą udział przypadający im z tytu
łu przyrostu, a przyjmą z tytułu powołania (art. 1014 § 2 kc).

Przy dziedziczeniu ustawowym i testamencie negatywnym nie ma 
przyrostu. Instytucja ta jest bowiem związana z dziedziczeniem testamen
towym (art. 965 kc). Przy dziedziczeniu ustawowym następuje - według 
zasad ustawowych - podwyższenie części dziedzicznej (zwiększenie 
udziałów spadkowych).

Gdy trzeba obliczyć przyrost, a jednocześnie zmniejszyć udziały spad
kowe (rozrządzono ponad cały spadek) lub je zwiększyć (udziały nie 
wyczerpują całego spadku), kolejność operacji, czy najpierw zmniejszyć 
(zwiększyć) udział czy też obliczyć przyrost - jest obojętna.

Istnieje kilka sposobów obliczenia przyrostu. Jeden z nich zostanie 
przedstawiony na przykładzie. Spadkodawca powołał do spadku osoby: 
A, B, C; A - 1/4, B - w 1/4, C - w 1/2. Spadkobierca B nie chce lub nie 
może dziedziczyć (np. zmarł przed spadkodawcą).

Sposób obliczenia przyrostu:
a) 1/4 + 1/4 + 1/2 = 1/4 + 1/4 + 2/4,
1/4+ 2/4 = 3/4;
b) 1/3+ 2/3 = 3/3,
A - 1/3, C-2/3.
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Rozdział VII

Zapis

Rozważania należy rozpocząć od zagadnień konstrukcyjnych tej 
instytucji. Ustawodawstwo™ (obecnym, dawnym) znane są dwa typy 
zapisu: windykacyjny (legatum per vindicationem) i zwykły (z którego pły
nie tylko wierzytelność). Trzeba jednak stworzyć jego ogólną konstruk
cję, wyciągając przed nawias to, co jest wspólne dla obu typów zapisu. 
Otóż jego istota sprowadza się do tego, że zapisobierca (osoba uprawniona 
z zapisu) nie wstępuje w ogół praw i obowiązków zmarłego czy też ich 
ułamkową część - jak spadkobierca - lecz w poszczególne prawa, będące 
przedmiotem zapisu, z tym że wstępuje bądź z pełnym skutkiem (zapis 
windykacyjny), bądź - ze słabszym (zapis zwykły): zatem osoba taka uzys
kuje tylko roszczenie o realizację zapisu.

Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być tylko te prawa, które 
wchodzą w skład spadku, wymóg ten nie obowiązuje w przypadku za
pisu zwykłego (por. np. art. 976 kc).

Istota zapisu windykacyjnego sprowadza się do tego, że zapisobierca 
nabywa bezpośrednio (wprost) zapisane mu prawo. Przedmiotem zapi
su tego typu nie musi być tylko własność, ale także inne prawa wchodzą
ce w skład spadku (np. prawa rzeczowe ograniczone, wierzytelności - 
dziedziczne, zbywalne).

Przeglądając definicje zapisu zwykłego można stwierdzić, że nie są one 
we wszystkich punktach zgodne. Jedna cecha tych ujęć jest jednak wspólna: 
zapisobierca uzyskuje tylko wierzytelność o realizację zapisanego prawa.

W sensie techniczno-prawnym zapis zwykły jest rozrządzeniem tes
tamentowym, w którym spadkodawca zobowiązuje spadkobiercę do speł
nienia określonego świadczenia (majątkowego, niemajątkowego) na rzecz 
oznaczonej osoby, która jednak uzyskuje tylko roszczenie o realizację za
pisu. Z reguły ustawodawstwa zezwalają na dalszy zapis, w którym ob
ciążonym jest zapisobierca.
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Poszczególne kodyfikacje mogą przytoczoną definicję modyfikować, 
np. przyjmując zamiast słowa „świadczenie" termin: „świadczenie ma
jątkowe" (co z reguły właśnie czynią) lub używając jeszcze innego sfor
mułowania, np. „korzyść majątkowa", istota jednak nie może się zmie
nić, uprawniony ma tylko (w odróżnieniu od zapisu windykacyjnego) 
i aż (w odróżnieniu od polecenia) wierzytelność o spełnienie zapisu. Za
sadnicza zatem różnica między zapisem windykacyjnym a zwykłym spro
wadza się do tego, że w pierwszym przypadku, zapisobierca wstępuje 
bezpośrednio (wprost) w zapisane mu prawa, w drugim - ma tylko wie
rzytelność o przeniesienie na niego zapisanych mu praw.

Należy bliżej porównać te dwie instytucje:
a) w obu przypadkach nie dochodzi do sukcesji uniwersalnej;
b) przy zapisie windykacyjnym sukcesja (bezpośrednia) następuje po 

spadkodawcy i ma ona charakter singularny, a przy zapisie zwykłym 
„sukcesja" ma charakter pośredni, ale jest także singularna;

c) przy zapisie windykacyjnym nie może nastąpić sukcesja singularna 
po innej osobie niż spadkodawca, natomiast jest to możliwe przy zapisie 
zwykłym (może tu do niej dojść, oczywiście konkretny ustawodawca 
może tę możliwość wyłączyć lub ograniczyć);

d) przy zapisie windykacyjnym z natury rzeczy występuje i musi 
wystąpić sukcesja, natomiast przy zapisie zwykłym mogą być przypad
ki, gdzie sukcesji (nawet pośredniej) w ogóle nie ma (np. zobowiązanie 
spadkobiercy do świadczenia usług).

Przedmiotem zapisu na tle kc może być także posiadanie.
Na tle obecnego ustawodawstwa (de lege lata) zakaz zapisu windyka

cyjnego (legatum per vindicationem) wyłącza osiąganie poprzez czynności 
mortis causa (na wypadek śmierci) takich skutków, jakie można osiągnąć 
w drodze czynności ínter vivos (między żyjącymi) (art. 155, 234, 245 § 1, 
1052 § 1 kc). Jest to zatem ograniczenie swobody testowania. Nie wydaje 
się to konieczne. Zapis zwykły wydłuża proces przejścia praw na zapiso
biercę, zmusza do podjęcia dodatkowych czynności. Nie występuje to na
tomiast przy zapisie windykacyjnym. Ten ostatni jest bardziej zgodny 
z wolą spadkodawcy, i nie stanowi ograniczenia swobody testowania. Na 
przyszłość (de lege ferenda) zatem należałoby postulować wprowadzenie 
zapisu windykacyjnego, tym bardziej, że konstrukcja zapisu zwykłego jest 
dla większości spadkodawców bardzo sztuczna.

W przyszłej ustawie (de lege ferenda) należałoby postulować wprowa
dzenie zapisu windykacyjnego z pozostawieniem zapisu zwykłego. Wy
magałoby to odrębnych uwag ogólnych.
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Zapisem nie można obciążyć innych osób niż wskazane w ustawie (spad
kobierców, zapisobierców). W szczególności osoby uprawnionej z polecenia 
nie można obciążyć zapisem.

Dopuszczalne jest zbycie wierzytelności z tytułu zapisu, chyba że 
sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu (obciążonego 
zapisem - zapisobiercy) lub testamentowemu albo właściwości zobowią
zania (art. 509 § 1 kc).

Wierzytelność z zapisu jest w zasadzie dziedziczna (art. 922 kc).
Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spad

kobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świad
czenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis) - art. 968 § 1 kc.

Spadkodawca może obciążyć zapisem także zapisobiercę (dalszy za
pis) — art. 968 § 2 kc.

Ustawodawca polski przyjął zatem tylko (wyłącznie) zapis zwykły. Nie 
zna kc zapisu windykacyjnego.

Przykładowo, jeżeli spadkodawca zapisał w testamencie zegarek dla 
oznaczonej osoby (zapisobiercy), to z chwilą otwarcia spadku (zgonu 
spadkodawcy) zapisobierca nie staje się właścicielem zegarka, ma tylko 
wierzytelność (roszczenie) o przeniesienie prawa własności zapisanego 
zegarka. Do przejścia prawa własności potrzebne jest zawarcie odrębnej 
umowy rzeczowej (rozporządzającej) przenoszącej prawo własności ze
garka na zapisobiercę. To samo dotyczy nieruchomości (gruntowych, 
budynkowych, lokalowych).

Zapisobierca — ponieważ nie jest następcą ogólnym — nie odpowia
da za długi spadkowe. Za nie odpowiedzialność ponosi spadkobierca.

Dopuszczalny jest zapis na rzecz jednego z kilku współspadkobierców. 
Zapis, który zapisobierca otrzymuje ponad swój udział w spadku, nazy
wa się zapisem naddziałowym (prelegatem).

Przedmiotem zapisu jest świadczenie majątkowe (art. 968 kc). Świad
czenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu (art. 353 § 2 kc). 
Treść zapisu może być zatem różnorodna, np. zapis prawa własności rze
czy ruchomej lub nieruchomości (gruntowych, budynkowych czy loka
lowych), praw rzeczowych ograniczonych (np. użytkowania, własnościo
wego prawa do lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych, służebności 
osobistej, np. mieszkania), kwoty pieniężnej (np. 1 000 zł), dożywocia, 
renty, używania odpłatnego lub nieodpłatnego lokalu, zegarka, samocho
du itd. Odnośnie do budynków, to można zapisać je na własność (współ
własność) - współwłasność - odrębną własność lokali - użytkowanie - 
służebność osobistą - użyczenie - nieodpłatne lub odpłatne korzystanie 
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z lokalu itd. Dopuszczalny jest według mnie zapis lokatorskiego prawa 
do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej na rzecz osoby, która może wstą
pić w to prawo (art. 221 prawa spółdzielczego), tj. osoby bliskiej. Jest to 
jednak dyskusyjne. (Odstępuję w tym miejscu od uprzednio prezentowa
nego poglądu, że taki zapis jest niedopuszczalny).Do zapisu stosuje się art. 
968 - 981 kc, o ile testator - w granicach prawnie dozwolonych - inaczej nie 
postanowi, a w kwestiach tam me uregulowanych przepisy kodeksu cywil
nego o zobowiązaniach (art. 353 i nast. kc, art. 353 - 921 kc), jako że zapis 
jest normalnym stosunkiem zobowiązaniowym powstałym na podstawie 
testamentu.



Rozdział VIII

Polecenie

Polecenie (w sensie techniczno-prawnym) to rozrządzenie, w któ
rym spadkodawca nakłada na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązek 
oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem. 
Cechą wspólną tej instytucji jest to, że z polecenia nie płynie wierzytel
ność dla osoby uprawnionej. Przy poleceniu nie powstaje stosunek zobo
wiązaniowy. Osoba na rzecz której uczyniono polecenie, nie może żądać 
jego wykonania. Wykonania polecenia może żądać każdy ze spadkobier
ców, jak również wykonawca testamentu, chyba że polecenie ma wyłącz
nie na celu korzyść obciążonego poleceniem. Jeżeli polecenie ma na wzglę
dzie interes społeczny, wykonania poleceniii może żądać właściwy organ 
państwowy (art. 985 kc).

Polecenie może być uczynione w interesie spadkodawcy (np. wznie
sienie nagrobka, wydanie jego rękopisów naukowych). Polecenie może 
być uczynione na rzecz osób trzecich (innych niż spadkodawca lub ob
ciążony poleceniem), np. polecenie wypłaty oznaczonej kwoty pienięż
nej trzem chorym na gruźlicę osobom, czy na cel społeczny. Polecenie 
może być uczynione na rzecz (w interesie) obciążonego poleceniem (spad
kobiercy lub zapisobiercy), np. testator zobowiązuje spadkobiercę lub 
zapisobiercę do oznaczonego wykorzystania przypadającej im z testamen
tu korzyści, np. do kupna książek naukowych, wydania tomu poezji, le
czenia w sanatorium.

Polecenie może mieć charakter majątkowy lub niemajątkowy.
Uprawnienie do żądania wykonania polecenia nie jest prawem 

podmiotowym, lecz uprawnieniem czysto procesowym (art. 985 kc).
Polecenie, z którego płynie obowiązek prawny (dług bez wierzytelno

ści), należy odróżnić od wszelkiego rodzaju dyspozycji nie nakładających 
na obciążonego takiego obowiązku, a tylko wskazujących na określone dzia
łanie lub zaniechanie, pozostawiające jego realizację uznaniu obciążonego. 
Nie jest to rozrządzenie testamentowe, wiąże ono tylko moralnie.
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Spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub zapiso
biercę obowiązek oznaczonego działania łub zaniechania, nie czyniąc 
nikogo wierzycielem (polecenie) - art. 982 kc. W sprawie polecenia por. 
art. 982 - 985 kc. W kwestiach nie uregulowanych przy poleceniu można 
w drodze analogii ostrożnie stosować przepisy o zapisie.

Jeżeli zachowanie ma charakter majątkowy i czynione jest na rzecz 
osoby trzeciej lub w interesie społecznym, to od woli testatora zależy, czy 
nada mu charakter zapisu, czy polecenia np. co do oznaczonej kwoty pie
niężnej. Z tego wynikają odmienne skutki prawne (por. wyżej).



Rozdział IX

Wykonawca testamentu

Spadkodawca może powołać w testamencie wykonawcę testamen
tu. Spadkodawca może powołać jednego lub kilku (więcej) wykonawców 
testamentu, odmienny jest jednak pogląd literatury. Osoba, która niechce 
przyjąć tego obowiązku, powinna złożyć odpowiednie oświadczenie 
przed sądem (art. 987 kc, art. 664 - 665 kpc).

Względem rzeczy znajdujących się w zarządzie wykonawcy testamen
tu jest on ich dzierżycielem. Jest on zastępcą pośrednim. Spadkodawca 
może ustanowić wykonawcę testamentu, ograniczając jego funkcję tylko 
do czuwania nad wykonaniem niektórych rozrządzeń testamentowych 
(np. polecenia).

Spadkodawca może określić w testamencie zasady zarządu spadkiem 
przez spadkobierców i sposób korzystania przez nich ze spadku (art. 221, 
1035 kc), nie ustanawiając wykonawcy testamentu (lub go ustanawiając). 
Zarząd spadku sprawowany przez wykonawcę testamentu ma charak
ter tymczasowy (art. 988 § 1 kc). Wykonawcą testamentu może być także 
spadkobierca.

Spadkodawca może w testamencie uregulować sprawy zarządu mająt
kiem spadkowym przez wykonawcę testamentu. Przepis art. 988 § 1 kc ma 
bowiem charakter dyspozytywny.

Jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej, wykonawca testamentu po
winien zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szcze
gólności wykonać zapisy i polecenia, a następnie wydać spadkobiercom 
majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i z ustawą (art. 988 § 1 kc).

Wykonawca testamentu może pozywać i być pozywany w sprawach 
wynikających z zarządu spadkiem. Może również pozywać w sprawach 
o prawa należące do spadku i być pozywany w sprawcach o długi spad
kowe (art. 988 § 2 kc).

Do wzajemnych roszczeń między spadkobiercą a wykonawcą testa
mentu wynikających ze sprawowania zarządu spadkiem stosuje się od-
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powiednio przepisy o zleceniu za wynagrodzeniem (art. 989 § 1 kc). Ko
szty zarządu majątkiem spadkowym oraz wynagrodzenie wykonawcy 
testamentu należą do długów spadkowych (art. 989 § 2 kc). Z ważnych 
powodów sąd może zwolnić wykonawcę testamentu (art. 990).

Spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę testamentu 
(art. 986 § 1 kc). Nie może być wykonawcą testamentu, kto nie ma pełnej 
zdolności do czynności prawnych (art. 986 § 2 kc) (tj. osoby, które nie 
ukończyły 18 lat lub są prawomocnie ubezwłasnowolnione całkowicie lub 
częściowo oraz dla których prawomocnie ustanowiono doradcę tymcza
sowego w trybie art. 548 i n. kpc). W praktyce jest to instytucja martwa. 
Wymaga rozwagi testatora przy ustanawianiu wykonawcy testamentu, 
choćby z uwagi na ograniczenia jakie niesie ze sobą. Może być jednak 
pożyteczna.



Rozdział X

Swoboda testowania

1. FUNKCJE TESTAMENTU

Testament jest instytucją prawną, która pozwala spadkodawcy na 
uregulowanie stosunków majątkowych i w oznaczonym zakresie nie
majątkowych po swojej śmierci (post mortem). Sprawy majątkowe spad
kodawca może regulować poprzez stosowne rozrządzenia testamento
we, a w szczególności powołanie do spadku, zapis, polecenie majątko
we, rozrządzenia co do działu spadku. W tym ujęciu testament jest środ
kiem translacji majątku ze spadkodawcy na oznaczone osoby (formy trans
lacji: powołanie spadkobiercy, zapis, polecenie majątkowe). Pewne roz
rządzenia (np. ustanowienie wykonawcy testamentu, postanowienia co 
do działu spadku, dyspozycje dopuszczalne na podstawie art. 33 pkt 2, 
art. 34, art. 49 § 3, art. 102 kr op) pozostają w związku z tą funkcją trans- 
lacyjną.

Nie jest dopuszczalna umowa dziedziczenia, umowa o zapis, umowa 
o polecenie, umowa o ustanowienie wykonawcy testamentu.

Nie sposób nie dostrzec funkcji pozaprawnej testamentu. W testamen
cie zamieszczane są różne zalecenia, rady, wskazówki. Nie są one roz- 
rządzeniami prawnymi, są testamentem moralnym.

W prawie polskim istnieją dwa tytuły dziedziczenia: ustawa i testa
ment. Silniejszym tytułem powołania do spadku jest testament. Przepisy 
o testamencie pozwalają dostosować rozrządzenia testamentowe do po
trzeb konkretnego przypadku (czego nie czyni w zasadzie ustawa - dzie
dziczenie ustawowe).

Testament jest instytucją prawną, która pozwala utrzymać pewne ze
społy gospodarcze w całości, dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw i gos
podarstw rolnych.

Uzasadnieniem swobody testowania jest autonomia woli jednostki.
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Dziedziczenie testamentowe jest jednym ze środków zmiany genera
cji w rolnictwie.

Testament spełnia rozliczne funkcje i doniosłą rolę społeczno-gospo
darczą, jak mało która czynność prawna. Jest on jedną z podstawowych 
czynności prawnych prawa cywilnego.

2. OKREŚLENIE SWOBODY TESTOWANIA

Należy określić wolność testowania jako swobodę rozrządzeń na 
wypadek śmierci poprzez testament (w testamencie).

Przechodząc do wolności testowania należy stwierdzić, że powszech
nie na tle polskiego obecnego ustawodawstwa (de lege lata), ujmuje się ją 
jako swobodę rozrządzania przez spadkodawcę majątkiem na wypadek 
śmierci. Na pewno jest to konsekwencją określonego ujęcia definicji te
stamentu, jak bowiem wspomniano, doktryna rozrządzanie majątkiem 
zalicza do cech konstytutywnych testamentu. Skoro w pracy odmiennie 
sformułowano jego definicję, przyjmując, że na jego treść mogą składać 
się samoistne rozrządzenia: a) majątkiem spadkodawcy, b) majątkowe, nie 
będące postanowieniami z punktu a) oraz c) niemajątkowe, to analogicznie 
swobodę testowania nie można ograniczać tylko do rozrządzeń majątkiem 
spadkodawcy. Znalazło to wyraz w przytoczonej wyżej jej definicji.

Tak sformułowana w pracy swoboda testowania odnosi się do treści 
testamentu. Można powiedzieć, że jest to wolność testowania w ścisłym 
tego słowa znaczeniu. Natomiast w ujęciu szerszym (sensu largo) ozna
cza ona nie tylko swobodę co do treści testamentu, ale także wolność co 
do tego: czy go sporządzić, na rzecz kogo, w jakiej formie. W prawie pol
skim - podobnie jest w innych systemach - nie ma obowiązku testowania. 
Swoboda testowania w zakresie formy jest wyłączona, spadkodawca może 
sporządzić go tylko w ściśle określonej formie, i to pod rygorem nieważno
ści (art. 958 kc). Testator może testować na rzecz dowolnych osób.

Na podstawie testamentu nie można powołać do życia roszczeń niema
jątkowych, bowiem zapis ma charakter wyłącznie majątkowy. Dopusz
czalne jest polecenie niemajątkowe.

W przypadku wspólności majątkowej małżonków przedmiotem zapisu 
jest udział w prawach należących do wspólności majątkowej, który przy- 
padnie małżonkowi na wypadek ustania tej wspólności. 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 płat
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niczymi, np. w postaci zapisu, jego wykonanie następuje w walucie ob
cej. Prawo pierwokupu może być zastrzeżone w testamencie. Spadkodaw
ca może wyłączyć działanie reguły interpretacyjnej z art. 961 kc, osoby 
tam wskazane będą mieć status zapisobiercy, a nie spadkobiercy. Możli
we będzie wówczas dodanie warunku lub terminu. Dopuszczalny jest 
zapis dożywotniego utrzymania, m.in. zmierzający do realizacji takiego 
samego celu, jakiemu służy prawo dożywocia. Zapis użytkowania budyn
ku z ograniczeniem tego prawa do określonego lokalu mieszkalnego pod
legającego przepisem o najmie na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 1994 
r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 1994 
r., nr 105, poz. 509, zm.: Dz.U. z 1995 r., nr 86, poz. 433 (art. 92), z 1995 r., 
nr 133, poz. 654 (art. 40), z 1996 r., nr 56, poz. 257, z 1997 r., nr 43, poz. 272 
(art. 21), z 1997 r., nr 111, poz. 723) jest skuteczny — w zakresie używa
nia lokalu przez zapisobiercę — tylko w stosunku do tych zapisobierców, 
którzy uprawnieni są do zamieszkania w tym lokalu na podstawie wstą
pienia w stosunku najmu. Nieodpłatne prawo użytkowania lokalu zwal
nia użytkownika od obowiązku tych świadczeń związanych z używaniem 
lokalu, do jakich byłby uprawniony wynajmujący. Dopuszczalny jest za
pis służebności osobistej mieszkania lub prawa obligacyjnego (np. odpłat
nego, nieodpłatnego używania lokalu - skutek podobny do najmu lub 
użyczenia). Lokatorskie prawo do lokalu (prawo spółdzielcze) jest nie- 
dziedziczne i nie jest przedmiotem zapisu — poza przypadkiem niżej 
oznaczonym. Dopuszczalny jest według mnie zapis lokatorskiego prawa 
do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej na rzecz osoby, która może wstą
pić w to prawo (art. 221 prawa spółdzielczego), tj. osoby bliskiej. Jest to 
jednak dyskusyjne. (Odstępuję w tym miejscu od uprzednio prezentowa
nego poglądu, że taki zapis jest niedopuszczalny). Na pewno — co jest 
bezdyskusyjne — własnościowe prawo do lokalu w spółdzielni mieszka
niowej może być przedmiotem zapisu (prawo spółdzielcze). Własnościo
we prawo do lokalu (art. 223 § 1, 228 § 4 prawa spółdzielczego) jest dzie
dziczne i może być przedmiotem zapisu. Wieczyste użytkowanie i wła
sność budynków (art. 235 § 1 kc) są dziedziczne i mogą być przedmiotem 
zapisu (łącznie, prawa związane). Odrębna własność lokali mieszkalnych 
jest przedmiotem dziedziczenia i zapisu. Zapis dotyczący nieruchomo
ści może polegać także na zobowiązaniu spadkobiercy do ustanowienia 
na rzecz zapisobiercy odrębnej własności lokalu, jak również do przenie
sienia udziału we współwłasności takiej nieruchomości. Gdyby wykona
nie zapisu przez zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności 
lokalu było ze względu na treść obowiązujących w tym zakresie przepi
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sów niemożliwe, treść zapisu, uwzględniając rzeczywistą wolę spadko
dawcy (art. 948 kc), mogłaby stanowić zobowiązanie do przeniesienia na 
rzecz zapisobiercy udziału w prawie własności nieruchomości (por. uchw. 
SN z 20 XII1981 r. III CZP48/81, OSNCP1982, z4, poz. 49). Dopuszczal
ny jest zapis zachowku, alimentów, nieczynienia, prawa nie należącego 
do spadku (por. jednak art. 976 kc), prawa rzeczowego. Dopuszczalny jest 
zapis wierzytelności (obowiązek wynikający z zapisu może zmierzać do 
zrzeczenia się wierzytelności skierowanej przeciwko zapisobiercy, a nie 
należącej do spadku - legatuni leberationis; zapis może zobowiązywać do 
przelewu wierzytelności skierowanej przeciwko osobie trzeciej, wierzy
telność może należeć lub nie należeć do spadku - legatuni nominis; wyda- 
je się, że dopuszczalny jest także zapis długu, legatuni debiti - spadkodawca 
zapisuje wierzycielowi to, co jest mu winien. Art. 365 kc stosuje się do 
zapisu (zapis przemienny, alternatywny). Testator może zezwolić na 
transplantację organów ciała po zgonie. Dopuszczalne jest w testamencie 
postanowienie o zabezpieczeniu zapisu (art. 737 § 3 kpc).

Swoboda testowania ma do spełnienia szczególną rolę w państwach 
opartych o prywatną własność. Mniejszą rolę odgrywa w krajach, w któ
rych jest tylko własność osobista. Wolność testowania jest ograniczona 
przez przepisy ogólne (art. 58 kc) oraz postanowienia szczególne (np. art. 
92 § 1, 942, 962 kc). Ograniczeniem ekonomicznym, a nie prawnym swo
body testowania w prawie polskim jest zachowek (art. 991 kc). Na przy
szłość należałoby postulować zniesienie ograniczeń w zakresie testowa
nia co do gospodarstw rolnych (art. 1059 - 1067 kc).

Nie sposób omówić pełnego zakresu swobody testowania w tak krót
kiej pracy (wyliczyć wszystkich możliwych klauzul prawnych).

3. PODSTAWA PRAWNA SWOBODY TESTOWANIA

Podstawą prawną swobody testowania co do treści są art. 56 i 58 kc. 
Treść testamentu może być dowolna, byleby tylko nie była sprzeczna z bez
względnie obowiązującymi przepisami prawa, ani nie zmierzała do ich obej
ścia, ani też nie była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 
1,2 kc). Jeżeli nieważnością dotknięta jest tylko część testamentu, testament 
pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, 
iż bez postanowień dotkniętych nieważnością testament nie zostałby doko
nany (art. 58 § 3 kc), np. nieważny zapis x, ważny zapis y.

Testator ma pełną swobodę co do tego, czy sporządzić testament. 
Testator może testować na rzecz dowolnej osoby (bliskiej, obcej).
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Swoboda co do formy jest wyłączona, co nie oznacza, że nie mogą 
pojawić się tu pewne szczególne zagadnienia związane ze swobodą te
stowania.

4. KATALOG ROZRZĄDZEŃ TESTAMENTOWYCH

Na podstawie wykładni przepisów prawa cywilnego, a w szcze
gólności ks. IV kc należy katalog rozrządzeń testamentowych, sprecyzo
wać w sposób następujący:

a) dyspozycje co do - powołania spadkobiercy (art. 959 - 967 kc),
b) zapisu (art.968 - 981 kc),
c) polecenia (art. 982 - 985 kc),
d) wykonawcy testamentu (art. 986 - 990 kc),
e) wydziedziczenia (art. 1008 - 1011 kc),
f) inne rozrządzenia testamentowe, których taki charakter (tj. testamen

towy) wynika z wykładni obowiązujących przepisów prawa, w szczegól
ności:

— testament negatywny,
— dyspozycje co do zaliczenia darowizn na poczet schedy spadkowej 

przy dziale spadku (art. 1039 §1,2 kc),
— rozrządzenia co do działu spadku,
— dyspozycje co do wyłączenia przedmiotów majątkowych nabytych 

przez dziedziczenie lub zapis z majątku odrębnego małżonków (art. 33 
pkt 2 krop),

— postanowienia co do wyłączenia przedmiotów zwykłego urządze
nia domowego służących do użytku obojga małżonków z majątku wspól
nego (art. 34 krop),

— dyspozycje co do zarządu majątkiem dziecka, nabytym z testamen
tu (art. 102 krop),

— por. także art. 49 § 3 krop.
Spadkodawca może w testamencie ustanowić fundację.
Dozwolone są i prawnie wiążące testamentowe rozrządzenia co do 

działu spadku. Są to samoistne rozrządzenia testamentowe. To co powie
dziano odnośnie do działu spadku, ma odpowiednio zastosowanie do 
wykonania zapisu. Przykładowo testator może określić zasady podziału 
fizycznego przy dziale spadku czy wykonania zapisu (zniesienia współ
własności). Rzecz wymagałaby odrębnej analizy prawnej. Odmienny 
pogląd nie jest prawdziwy (nie jest zasadny).
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5. OGRANICZENIA SWOBODY TESTOWANIA

Swoboda testowania podlega pewnym ograniczeniom. Wydaje się, 
że można przyjąć następujący podział ograniczeń swobody testowania: 
a) ograniczenia techniczno-prawne, b) ograniczenia prawnorodzinne (za
chowek), c) ograniczenia o charakterze gospodarczym (poprzednio do
tyczące gospodarstw rolnych).

Ograniczenia techniczno-prawne swobody testowania można podzielić 
na: a) ograniczenia ogólne, b) szczególne. Ograniczeniem ogólnym swo
body testowania jest art. 58 kc. Z art. 58 kc 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 spo
łecznego. Do szczególnych ograniczeń techniczno-prawnych należą nie
które przepisy (np. art. 923 § 1 zd. 2, art. 927 § 1, art. 942, art. 962 kc). Nie 
są one liczne.

Kolejny rodzaj ograniczeń swobody testowania stanowią ograniczenia 
prawnorodzinne. Mają one postać zachowku. Są to jednak ograniczenia 
faktyczne (ekonomiczne, gospodarcze), a nie prawne swobody testowa
nia. Spadkodawca może rozrządzić nawet całym spadkiem na rzecz osób 
nawet obcych, nieuprawnionych do zachowku, a mimo to testament jest 
ważny, skuteczny. Niemniej spadkobiercy testamentowi w systemie za
chowku, są zobowiązani do pewnych świadczeń pieniężnych na rzecz 
osób uprawnionych, a zatem jest to ekonomiczne ograniczenie swobody 
testowania. W systemie zachowku (art. 991 kc) określone osoby spośród 
spadkobierców ustawowych mają roszczenie o zapłatę kwoty pieniężnej 
stanowiącej równowartość określonej części spadku. Ustawa szczegóło
wo precyzuje zasady obliczania zachowku. Uprawniony do niego jest 
wierzycielem spadku, a nie spadkobiercą, jak w systemie rezerwy (którego 
nie przyjął polski kc). Zachowek stanowi pewien ułamek (1/2, 2/3 w kc) 
wartości udziału spadkowego, w której to części osoba uprawniona dzie
dziczyłaby z ustawy. Ograniczenia prawnorodzinne (zachowek albo re
zerwa albo system środków utrzymania w różnych systemach prawnych) 
mają charakter ponadustrojowy, nie są tylko cechą prawa polskiego. Pra
wo polskie przyjęło system zachowku (por. jednak art. 938, 966 kc).

Trzeci typ ograniczeń dotyczy gospodarstw rolnych. Zagadnienie dzie
dziczenia gospodarstw rolnych może być rozwiązane w różny sposób. Po 
pierwsze, ustawodawca może w tym względzie nie przyjmować żadnych 
szczególnych ograniczeń. Taki system należałoby w przyszłości wpro
wadzić w naszym prawie (art. 922 - 1057 kc). Po drugie, ustawodawca
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może poddać dziedziczenie gospodarstw rolnych określonym ogranicze
niom, przyjmując jedno z trzech rozwiązań. Szczególne ograniczenie może 
istnieć (a) tylko w dziedzinie dziedziczenia, (b) albo tylko w zakresie działu, 
(c) albo też zarówno w dziedzinie powołania do spadku jak i w zakresie działu 
spadku (tak jest w zasadzie w kc). Tylko rozwiązania a i c są ograniczeniem 
swobody testowania. Zakres ograniczeń we wszystkich wymienionych wy
żej trzech rozwiązaniach jest różny, a to stosownie do celów, które stawia 
sobie ustawodawca. Wszystkie te ujęcia mają określone wady i zalety.

Na etapie dziedziczenia obecny kc zachował dotychczasową koncep
cję prawną: a) przesłanki podmiotowe, b) ograniczenia podziału gospo
darstw rolnych, c) odciążenie gospodarstw rolnych od nadmiernych spłat. 
Zasadnie kc wprowadził swobodę testowania w zakresie gospodarstw 
rolnych, uchylając art. 1065 i w istocie art. 1067 kc. Przepisy te jednak nie 
są doskonałe. W ogóle trzeba było uchylić art. 1067, podobnie jak art. 1065 
kc. Trzeba uchylić tytuł X ks. IV kc (art. 1058 - 1088 kc). Omówienie swo
body testowania w zakresie gospodarstw rolnych i dziedziczenia gospo
darstw rolnych wymagałoby odrębnego opracowania (por. roz. XVIII).

Omówione ograniczenia swobody testowania w polskim prawie cy
wilnym, aczkolwiek dość liczne, pozostawiają jednak spadkodawcy - 
poza pewnymi ograniczeniami dotyczącymi gospodarstw rolnych (art. 
1067 kc) - prawie że zupełną swobodę testowania. Z art. 58 kc wynika, 
że treść testamentu może być dowolna, byle nie była sprzeczna z ustawą 
(bezwzględnie obowiązującą), nie miała na celu obejścia 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 opar
to instytucje prawa spadkowego. O postulacie zniesienia na przyszłość 
ograniczeń w dziedziczeniu gospodarstw rolnych była mowa.

6. TESTAMENT NEGATYWNY

Testament, w którym spadkodawca wyłącza od dziedziczenia usta
wowego (wszystkich lub niektórych) krewnych lub małżonka, nie usta
nawiając innej osoby spadkobiercą, nazywa się testamentem negatywnym. 
Jak wynika z powyższej definicji, spadkodawca nie może wyłączyć testa
mentem negatywnym Skarbu Państwa; bowiem spadek musi mieć spad
kobiercę, jest to istotne zwłaszcza dla wierzycieli spadku. Testament ne
gatywny jest dopuszczalny w prawie polskim. Testament negatywny nie 
wymaga podania przyczyny wyłączenia od dziedziczenia (wyłączenie jest 
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bezprzyczynowe). Testament negatywny należy odróżnić od wydziedzi
czenia (por. roz. XI), są to odrębne instytucje prawne. W testamencie ne
gatywnym mogą być także inne rozrządzenia testamentowe, np. zapisy. 
Wyłączenie od dziedziczenia testamentem negatywnym nie pozbawia takie
go spadkobiercy prawa do zachowku. Spadkobiercę ustawowego wyłączo
nego od dziedziczenia testamentem negatywnym należy traktować tak, jak
by osoba taka nie żyła w chwili otwarcia spadku (fikcja śmierci).

Negatywne rozrządzenia testamentowe mogą przybrać postać: 1) testa
mentu negatywnego lub 2) testamentu, w którym spadkodawca wyłącza 
od dziedziczenia ustawowego swego krewnego lub małżonka, ustana
wiając równocześnie inną osobę spadkobiercą.

Przeciwstawieniem testamentu negatywnego jest testament pozytyw
ny (zawierający ustanowienie spadkobiercy).



Rozdział XI

Wydziedziczenie

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka 
i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzecz
ny z zasadami współżycia społecznego;

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu 
osób ciężkiego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo 
rażącej obrazy czci;

3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków 
rodzinnych (art. 1008 kc). Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do 
zachowku powinna wynikać z treści testamentu (art. 1009 kc). Spadko
dawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu 
przebaczył (art. 1010 § 1 kc). Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca 
nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, 
gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem (art. 1010 § 2 kc). Zstępni 
wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku, chociażby 
przeżył on spadkodawcę (art. 1011 kc).

Wydziedziczenie jest fakultatywne, mimo istnienia podstaw do 
wydziedziczenia spadkodawca może, lecz nie musi, wydziedziczyć.

Kodeks cywilny określa podstawy wydziedziczenia (art. 1008 kc).
Zasady współżycia społecznego są klauzulą generalną, ogólną. Kazu- 

istyka może tu być obszerna, nie sposób wyliczyć wszystkich możliwych 
sytuacji, wystarczy wskazać na niektóre podstawy wydziedziczenia, np. 
stałe nadużywanie alkoholu (alkoholizm), nietroszczenie się o rodzinę, 
ostre zakłócanie spokoju domowego, próżniaczy tryb życia przy jedno
czesnym życiu na koszt innych osób, wywoływanie stresów nerwowych 
i psychicznych u innych osób, zaciąganie długów w sposób sprzeczny z 
zasadami współżycia społecznego (np. kradzież), marnotrawstwo.
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Omówienie zasad współżycia społecznego należy do kwestii ogólnych 
teorii prawa cywilnego. Istotą norm etycznych jest wolność, niemniej ta 
zakłada uczciwość, postępowanie nieuczciwe daje podstawę do wydzie
dziczenia.

Jedną z przyczyn wydziedziczenia jest dopuszczenie się przez upraw
nionego do zachowku względem spadkodawcy lub jednej z najbliższych 
mu osób przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażą
cej obrazy czci (art. 1008 pkt 2 kc). Kodeks cywilny - jak należy przyjąć - 
w zasadzie odsyła w tym zakresie do przepisów kodeksu karnego. Prze
stępstwa z art. 1008 pkt 2 kc są zawarte zwłaszcza w art. 148 - 162,189 - 
205,212,214 - 217 kk. Przy czym chodzi tu o przestępstwa umyślne. Moż
na prezentować stanowisko odmienne, że o klasyfikacji przestępstw prze
ciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci decydują 
przede wszystkim oceny cywilne, natomiast tylko częściowo oceny kar
ne. Formy popełnienia przestępstwa z art. 1008 pkt 2 mogą być różne. Nie 
idzie tu tylko o sprawstwo (współsprawstwo, sprawstwo kierownicze), 
lecz także o usiłowanie, podżeganie, pomocnictwo. Abolicja, amnestia, 
przedawnienie, zatarcie skazania, zastosowanie prawa łaski, warunko
we zawieszenie kary pozbawienia wolności, warunkowe przedtermino
we zwolnienie - odnośnie do przestępstw z art. 1008 pkt 2 nie wyłącza 
wydziedziczenia, jest ono mimo to skuteczne (ważne). Okoliczności, któ
re wyłączają popełnienie przestępstwa, wykluczają możliwość wydziedzi
czenia, w razie ich zajścia, np. niepoczytalność (art. 31 kk). Do przykła
dów przestępstw z art. 1008 pkt 2 kc można zaliczyć przykładowo: za
bójstwo, ciężkie i lekkie uszkodzenie ciała, naruszenie nietykalności cie
lesnej, znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad członkiem rodziny łub 
osobą pozostającą w stosunku zależności, pozbawienie wolności, groźba 
karalna, zniesławienie, oszczerstwo, znieważenie, naruszenie nietykalno
ści cielesnej itd. Różne są określenia osoby bliskiej. Wydaje się, że za oso
by najbliższe należy uznać osoby wskazane w art. 115 § 11 kk, a nadto 
osoby inne, związane osobistymi więzami uczuciowymi ze spadkodaw
cą. Do osób bliskich należą zawsze małżonek, wstępny, zstępny, rodzeń
stwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu.

Uporczywe niedopełnienie przez osobę uprawnioną do zachowku 
względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych jest podstawą do 
wydziedziczenia (art. 1008 pkt 3 kc). Obowiązki rodzinne mogą wynikać 
z pokrewieństwa, małżeństwa, opieki, kurateli. Mogą to być obowiązki 
majątkowe lub niemajątkowe. Należy wskazać przykładowo na obowią
zek alimentacji (art. 128 - 144, 27, 28, 60 krop), obowiązki między mał
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żonkami, np. wzajemnej pomocy, wierności, współdziałania dla dobra 
rodziny, którą przez swój związek założyli (art. 23 kr op), rodzice i dzieci 
(także pełnoletnie) obowiązane są wzajemnie się wspierać (art. 87 krop), 
obowiązki wynikające z władzy rodzicielskiej (art. 92 - 105 krop), m.in. 
władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek wykonywania 
pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. Na
leży przykładowo wskazać na pewne stany faktyczne z art. 1008 pkt 3 kc: 
pozostawienie spadkodawcy bez pomocy w razie potrzeby, odmawianie 
środków utrzymania, opieki w razie choroby, starości, nieraz wypadki 
mogą być ostre, np. pozostawienie bez opieki chorego na umyśle spad
kodawcy.

Dopuszczalny jest - jak się wydaje - zbieg podstaw wydziedziczenia.
Powstaje zasadnicze pytanie, jakie są skutki wydziedziczenia. Teore

tycznie można przedstawić dwie tezy: 1) wydziedziczenie powoduje utra
tę prawa do zachowku oraz wyłączenie od dziedziczenia ustawowego; 
2) wydziedziczenie powoduje tylko utratę prawa do zachowku, bez wy
łączenia od dziedziczenia ustawowego. W literaturze i orzecznictw ie usta
lone jest stanowisko pierwsze. Tylko ono ma uzasadnienie. Osobiście 
przyjmuję następującą tezę: w wydziedziczeniu kryje się jednocześnie 
wyłączenie od dziedziczenia, chyba że wykładnia testamentu prowadzi 
do odmiennego wniosku. Testator może bowiem postanowić, że wydzie
dziczenie jednak nie zawiera w sobie wyłączenia od dziedziczenia. Jakie 
są zatem skutki wydziedziczenia, to zależy od woli testatora; jest to zgod
ne z teorią woli, która tkwi u podstaw testamentu (por. także 948 kc).

Jeżeli bezpodstawnie wydziedziczono daną osobę (nie istnieje przy
czyna wydziedziczenia), to osoba ta zachowuje prawo do zachowku, ale 
jest wyłączona od dziedziczenia ustawowego. W bezpodstawnym 
(bezprawnym) wydziedziczeniu kryje się zatem wyłączenie od dziedzi
czenia ustawowego, choć osoba ta zachowuje prawo do zachowku. Jest 
to ustalony pogląd (1) literatury i orzecznictwa. Odmienny pogląd (2), że 
bezpodstawne bezprawne wydziedziczenie jest nieważne, zatem taka 
osoba może dziedziczyć z ustawy (a nie tylko mieć prawo do zachowku) 
jest teoretycznie możliwy, lecz nie jest zasadny.

Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wy
nikać z treści testamentu (art. 1009 kc). Wystarczy, że treść testamentu po
zwala na ustalenie, na jakiej przesłance oparte jest wydziedziczenie.

Wydziedziczenie może nastąpić tylko w testamencie, a nie w innym 
akcie prawnym (np. darowiźnie).
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Wydziedziczenie różni się od testamentu negatywnego (roz. X, 6) tym, 
że wydziedziczony nie ma prawa do zachowku, natomiast wyłączony 
w testamencie negatywnym ma prawo do zachowku; wydziedziczenie 
jest kauzualne (przyczynowe) - art. 1008 kc, natomiast testament nega
tywny nie wymaga podania przyczyny (bezprzyczynowy); przebaczenie 
ma znaczenie przy wydziedziczeniu (art. 1010 kc), natomiast jest bez zna
czenia przy testamencie negatywnym. Wydziedziczenie i testament ne
gatywny mają tę wspólną cechę, że oba zawierają wyłączenie od dziedzi
czenia (testament zawierający tylko wydziedziczenie jest testamentem 
negatywnym).

Wydziedziczenie jest instytucją odrębną od niegodności (art. 928 - 930 kc).
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 na
stąpiło z dostatecznym rozeznaniem (art. 1010 kc). Art. 1010 kc dotyczy 
tylko przebaczenia, które nastąpiło przed wydziedziczeniem, zaś nie roz
strzyga kwestii skutków prawnych przebaczenia, które nastąpiło po 
wydziedziczeniu. Jeśli spadkodawca dany fakt przebaczył, nie może 
potem wydziedziczyć. W literaturze przeważa zdecydowanie pogląd (1), 
że przebaczenie po wydziedziczeniu jest pozbawione znaczenia prawne
go; do uchylenia skutków wydziedziczenia potrzebne jest odwołanie 
(zmiana) testamentu. Spotyka się jednak pogląd (2), że gdy spadkodaw
ca przebaczył po jego wydziedziczeniu w testamencie, wydziedziczenie 
to jest bezskuteczne bez względu na formę, w jakiej przebaczenie nastą
piło. Przy tym stanowisku (2) - jak zgodnie przyjmuje się - wskutek prze
baczenia wydziedziczony zachowuje prawo do zachowku, ale pozostaje 
w mocy objęte wydziedziczeniem wyłączenie od spadkobrania (do jego 
uchylenia potrzebne jest odwołanie testamentu, do uchylenia wyłącze
nia od dziedziczenia nie wystarcza przebaczenie). Uzasadnienie wydaje 
się mieć stanowisko pierwsze. Osobiście prezentowałbym zmodyfikowa
ne stanowisko, że wszystko należy pozostawić woli spadkodawcy, który 
przebacza po wydziedziczeniu. W przebaczeniu - zależnie od woli testa- 
tora - może tkwić ubezskutecznienie testamentu zarówno w zakresie 
wyłączenia prawa do zachowku, jak i wyłączenia od dziedziczenia (a) albo 
uchylenie wyłączenia prawa do zachowku, z zachowaniem wyłączenia 
od dziedziczenia (b). W sytuacji a) wydziedziczony dziedziczy z ustawy, 
w przypadku b) wydziedziczony ma tylko prawo do zachowku, nie dzie
dziczy z ustawy. Takie rozwiązanie odpowiada teorii woli, która tkwi u pod
staw testamentu, i względom humanitarnym. Rzecz jest dyskusyjna.
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Powstaje pytanie, czy w przypadku gdy wydziedziczony na podsta
wie 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 negatywnej. Rzecz jest dyskusyjna.

Dyskusyjne jest, czy dopuszczalne jest wydziedziczenie częściowe. 
Odpowiedź na to jest pozytywna i negatywna. Należy przyjąć dopusz
czalność - jak się wydaje - wydziedziczenia częściowego. Osoby, które 
nie uznają częściowego wydziedziczenia, dopuszczają jednak zapis na 
rzecz wydziedziczonego.

Zstępni wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku, 
chociażby przeżył on spadkodawcę (art. 1011 kc). Powstaje stąd pytanie, 
czy zstępni wydziedziczonego zstępnego mają tylko prawo do zachow
ku, (a) czy też na podstawie art. 931 § 2 kc wstępują w prawa wydzie
dziczonego jako spadkobiercy ustawowi, w wypadku gdy dochodzi do 
dziedziczenia ustawowego (b) (gdy spadkodawca nie powołał w testa
mencie spadkobierców albo gdy powołani testamentem spadkobiercy nie 
chcą lub nie mogą dziedziczyć - testament negatywny). Wiąże się to z kwe
stią bardziej ogólną, czy wydziedziczenie powoduje utratę prawa do za
chowku oraz wyłączenie od dziedziczenia ustawowego (1), czy też wydzie
dziczenie powoduje tylko utratę prawa do zachowku bez wyłączenia od 
dziedziczenia ustawowego (2), por. wyżej. Przy tezie drugiej (2) należy przy
jąć rozwiązanie a), przy tezie pierwszej (1), rozwiązanie b). Jak uprzednio 
podkreślono - przyjmując proponowaną tezę - wszystko zależy od woli te- 
statora, zatem teoretycznie może to być rozwiązanie a lub b.
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Rozdział XII

Charakterystyka testamentu jako czynności prawnej

Trochę czystej teorii. Ma ona sens także praktyczny. Spokojnie trze
ba to przeczytać. Kryteria podziału czynności prawnych mają zas
tosowanie do poszczególnych rozrządzeń testamentowych (powołanie - 
zapis - polecenie - wykonawca testamentu), a nie do testamentu jako 
całości. Powołanie do spadku jest czynnością rozporządzającą mortis causa, 
zapis obligacyjny - czynnością zobowiązującą mortis causa, natomiast zapis 
windykacyjny - znany niektórym ustawodawstwom (ale nie kc) - jest 
czynnością rozporządzającą mortis causa (dyskusyjne), wykonawca testa
mentu - zależnie od określenia charakteru prawnego tej instytucji, wy- 
daje się, że jest to czynność zobowiązująca mortis causa. Nie przyjmuje się, 
aby testament uważać za czynność rozrządzającą mortis causa. Przepisy 
o czynnościach rozporządzających są z reguły nieaktualne na tle testa
mentu. Od charakteru prawnego zapisu (polecenia) należy odróżnić jego 
wykonanie, ma ono odrębny charakter. Ustawa słusznie używa terminu 
„rozrządzenie", a nie „rozporządzenie" - wynika to z poczynionych wyżej 
uwag. Czy testament jest czynnością przysparzającą, to zależy od jego 
treści. Ustanowienie spadkobiercy, zapis, jak należy przyjąć ustanowie
nie wykonawcy testamentu i zależnie od swej treści polecenie - są czyn
nościami przysparzającymi. Przysporzenie przy testamencie następuje z 
chwilą otwarcia spadku. Testament jest czynnością odpłatną lub nieod
płatną mortis causa (na wypadek śmierci) zależnie od swej treści. 
W pracy przedstawiono - obok własnego stanowiska - kilka rozwiązań 
modelowych kwestii odpłatności, nieodpłatności testamentu. Na tle pew
nych rozrządzeń testamentowych nie jest aktualny problem odpłatności 
- nieodpłatności testamentu. Powołania do spadku nie można kwalifiko
wać jako odpłatnego lub nieodpłatnego w zależności od stanu spadku - 
ujemny, dodatni. Kc zawiera liczne przepisy łączące oznaczone skutki 
prawne z czynnościami odpłatnymi, nieodpłatnymi. Przepisy te nie mają 
zastosowania do testamentu. Rozstrzygnięcie odpłatności, nieodpłatno-
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ści nie jest zagadnieniem czysto teoretycznym, z niego płyną oznaczone 
konsekwencje, m.in. dla określenia charakteru prawnego (odpłatne, nie
odpłatne) wykonania zapisu, polecenia, rodzaju causae - z czym przepi
sy wiążą pewne skutki prawne, np. w zakresie rękojmi wiary publicznej 
ksiąg wieczystych. Causa testamentu jest aktualna tylko na tle tych roz- 
rządzeń, które prowadzą do przysporzenia. Causa testamentu jest usta
lana dla każdego przysporzenia odrębnie. Ustala ją jednostronnie sam 
testator. Na pytanie, jaka jest causa testamentu, nie można dać odpowie
dzi jednolitej, lecz tylko taką: to zależy od sytuacji, a zatem teoretycznie 
może to być causa donandi, obligaudi, soluendi. W pracy analizuje się po
szczególne sytuacje. W pewnych przypadkach - a to przy causa obligaudi 
i soluendi analizę prowadzono dwutorowo: etapem warunku i causae, 
wyniki tych badań nie są takie same. Wydaje się, że w zasadzie causa obli- 
gandi, soluendi nie podlega ograniczeniom z art. 962 kc. Schemat causae 
acguirendi można sprowadzić do następującego: przysporzenie w zamian 
za przysporzenie, zaś causae donandi - przysporzenie bez wzajemnego 
przysporzenia. W rozważaniach teoretycznych przedstawiono różne 
modele causae, w tym wyodrębniono odrębną grupę, w której neguje się 
- z różnym uzasadnieniem - istnienie causae. Causa testamentu jest aktu
alna. Klasyfikacja testamentu jako czynności prawnej ma znaczenie teo
retyczne i pociąga za sobą szereg skutków prawnych. Testament jest czyn
nością konsensualną. Nieprawdziwa jest teza, że testament nie mieści się 
w przyjętych schematach podziałowych czynności prawnych (zobowią
zująca - rozporządzająca - upoważniająca, konsensualna - realna, przy
sparzająca, odpłatna - nieodpłatna, kauzalna - abstrakcyjna). Testament 
w zasadzie mieści się w przyjętych schematach podziałowych czynności 
prawnych.
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Rozdział XIII

Zakaz testamentów wspólnych

Na tle kc zakazane są czynności zobowiązujące do testowania, jak 
również umowy o treść testamentu. Spadkodawcy mogą sporządzić te
stamenty wzajemne, w których rozrządzają wzajemnie na rzecz siebie. 
Jeśli 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 bezskuteczność drugiego (testamenty korespektywne). Jeżeli chodzi 
o naturę prawną tego powiązania, to w grę wchodzi warunek lub causa. 
Testamenty wzajemne mogą być korespektywne lub niekorespektywne. 
A teraz do rzeczy.

Testamenty wspólne są instytucją niezwykle dyskusyjną. Co do poję
cia testamentu wspólnego konkurują ze sobą dwa stanowiska. Pierwsze, 
przeważające, w którym przez testament wspólny rozumie się połącze
nie dwu lub więcej testamentów w jednym dokumencie. Przy czym cho
dzi tu o dokument mający charakter testamentu. Zakaz testamentów 
wspólnych dotyczy zatem tylko testamentów pisemnych (art. 949 - 951, 
953 kc), nie dotyczy zaś testamentu ustnego (art. 952 kc). Wedle drugiej 
koncepcji testament wspólny to wspólność (czy „jedność" lub „jednoli
tość") aktu testowania, która może przejawiać się w różny sposób, a za
tem nie tylko przez sporządzenie jednego wspólnego dokumentu. Aby 
jaśniej ująć to drugie stanowisko, należy stwierdzić, że wedle tego zapa
trywania rozrządzenia dwóch spadkodawców łączą się w testament 
wspólny nie przez ich treść, ani przez ich spisanie na tej samej kartce 
papieru, ani wreszcie nie przez ich połączenie w jednym i tym samym 
dokumencie, ale przez wspólny akt sporządzenia testamentu. Wedle dru
giego stanowiska niedopuszczalne są testamenty ustne wspólne (art. 952 
kc). Na tle kodeksu cywilnego zasadne jest stanowisko pierwsze.

Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy 
(art. 942 kc).
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Testamenty wspólne są niedopuszczalne na tle prawa polskiego (art. 
942 kc). Czynności prawne z zakresu prawa majątkowego z reguły mogą 
być dokonywane wspólnie przez kilka osób, które występują jako strony 
danej czynności. Przykładowo małżonkowie mogą darować lub sprzedać 
osobie trzeciej rzecz stanowiącą ich własność, natomiast przy testamen
cie okazuje się to niemożliwe. Testament wspólny nie jest umową dzie
dziczenia. Testamenty wspólne mogą być połączone treściowo (np. wza
jemne, korespektywne; testamenty wzajemne mogą być korespektywne 
lub nie) lub nie powiązane treściowo. Jak wspomniano, testamenty wspól
ne na tle prawa polskiego są niedopuszczalne.

Uprzednio przyjęto, że przez testament wspólny należy rozumieć po
łączenie dwóch testamentów w jednym dokumencie (art. 942 kc). Słowo 
„testament" - jak wspomniano - ma dwa znaczenia: czynność prawna, 
dokument. W art. 942 kc użyto tego terminu w znaczeniu dokumentu. 
Wspólny testament holograficzny (własnoręczny) wystąpi m.in. wtedy, 
gdy rozrządzenia poszczególnych spadkodawców podawane są na prze
mian lub najpierw spisane jest oświadczenie jednego spadkodawcy, a po
tem drugiego, ale podpisy i data znajdują się na końcu dokumentu. Te
stament własnoręczny (holograficzny) wspólny występuje także wtedy, 
gdy jeden spadkodawca spisze cały testament, a przy końcu obaj spad
kodawcy się podpiszą (oświadczenie drugiego spadkodawcy byłoby nie
ważne także z powodu naruszenia norm o formie, brak własnoręczno
ści). Istnieje wspólny testament notarialny lub allograficzny (art. 951 kc), 
gdy spisano jeden wspólny protokół, pod którym złożyły podpisy stosow
ne osoby. Niejasne jest, czy oświadczenia spadkodawców przy testamen
cie notarialnym, allograficznym (art. 951 kc) mogą być podawane na prze
mian (ale przy spisaniu dwóch odrębnych protokołów). Przy tezie co do 
pojęcia testamentu wspólnego przyjętej w pracy (1) jest to może dysku
syjne. Wydaje się, że takie testamenty są ważne. (Natomiast przy tezie 
przeciwnej co do definicji testamentu wspólnego takie testamenty były
by nieważne).

W literaturze podaje się kilka przyczyn niedopuszczalności testamen
tów wspólnych, zwłaszcza argument o ograniczeniu swobodnej odwo- 
lalności rozrządzeń ostatniej woli. Czy wszystkie są prawdziwe, to nie 
jest bezdyskusyjne. Sporządzenie testamentu wspólnego powoduje bez
względną nieważność testamentu wspólnego (wszystkich testamentów 
połączonych w testamencie wspólnym).

Nieważność testamentu przewidzianego w art. 951 kc, spowodowana 
zamieszczeniem w nim rozrządzeń dwóch spadkodawców (art. 942 kc), 
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nie stanowi przeszkody do uznania oświadczeń woli złożonych przez tych 
spadkodawców za oddzielne testamenty ustne. W praktyce występuje 
konwersja nieważnego allograficznego testamentu wspólnego (art. 951 kc) 
na (dwa) testamenty ustne. Co do konwersji por. roz. XVI pracy. Wyłą
czona jest konwersja testamentu wspólnego (art. 942 kc) na testamenty 
pisemne (art. 949 - 951, 953 kc).



Rozdział XIV

Wady oświadczenia woli przy testamencie

Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:
1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decy

zji oraz wyrażenie woli;
2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby 

spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamen
tu tej treści;

3) pod wpływem groźby (art. 945 § 1 kc).
Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn 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 kc).

Ustawodawca na tle testamentu przyjął tzw. teorię woli, która nie jest 
przyjęta w prawie cywilnym. Według teorii woli rozstrzyga akt woli. 
Można wyróżnić akt woli (tzw. wolę wewnętrzną) i jego przejaw (nieści
śle, tzw. wolę zewnętrzną, oświadczenie woli), oba elementy składają się 
na oświadczenie woli. Między aktem woli (wolą wewnętrzną) a jego prze
jawem może istnieć rozbieżność. Powstaje wtedy pytanie, czemu dać 
przewagę, czy aktowi woli, czy jego przejawowi. W literaturze wyodręb
nia się trzy teorie: woli, oświadczenia, zaufania. Według teorii woli roz
strzyga akt woli, według teorii oświadczenia - przejaw woli. Na tle testa
mentu przyjęto teorię woli. Jest to jedyna czynność prawna na tle której 
przyjęto teorię woli. Wynika to ze szczególnego charakteru czynności 
prawnej testamentu. Z punktu widzenia teorii woli każda wada woli 
powoduje nieważność czynności prawnej testamentu.

Testator musi mieć wolę testowania (animus testandi), tj. mieć świa
domość, że sporządza testament o danej treści. Oświadczenie złożone nie 
na serio nie jest testamentem, gdyż spadkodawca nie ma zamiaru wywo
łania skutków prawnych. Sporządzenie projektu testamentu, zawia
domienie o jego sporządzeniu, zwykłe opowiadanie świadczy o braku
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woli testowania (animi testandi). Istotne jest, aby spadkodawca miał wolę 
testowania, aby działał z własnej inicjatywy, niejako spontanicznie, aby 
do sporządzenia testamentu nie nakłoniło go otoczenie, które potrafiło 
narzucić testatorowi - bez posługiwania się groźbą, przymusem fizycz
nym - treść testamentu. Jeśli testator nie miał woli testowania, to choćby 
testament nie był dotknięty wadami oświadczeń woli, nie wywołuje on 
skutków prawnych.

Przy testamencie występują trzy wady oświadczenia woli: brak świa
domości lub swobody (art. 945 § ł pkt I kc), błąd (art. 945 § 1 pkt 2 kc), 
groźba (art. 945 § 1 pkt 3 kc). Przepisów ogólnych o wadach oświadczeń 
woli (art. 82 - 88 kc) nie stosuje się do testamentu.

Jak stwierdzono, oświadczenie woli jest procesem, na który przede 
wszystkim składa się akt woli i jego uzewnętrznienie. Wada oświadcze
nia woli to nieprawidłowość, która zaszła w toku tego procesu i dotyczy 
albo powzięcia aktu woli (wadliwe funkcjonowanie mechanizmu woli), 
albo przejawu aktu na zewnątrz (niezgodność między aktem woli a jego 
przejawem). Brak świadomości lub swobody i groźba dotyczy wadliwe
go funkcjonowania mechanizmu woli, błąd - zależnie od okoliczności - 
dotyczy wadliwego funkcjonowania mechanizmu woli (błąd w ścisłym 
tego słowa znaczeniu, błąd sensu stricto), bądź niezgodności między ak
tem woli a jego przejawem (tzw. pomyłka).

Testament sporządzony bez zamiaru wywołania skutków prawnych, 
w tym przypadku w ogóle nie ma oświadczenia woli (np. testament spo
rządzony nie na serio, np. dla żartu). Nie jest to zatem wada oświadcze
nia woli. Dyskusyjne może być, czy ważny jest testament sporządzony 
z tzw. zastrzeżeniem potajemnym (sub reseruatione mentali). Wydaje się, 
że jest nieważny z powodu braku woli testowania (animi testandi). Testa
ment nigdy nie może być czynnością pozorną. Wyzysk nie może wystą
pić na tle testamentu.

Oświadczenie woli (testament) musi być na tyle zrozumiałe, aby przynaj
mniej w drodze jego wykładni można było ustalić jego sens. W przeciwnym 
wypadku nie jest to w ogóle oświadczenie woli. Nie występuje tu wada 
oświadczenia woli, bo nie zostaje złożone w ogóle oświadczenie woli.

Brak świadomości lub swobody. Testament jest nieważny, jeżeli z ja
kichkolwiek powodów został sporządzony w stanie wyłączającym świa
dome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to 
w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo in
nego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psy
chicznych.
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Możliwe są dwie interpretacje teoretyczne art. 945 § 1 pktl (art. 82 kc). 
1. Choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy, inne, chociażby przemi
jające zaburzenie czynności psychicznych powoduje zawsze nieważność 
czynności prawnej (testamentu) (art. 82,945 § 1 pktl kc). 2. Choroba psy
chiczna, niedorozwój umysłowy, inne, chociażby przemijające zaburzenia 
czynności psychicznych powodują nieważność czynności prawnej (testa
mentu) tylko wtedy, gdy wyłączają świadome albo swobodne powzięcie 
decyzji oraz wyrażenie woli. Przykładowo choroba psychiczna, niedoro
zwój umysłowy - w zależności od okoliczności konkretnego przypadku 
- mogą powodować takie stany lub nie. Wydaje się, że z tych dwóch ujęć 
teoretycznych uzasadnienie ma stanowisko drugie (2). Wypada podkre
ślić, że testament jest jedyną czynnością prawną opartą na teorii woli. 
Interpretacja ta jest zgodna z wolą testatora. Interpretacja druga jest ko
rzystna dla osoby, gdyby była niekorzystna, to należałoby ją odrzucić 
(czyli można interpretować na korzyść osoby składającej oświadczenie 
woli, nigdy odwrotnie, nie na korzyść). MM. Jag<

Ustawa używa terminu „brak świadomości lub swobody". Możliwe 
są dwie interpretacje tego terminu, pierwsza, potoczna, druga „nauko
wa". Podobnie jak błąd, podstęp, groźbę należy rozumieć w sensie po
tocznym, tak samo należy ująć „brak świadomości lub swobody". Defi
nicja potoczna na ogół pokrywa się z definicjami naukowymi, które nie 
są jednolite, nawet w ramach tej samej dyscypliny. W literaturze psychia
trycznej przyjmuje się, że testator ma świadomość wtedy, gdy wie, że chce 
sporządzić testament, oraz wie, co posiada i komu chce to przekazać.

Samo stwierdzenie, że testator pił alkohol podczas sporządzania tes
tamentu nie jest jednoznaczne z nieważnością testamentu. Jeśli był pija
ny (w sensie potocznym), to testament jest nieważny. Reakcja na alkohol 
jest indywidualna. Nieważność testamentu może spowodować nawet 
przemijające zaburzenie czynności psychicznych, np. nadużycie alkoho
lu, silne wzruszenie, wysoka gorączka.

Brak „swobody w powzięciu decyzji i wyrażeniu woli" powoduje nie
ważność testamentu. Jest to samoistna podstawa nieważności testamen
tu. Jest to pojęcie bardziej zbliżone do języka potocznego niż pojęcie „świa
domości". W art. 945 § 1 pkt 1 (art. 82 kc) chodzi zatem o takie sytuacje, w 
których możliwość swobodnego wyboru jest całkowicie wyłączona. Testa
tor nie ma swobody podjęcia decyzji A czy B, musi zdecydować się na 
jedną, np. tylko A (np. w przypadku głodu narkotycznego). Wykładnia 
tego pojęcia jest liberalna.
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Pewien odłam cywilistyki (w tym zmienne orzecznictwo SN) przyjmu
je, że przyczyna, która wyłącza swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie 
woli, musi tkwić w samym oświadczającym, a nie w sytuacji zewnętrz
nej, w jakiej się znalazł. Brak swobody jest odnoszony do sytuacji wewnę
trznej, a nie zewnętrznej. Wpływy pozapersonalne nie mają wpływu na 
ważność czynności prawnej (testamentu). Jest to interpretacja zawężają
ca art. 82, 945 § 1 pkt 1 kc, co stanowisko to wyraźnie przyznaje.

Pozostaje zatem do rozgraniczenia brak swobody (art. 945 § ł pkt 1) 
i groźby (art. 945 § 1 pkt 3 kc). W przypadku pierwszym wyłączona jest 
całkowicie swoboda powzięcia decyzji i wyrażenia woli. W wypadku 
drugim (art. 945 § 1 pkt 3) ta swoboda jest ograniczona. Groźba może 
zatem wywołać stan wyłączający swobodę powzięcia decyzji i wyraże
nia woli. Jak wspomniano, pewien odłam cywilistyki przyjmuje, że w sta
nie z art. 945 § 1 pkt 1 (art. 82) kc chodzi o sytuację psychiczną tkwiącą 
w składającym oświadczenie woli (wewnątrz niego), a nie w sytuacji ze
wnętrznej (np. przymusu ekonomicznego, psychicznego). Wydaje się, że 
stanowisko to nie jest zasadne. Brak swobody może być wywołany czyn
nikami zewnętrznymi. Przykładowo: złożenie oświadczenia woli z no
żem za plecami łub pod wpływem zapowiedzi tortur powinno uzasadniać 
stan z art. 945 § 1 pkt 1 (art. 82) kc, a nie z art. 945 § 1 pkt 3 (art. 87) kc. 
Można wprost przyjąć, że w wypadku tortur nie jest to groźba (zapowiedź 
zła), lecz stan z art. 945 § 1 pkt 1 (art. 82) kc. Nie ma podstaw prawnych 
do ograniczenia „braku swobody" tylko do przyczyn wewnętrznych, 
a nie zewnętrznych. Art. 82 kc wyraźnie stanowi „z jakiegokolwiek po
wodu". Interpretacja ta ma także uzasadnienie w wykładni systemowej 
i funkcjonalnej (względy społeczne, zwłaszcza na tle testamentu, który 
przyjmuje teorię woli, przemawiają za takim rozwiązaniem).

Oświadczenie złożone w stanie przymusu fizycznego (np. osoba trze
cia wbrew woli spadkodawcy napisała jego ręką testament) jest pozba
wione wszelkich skutków prawnych, nie jest to oświadczenie woli (testa
ment). Natomiast w przypadku art. 945 § 1 pkt 1 jest to oświadczenie woli 
(testament), tyle że wadliwe.

Stan z art. 945 § 1 pkt 1 kc można wykazać za pomocą wszelkich środ
ków dowodowych (np. biegłych, świadków, analizą treści testamentu, do
kumentami).

W praktyce orzeczniczej jest przyjęte, że kiedy zachodzi konieczność 
rozstrzygnięcia o braku świadomości lub swobody w powzięciu decyzji 
i wyrażeniu woli (art. 82, 945 § 1 pkt 1 kc), niezbędne jest zasięgnięcie 
opinii biegłego psychiatry.
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Błąd przy testamencie. Testament jest nieważny, jeżeli został spo
rządzony pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdy
by spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testa
mentu tej treści (art. 945 § 1 pkt 2 kc) (błąd subiektywnie istotny - M.N.).

Kodeks cywilny - w tym także w art. 945 § 1 pkt 2 kc używa pojęcia 
błędu, lecz go nie definiuje. Można zatem przyjąć, że decyduje potoczne 
rozumienie tego terminu. Błąd przy testamencie może być błędem w ści
słym tego słowa znaczeniu, błąd sensu stricto (tj. mylnym wyobrażeniem 
testatora o rzeczywistym stanie rzeczy) lub pomyłką (tj. mylnym wyo
brażeniem o treści testamentu). W pierwszym przypadku testator przy
kładowo zapisał oryginał obrazu mylnie sądząc, że jest to kopia. Wadli
we jest tu powzięcie decyzji, ale nie ma niezgodności między aktem woli 
a jego przejawem. W drugim przypadku przykładowo testator w testa
mencie pomyłkowo pisze zamiast 1 000 zł - 100 zł. Przy pomyłce wola 
została powzięta prawidłowo, ale została oświadczona wadliwie; istnie
je niezgodność między wolą a jej przejawem. Polski kodeks cywilny z tym 
podziałem teoretycznym (na błąd sensu stricto, pomyłkę) nie łączy żad
nych skutków prawnych. Należy podać kilka przykładów błędów: spad
kodawca chciał powołać do spadku podmiot A, osoba spisująca protokół 
testamentu mylnie wpisała osobę B; testator ustanowił spadkobiercą osobę 
X mylnie sądząc, że ta uratowała mu życie; spadkodawca powołał do 
spadku (ustanowił zapis) na rzecz osoby A błędnie sądząc, że jest jej oj
cem (błąd co do ojcostwa); spadkodawca zapisał nieruchomość x w prze
konaniu, że chodzi o nieruchomość y; testator powołał do spadku osobę 
A, mylnie zakładając, że ten jest uprawniony do zachowku; A zapisał 
kwotę 10 000 zł, podczas gdy chciał zapisać 1000 zł, omyłkowo wpisując 
cyfrę, zapis jest ważny w zakresie 1 000 zł. We wszystkich tych wypad
kach błąd musi być subiektywnie istotny.

Jest bez znaczenia, czy błąd dotyczył faktu czy prawa (okoliczności fak
tycznych czy prawnych). Błąd może dotyczyć także pobudki (motywu). Jako 
przykład błędu co do pobudki można podać sporządzenie testamentu spo
wodowane błędnym przypuszczeniem łub oczekiwaniem, iż pewna oko
liczność zajdzie albo nie zajdzie.

Prawnie doniosły (relewantny) przy testamencie jest błąd subiektyw
nie istotny. Błąd musi być subiektywnie istotny, czyli stanowić przyczy
nę sprawczą sporządzenia testamentu o danej treści. Błąd przy testamen
cie nie musi być obiektywnie istotny. Rozstrzyga punkt widzenia spad
kodawcy. Bierze się pod uwagę kryterium subiektywne, tzn. bada się, jak 
postąpiłby spadkodawca, gdyby znal prawdziwy stan rzeczy; czyli roz
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patruje się testament z punktu widzenia spadkodawcy. Nie uwzględnia 
się tego, czy postępowanie testatora jest rozsądne - błąd obiektywny - 
czyli tego rodzaju, że żaden rozsądny spadkodawca, znający prawdzi
wy stan rzeczy, nie sporządziłby testamentu tej treści. Błąd winien być 
przyczyną sprawczą sporządzenia testamentu danej treści. Nie musi to 
być przyczyna jedyna (wyłączna), wystarczy, jak się wydaje, że błąd był 
współ przyczyną takiego, a nie innego oświadczenia woli testatora. Ocena 
kauzalności błędu jest przeprowadzona według testu conditio sine qua non. 
Przy badaniu błędu subiektywnie istotnego należy brać pod uwagę wszy
stkie indywidualne cechy umysłu i charakteru testatora. Udowodnienie 
błędu prowadzi do ustaleń negatywnych, tj. nieważności testamentu. Nie 
daje podstaw do ustaleń pozytywnych, tzn. do uzupełnienia treści testa
mentu postanowieniami, które spadkodawca zawarłby, gdyby nie dzia
łał pod wpływem błędu.

Nie jest błędem, gdy spadkodawca nie pozostaje w błędzie co do rze
czywistego stanu rzeczy, tylko określa go w sposób błędny (falsa demon
stratio non nocet). Przykładowo: spadkodawca zapisuje A „pozłacany pier
ścionek", wiedząc o tym, ale mówi o „złotym pierścionku". Jest zatem 
rzeczą interpretacji testamentu sprostować wynikłą nieścisłość.

Podstęp może wystąpić przy testamencie. Podstęp polega na umyślnym 
wprowadzeniu w błąd innej osoby.

Art. 84 - 86 kc - jak powiedziano - nie stosuje się do testamentu.
Błąd z natury rzeczy zakłada nieświadomość prawdziwego stanu rzeczy. 
Groźba przy testamencie. Przepis art. 945 § 1 pkt 3 kc stanowi, że nie

ważny jest testament, jeżeli został sporządzony pod wpływem groźby. 
Jest to sformułowanie krótkie, lecz poprawne. Nie stosuje się przepisów 
ogólnych o groźbie (art. 87 kc).

Kc w art. 945 § 1 pkt 3 używa pojęcia „groźba", lecz go nie definiuje. 
Podobnie było m.in. przy błędzie. Należy przyjąć, że ustawa używa tego 
terminu w znaczeniu potocznym, tak też jest na tle testamentu.

Zgodnie z powszechnie przyjętym określeniem groźby, wystąpi ona 
przy testamencie wówczas, gdy pewna osoba w celu skłonienia (zmusze
nia) testatora do sporządzenia testamentu określonej treści zapowiada 
użycie środków, które sprowadzą niekorzystne następstwa dla testatora 
lub innej osoby, na wypadek, gdyby testament o określonej treści nie zo
stał sporządzony. Istota groźby polega na rozmyślnym wywołaniu stanu 
obawy (strachu) u testatora. Jeśli groźba stała się przyczyną sprawczą 
stanu obawy, wówczas oświadczenie woli dotknięte jest wadą, którą na
zywa się przymusem psychicznym. Wada ta polega na nieprawidłowo
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ści przy powzięciu aktu woli przez testatora, a nie ma tu niezgodności 
między aktem woli a jego przejawem. Groźbę należy odróżnić od przy
musu fizycznego (przykładowo osoba obca wbrew woli testatora ujęła 
jego rękę i napisała testament czy złożyła podpis pod testamentem), 
w tym przypadku w ogóle nie ma oświadczenia woli. Natomiast w przy
padku groźby występuje oświadczenie woli, tylko że jest wadliwe.

Groźba w art. 945 § 1 pkt 3 kc ma mieć charakter subiektywny, a nie 
obiektywny jak w art. 87 kc.

Groźba - odmiennie niż w części ogólnej, art. 87 kc - nie musi być bez
prawna. Każda bowiem groźba, wywierająca wpływ na sporządzenie 
testamentu określonej treści jest ex definitione ( z definicji, istotowo) bez
prawna, ponieważ testament jest czynnością, która z natury rzeczy jest 
wynikiem swobodnej decyzji spadkodawcy. Nie wolno tego naruszać 
w żaden sposób. Swoboda testowania zakłada wolność rozrządzeń testa
mentowych, inne osoby mają obowiązek nieingerowania w tę sferę wol
ności. Każde ograniczenie tej wolności oznacza bezprawność. Zakazane 
jest nie tylko grożenie np. zabójstwem, pobiciem, lecz także zawia
domienie organów państwowych o popełnionym przestępstwie, odmo
wa stałej, okresowej lub tymczasowej opieki, zwłaszcza ludzi starych, 
chorych, odmowa dostarczenia produktów żywnościowych, choćby na 
osobach tych nie ciążył obowiązek prawny, wyzyskanie przymusowej sy
tuacji osobistej lub majątkowej spadkodawcy, choćby miał on spory mają
tek, wykorzystanie niedołęstwa, niedoświadczenia, odmowa przyjścia testa- 
torowi z pomocą w pewnej sprawie (np. zawiezienie do szpitala) itp.

Groźba przy testamencie (art. 945 § 1 pkt 3) nie musi mieć charakteru 
poważnego. Groźba u testatora nie musi wywołać uzasadnionego stanu 
obawy, wystarczy, że wywołała subiektywnie uzasadniony stan obawy. 
Groźba ma charakter subiektywny, a nie obiektywny (jak w art. 87 kc). 
Nie jest istotne, od kogo groźba pochodziła, czy od beneficjanta spadku 
(np. spadkobiercy, zapisobiercy), czy od osoby trzeciej. Nie jest również 
ważne, komu grożono: spadkodawcy czy osobie trzeciej.

Nieważność testamentu z powodu wady oświadczenia woli. Wada 
oświadczenia woli przy testamencie powoduje nieważność testamentu 
(art. 945 § 1 kc). Jest to nieważność bezwzględna. Może na nią powołać 
się każda osoba zainteresowana. Testament jest nieważny z mocy prawa 
(ex lege), sąd uwzględnia nieważność testamentu z urzędu (niezasadnie 
- że na wniosek - niektórzy). 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 nie
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ważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spad
ku (art. 945 § 2 kc). Po upływie terminu, w którym można powołać się na 
nieważność testamentu (art. 945 § 2 kc), nastąpi jego konwalidacja. Ter
min z art. 945 § 2 kc jest prekluzyjny (zawity), a nie przedawnienia. Jest 
to termin materialnoprawny.

Art. 82 - 88 kc nie stosuje się do testamentu.



Rozdział X V

Odwołanie testamentu

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testa
ment, jak i jego poszczególne postanowienia (art. 943 kc).

Odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czyn
ności prawnych (art. 944 § 1 kc).

Testamentu nie można odwołać przez przedstawiciela (art. 944 § 2 kc).
Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadko

dawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze 
odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego 
ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, 
z których wynika wola odwołania jego postanowień (art. 946 kc).

Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, 
że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia, któ
rych nie można pogodzić z treścią nowego testamentu (art. 947 kc).

Testament jest czynnością odwołalną.
Kodeks cywilny nie określa skutków odwołania. Należy przyjąć, że od

wołanie testamentu prowadzi do unicestwienia testamentu, z chwilą 
bowiem jego skutecznego odwołania traktuje się go jako akt prawny nie
dokonany, nieistniejący. Niektórzy piszą np. o bezskuteczności testamentu 
w razie odwołania.

Odwołalność jest cechą testamentu. Odwołanie nie wymaga uzasadnie
nia (podania motywów, przyczyny). Odwołać testament można aż do 
chwili otwarcia spadku (zgonu testatora). Odwołać można cały testament 
lub jego część.

Spadkodawca nie może zrzec się „uprawnienia" do odwołania testa
mentu.

Odwołanie testamentu może być wyraźne (testamentem, art. 946 cz. I kc) 
lub dorozumiane (testamentem, art. 947 kc lub faktyczne, art. 946 cz. II kc). 
Odwołanie nie może być dokonane przez osobę, która nie ma pełnej zdol
ności do czynności prawnych (art. 944 § 1 kc), a zatem niepełnoletnią,
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ubezwłasnowolnioną całkowicie łub częściowo albo dla której ustanowio
no prawomocnie doradcę tymczasowego (art. 549 kpc). Odwołanie nie 
może być dokonane przez przedstawiciela (pełnomocnika, przedstawi
ciela ustawowego) ani też posłańca. Odwołanie jest jednostronną czyn
nością prawną. Jest to oświadczenie woli nie skierowane do określonego 
adresata. Do odwołania nie jest potrzebna zgoda beneficjanta spadku (np. 
zapisobiercy, spadkobiercy). Odwołanie może być testamentem (art. 946 
cz. I, 947 kc) lub oświadczeniem woli nie będącym testamentem (art. 946 
cz. II kc). Odwołanie jest czynnością formalną (art. 946, 947 kc), wymaga 
zachowania określonej formy odwołania.

Odwołanie testamentu może nastąpić w ten sposób, że spadkodawca 
sporządzi nowy testament, w którym wyraźnie odwoła uprzedni (uprze
dnie). Testator nie musi użyć słowa „odwołuję", może stosować inne 
sformułowania (np. „unieważniam", „anuluję", „uchylam”). Testament 
odwołujący może ograniczyć się do samego odwołania, a mogą w nim 
być zawarte inne postanowienia (np. powołanie, zapis itcl.). Odwołanie 
może być dokonane w dowolnej formie testamentowej, niekoniecznie tej, 
w której sporządzono testament, np. testament allograficzny (art. 951 kc) 
można odwołać testamentem własnoręcznym, notarialnym, ustnym.

Przykład testamentu odwołującego: „odwołuję testament sporządzo
ny w dniu 1 I 1967 r. w Państwowym Biurze Notarialnym w Krynicy", 
„odwołuję testament własnoręczny z 11111967 r. w tej części, która zawie
ra zapis w kwocie 100 000 zł".

Jeżeli spadkodawca sporządzi nowy testament, nie zaznaczając w nim, 
że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia po
przedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego tes
tamentu (art. 947 kc). Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy w nowym testa
mencie nie ma wyraźnej klauzuli co do odwołania poprzedniego testa
mentu, a tylko zachodzi między nimi sprzeczność co do rozrządzeń (cał
kowita lub częściowa). Jest to odwołanie dorozumiane. Wynikiem takie
go odwołania testamentu byłoby dziedziczenie testamentowe po spad
kodawcy. Jeśli nowe rozrządzenia nie dadzą się pogodzić zupełnie 
z uprzednimi, byłoby to dziedziczenie testamentowe według późniejszego 
testamentu. Gdyby zachodziła tylko częściowa sprzeczność, byłoby to 
dziedziczenie testamentowe częściowo zgodne z poprzednim, częściowo 
z nowym testamentem. Oczywiście w powyższych sytuacjach zakłada
no, że chodzi o rozrządzenia co do powołania do spadku. Sprzeczność 
między testamentami może być: 1) zupełna, 2) częściowa lub 3) nie wy
stępować w ogóle. W pierwszym przypadku przykładowo spadkodawca 
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do spadku powołał A, a w późniejszym testamencie B. Spadek dziedzi
czy osoba B. Podobnie jeśli najpierw powołał A, potem B, a następnie C, 
do spadku dochodzi C. Jeśli przedmiot x zapisał spadkodawca osobie A, 
a potem ten sam przedmiot x osobie B, to uprzedni zapis jest odwołany. 
W drugim przypadku (sprzeczności częściowej) rozrządzenia spadko
dawcy dadzą się pogodzić w pewnym zakresie (np. w testamencie uprze
dnim powołano C i Ii) do spadku w równych częściach, w następnym 
spadkobiercę A w 1/4). W tym przykładzie do 1 /4 dochodzi A, pozosta
ła zaś część spadku w równych częściach przypada C i D (po 3/8). W trze
cim przypadku nie zachodzi między testamentami sprzeczność, czyli nie 
stosuje się art. 947 kc. Przykładowo w pierwszym testamencie spadko
dawca powołał do 1/2 spadku osobę A, w drugim testamencie w 1/2 B, 
albo najpierw spadkodawca zapisał przedmiot x osobie A, w testamen
cie zaś późniejszym przedmiot y osobie B, albo w pierwszym ustanowił 
spadkobiercę A, w drugim obciążył go zapisem, w trzecim ustanowił wy
konawcę testamentu, a w czwartym wydziedziczył osobę B (np. małżonka).

Odwołanie testamentu może nastąpić w ten sposób, iż spadkodawca w 
zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których 
zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie 
zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień (art. 946 cz. II 
kc). Jest to odwołanie „w drodze działań faktycznych" skierowanych na 
dokument testamentowy. Jest to odwołanie w sposób dorozumiany, przez 
czynności konkludentne. Jest to czynność prawna (oświadczenie woli). 
Spadkodawca może zniszczyć testament (np. podrzeć go, wyrzucić lub 
spalić) łub pozbawić go cech, od których zależy jego ważność (np. z te
stamentu odetnie podpis spadkodawcy lub świadków albo organu urzę
dowego), albo dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwo
łania jego postanowień (np. przekreśli cały testament lub jego część, prze
kreśli podpisy konieczne do ważności, zamieści na testamencie napis 
„uchylony" lub „odwołany"). W przypadku przekreślenia tylko nie
których postanowień, pozostałe postanowienia są ważne (nieodwołane). 
Testament przekreślony może być czytelny lub nieczytelny. Powyższe 
działania faktyczne skierowane na dokument testamentowy (protokół 
testamentu ustnego) odnoszą skutek tylko wtedy, gdy spadkodawca pod
jął je celem (w zamiarze) odwołania testamentu.

Jeżeli testament zniszczono lub pozbawiono cech, od których zależy 
jego ważność, bądź wreszcie dokonano w testamencie zmian, ale te czyn
ności faktyczne nie zostały podjęte w zamiarze odwołania, testament jest 
ważny. Jego treść można ustalić za pomocą każdego środka dowodowego.
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Odwołanie testamentu jest czynnością prawną na wypadek śmierci, 
jego skuteczność zależy zatem od zgonu spadkodawcy. Nie należy przyj
mować tezy, że jest to czynność prawna na wypadek śmierci, lecz wywiera 
skutki prawne natychmiast (z chwilą odwołania), a nie dopiero z chwilą 
otwarcia spadku (zgonu testatora).

Kwestia odwołalności odwołania dorozumianego z art. 946 cz. II kc (tj. 
dokonanego w drodze działań faktycznych). Na tle kodeksu cywilnego, 
tam gdzie się w tej materii wypowiadano, zajęto zdecydowanie stanowi
sko negatywne: odwołanie, które nastąpiło w drodze działań faktycznych, 
nie jest odwołalne. Nie ulega natomiast wątpliwości, że testament odwo
łujący jest odwołalny (w drodze nowego testamentu lub działań faktycz
nych z art. 946 cz. II kc). Należy przyjąć, że również „odwołanie faktycz
ne" (art. 946 cz. II kc) jest odwołalne - zawsze nowym testamentem, a jeśli 
jest to praktycznie możliwe, to w drodze nowych działań faktycznych 
odwołujących odwołanie [np. sklejenie - w celu odwołania - uprzednio 
zniszczonego testamentu (odwołanie odwołania)]; natomiast gdyby, przy
kładowo, odwołanie testamentu nastąpiło przez spalenie testamentu (do
kumentu), to odwołanie odwołania w drodze działań faktycznych jest 
niemożliwe, można je odwołać tylko nowym testamentem. Odwołalność 
„odwołania faktycznego" (z art. 946 cz. II kc) wynika z analogii do testa
mentu (jest to inna jednostronna czynność prawna na wypadek śmierci), 
a nadto jest to argument z art. 61 kc.

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

W doktrynie polskiej przeważa stanowisko, że testament odwołujący 
następnie odwołany nie powoduje odzyskania mocy przez pierwotny 
testament, z tym zastrzeżeniem, że spadkodawca może wyrazić odmien
ną wolę.
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Rozdział XVI

„Konwersja" testamentu

Zagadnienie konwersji czynności prawnych jest problemem samo
istnym, który tu nie może być omawiany. Na ogół przyjmuje się, że kon
wersja polega na przekształceniu jednej nieważnej czynności prawnej (np. 
czynności prawnej A) na inną ważną czynność prawną (np. czynność 
prawną B), wywołującą ten sam lub podobny skutek prawny. W przy
padku konwersji testamentu w zakresie formy dokonuje się ona w ramach 
tego samego typu czynności prawnej (testamentu), inna jest tylko forma. 
Nie jest to zatem konwersja w znaczeniu techniczno-prawnym. Niemniej 
dalej w uproszczeniu mówić się będzie o konwersji także w tym przypad
ku. Testament nieważny w formie x może być konwertowany na testa
ment w formie y, jeśli są spełnione przesłanki formy y.

W praktyce występuje konwersja nieważnego testamentu allograficz- 
nego (z art. 951 kc) na ważny testament ustny. Nieważność testamentu 
przewidzianego w art. 951 kc spowodowana niezachowaniem obowią
zującego przepisu prawa może być uważana za okoliczność szczególną 
w rozumieniu art. 952 § 1 kc, uzasadniającą potraktowanie oświadczenia 
ostatniej woli przez spadkodawcę jako testamentu ustnego. Testament 
allograficzny jest nieważny, ale są spełnione przesłanki testamentu ust
nego. Nieważny testament allograficzny może być konwertowany na te
stament ustny. Należy podkreślić, że niezachowanie przepisów o zdol
ności testowania, wadach oświadczenia woli czy treści testamentu powo
duje nieważność testamentu bez względu na to, w jakiej formie został 
dokonany; nie ma tu oczywiście konwersji. Omawiana konwersja doty
czy formy testamentu. Za dopuszczalnością konwersji przemawiają okre
ślone argumenty. Takie jest utrwalone orzecznictwo Sądu Najwyższego 
i przeważający pogląd literatury. Spotyka się także pogląd odmienny, 
negujący dopuszczalność konwersji omawianej, lecz nie ma on uza
sadnienia prawnego.
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Nieważność testamentu przewidzianego w art. 951 kc spowodowana 
zamieszczeniem w nim rozrządzeń dwóch spadkodawców (art. 942 kc) 
nie stanowi przeszkody do uznania oświadczeń woli złożonych przez tych 
spadkodawców za dwa oddzielne testamenty ustne. Testament allogra- 
ficzny wspólny - jako taki nieważny (art. 942 kc) - może być zatem 
konwertowany na dwa testamenty ustne. Ten pogląd ma uzasadnienie 
prawne, odmienny pogląd nie wydaje się zasadny.

W wypadku gdy okolicznością szczególną w rozumieniu art. 952 § 1 kc, 
uzasadniającą potraktowanie oświadczenia ostatniej woli jako testamen
tu ustnego, jest nieważność testamentu przewidzianego w art. 951 kc, 
spowodowana naruszeniem obowiązującego przepisu prawa, ustanie 
okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłe
go, następuje z chwilą dowiedzenia się przez spadkodawcę o nieważno
ści testamentu sporządzonego przez niego w trybie art. 951 kc. Testament 
allograficzny jest konwertowany na testament ustny, lecz ten ma ograni
czoną moc czasową. Art. 955 kc postanawia, że testament szczególny tra
ci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasa
dniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodaw
ca zmarł przed upływem tego terminu. Bieg terminu ulega zawieszeniu 
przez czas, w ciągu którego spadkodawca nie miał możności sporządze
nia testamentu zwykłego. Dopóki spadkodawca jest w stanie nieświado
mości co do nieważności sporządzonego przez siebie testamentu allogra- 
ficznego, dopóty nie ma on możności sporządzenia testamentu zwykłe
go (art. 955 kc). Przez czas istnienia tego stanu nieświadomości co do nie
ważności testamentu allograficznego ulega zawieszeniu bieg terminu 6-mie- 
sięcznego, z art. 955 kc. Ów termin może rozpocząć bieg dopiero od chwi
li dowiedzenia się przez spadkodawcę o nieważności testamentu allogra
ficznego. Dopóki to nie nastąpi, dopóty termin 6-miesięczny z art. 955 kc 
nie rozpocznie biegu, a tym samym złożone oświadczenie woli, potrak
towane jako testament ustny, zachowa moc. Pogląd odmienny nie jest 
uzasadniony.

Nieważność testamentu zwykłego z art. 951 kc spowodowana mylnym 
wyobrażeniem spadkodawcy, że oświadczył on swą ostatnią wolę wo
bec funkcjonariusza upoważnionego do współdziałania w sporządzeniu 
tego testamentu może być uznana za szczególną okoliczność w rozumie
niu art. 952 § 1 kc, uzasadniającą potraktowanie oświadczenia ostatniej 
woli spadkodawcy jako testamentu szczególnego z art. 952 kc. W tym 
przypadku testament allograficzny (nieważny) sporządzono przed kie
rownikiem urzędu stanu cywilnego. Nieważność testamentu przewidzia
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nego w art. 951 kc, spowodowana mylnym wyobrażeniem spadkodaw
cy, który oświadczył swą ostatnią wolę wobec sołtysa, że sołtys jest oso
bą powołaną do przyjęcia takiego oświadczenia, może być uznana za 
szczególną okoliczność w rozumieniu art. 952 § 1 kc, wskutek której za
chowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnio
ne. Takie jest orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zasługuje ono na akcep
tację. W literaturze na ogół w tym przypadku - osób nieupoważnionych 
do tego - odrzuca się konwersję. Wydaje się zgodne z rozumowaniem 
Sądu Najwyższego założenie, iż dopuszczalna jest konwersja testamen
tu allograficznego na ustny, gdy spadkodawca zgłosił się do pracownika 
organu administracji stopnia podstawowego (samorządowej) (lub urzę
du rejonowego albo wojewódzkiego) - osoba ta powinna znać przepisy. 
Sporządzenie natomiast testamentu np. przed kierownikiem przedsiębior
stwa, organem spółdzielni nie jest - jak się wydaje - okolicznością szczegól
ną i nie uzasadnia konwersji testamentu allograficznego na ustny.

Jest bezdyskusyjne, że przed osobami nie uprawnionymi do sporzą
dzenia testamentu allograficznego można sporządzić testament ustny, jeśli 
zachowane są jego przesłanki (art. 952 kc). Nie występuje tu konwersja 
nieważnego testamentu allograficznego na testament ustny, jak poprzed
nio. Osoby sporządzają tylko testament ustny.

Wyżej omówiono przypadki konwersji na tle formy testamentu, wystę
puje ona jednak także w zakresie treści testamentu. Należy uznać za do
puszczalną konwersję nieważnych (bezskutecznych) rozrządzeń testa
mentowych typu A na rozrządzenia testamentowe typu B, przy zacho
waniu ogólnych przesłanek co do jej dopuszczalności. Cała ta operacja 
dokonywałaby się w chwili otwarcia spadku. Jeśli przyjąć, że czynność 
zastępcza ma być innym typem czynności prawnej, to nie byłaby to kon
wersja w techniczno-prawnym tego słowa znaczeniu, skoro dotyczy tego 
samego typu czynności prawnej: testamentu. Niemniej przesłanki dopu
szczalności konwersji miałyby tu odpowiednie zastosowanie. Tak więc 
możliwa byłaby konwersja powołania do spadku na zapis, zapisu na po
lecenie, nie można wykluczyć konwersji polecenia na zapis, zapisu na po
wołanie do spadku. Testator może zamieścić w testamencie stosowną 
klauzulę konwersyjną, lecz i w przypadku jej braku, jeśli są tylko speł
nione przesłanki konwersji, jest ona dopuszczalna. Dopuszczalna jest nie 
tylko konwersja rozrządzeń typu A na rozrządzenia testamentowe typu 
B (1), lecz także konwersja w ramach tego samego rozrządzenia testamen
towego, tj. postanowienia A] na postanowienie A2, czyli na rozrządzenie 
tego samego typu, tylko o odmiennej treści (2). Przykład (do pkt. 1): Po
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wołanie do spadku nieważne z powodu braku - po stronie spadkobiercy 
- przesłanek z byłego art. 1065 kc może być konwertowane na użytko
wanie spadku (zapis), chyba że należy przyjąć odmienną wolę spadko
dawcy. Przykład (do pkt. 2): Zapis prawa własności nieruchomości rol
nej nieważny z powodu braku wymogów z byłego art. 1067 § 1 kc można 
konwertować na zapis jej użytkowania, chyba że należy przyjąć odmien
ną wolę spadkodawcy. Konwersji nie wyłącza fakt, że strony wiedziały o 
nieważności czynności podlegającej konwersji. Na tle testamentu można 
zanotować przypadki konwersji z mocy ustawy (art. 964, 962 kc).



Rozdział XVII

Wykładnia testamentu

Testament należy tak tłumaczyć, ażeby zapewnić możliwie naj
pełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy (art.948 § 1 kc).

Jeżeli testament może być tłumaczony rozmaicie, należy przyjąć taką 
wykładnię, która pozwala utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w mocy 
i nadać im rozsądną treść (art. 948 § 2 kc).

Teoria woli ma podstawowy wpływ na wykładnię testamentu (art. 948 
kc). Możliwe są dwie interpretacje oświadczenia woli - subiektywna, 
obiektywna. Przepisy kc na tle testamentu przyjmują wykładnię subiek
tywną. Polega ona na tłumaczeniu oświadczenia woli (testamentu) w spo
sób najlepiej urzeczywistniający wolę spadkodawcy (art. 948 § 1 kc). Ina
czej można to ująć w ten sposób, że uwagę należy przywiązywać do tre
ści oświadczenia, jaką chcial mu nadać testator. Ma się na względzie re
guły znaczeniowe testatora. Wykładnia obiektywna przyjęta jest przy 
oświadczeniach woli w ogólności w prawie cywilnym (art. 65 kc). Tu 
przepisy o wykładni oświadczenia woli przywiązują wagę do tej treści, 
jakiej w oświadczeniu dopatrzył się odbiorca lub każda osoba przy 
uwzględnieniu zasad określonych w art. 65 kc (zależnie od stanowiska - 
teoria zaufania, teoria oświadczenia). Przy testamencie przyjęto teorię 
woli, co jest uzasadnione szczególnym charakterem testamentu. Nie sto
suje się zatem - jak wspomniano - do jego wykładni art. 65 kc.

Rzeczywistą wolę spadkodawcy należy poznać przy uwzględnieniu 
wszelkich okoliczności, które mogą być pomocne do jej poznania. Oko
liczności te mogły znaleźć wyraz w testamencie lub nie, mogły być one 
znane osobom zainteresowanym treścią testamentu lub nieznane. Trze
ba uwzględnić wypowiedzi spadkodawcy - ustne, pisemne (np. projekt 
testamentu, listy, notatki, wyjaśnienia udzielane świadkom testamentu), 
stosunki które łączyły testatora z innymi osobami, w tym bliski stosunek 
do pewnych osób, darzenie ich sympatią, zapatrywania i styl życia spad
kodawcy, jego sposób wyrażania się (np. nazywanie swego wychowan-
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ka „synem", osoby bliskiej „bratem"). Wspomnianych okoliczności, któ
re uwzględnia się przy wykładni testamentu, można dowodzić za pomocą 
wszelkich środków dowodowych. Jednak podstawą do wykładni - jak 
dalej zostanie wykazane - jest tylko treść testamentu. Przy ustalaniu tre
ści 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 niedoskonały - wyraz 
w treści testamentu. W drodze wykładni nie można uzupełniać treści te
stamentu, tego czego testament w ogóle nie zawiera. Tak jest nawet wte
dy, gdy z okoliczności wynika co innego, że inna była rzeczywista wola 
spadkodawcy. Te stezowane fragmenty zakazujące uzupełnienia testa
mentu będą przedmiotem szczegółowej analizy (por. dalej). Okoliczno
ści sporządzenia testamentu są subiektywne, dostępne z punktu widze
nia testatora (odmiennie art. 65 kc - okoliczności obiektywne). Nawiasem 
mówiąc, nie bierze się pod uwagę przy wykładni testamentu kryteriów 
obiektywnych, takich zwłaszcza jak zasady współżycia społecznego i us
talone zwyczaje (art. 65 kc), lecz subiektywne: wolę spadkodawcy.

Wykładnia testamentu zmierza do ustalenia rzeczywistego sensu (zna
czenia) testamentu, czyli jego treści rozstrzygającej dla prawa. Testament 
jest często niejasny. Jest tak zwłaszcza przy sporządzaniu testamentu ust
nego, własnoręcznego (holograficznego), allograficznego (art. 951 kc), 
a także notarialnego. Szczególna atmosfera, w której sporządza się testa
ment, słaba znajomość przepisów prawa cywilnego, w tym spadkowego, 
powodują, że nieraz sformułowania testamentu nie są jasne i mogą być 
różnie rozumiane. Prawdziwy sens (znaczenie) testamentu byłyby nieja
sne, gdyby nie przeprowadziło się wykładni testamentu. Jeśli testament 
jest jasny, to nie podlega interpretacji. Obowiązuje tu zasada, że rzeczy 
jasne nie podlegają interpretacji (clara non sunt interpretanda).

Słowa przy testamencie bierze się w ich zwyczajnym znaczeniu, chy
ba że spadkodawca zwykł był przywiązywać do pewnych wyrażeń so
bie odrębne znaczenie, np. swój komfortowy domek letniskowy nazywał 
„chałupą". Można zastanawiać się, czy zasada falsa demonstratio non no
cet (błędne określenie nie szkodzi) ma zastosowanie na tle testamentu. 
Można twierdzić, że interpretacja subiektywna testamentu czyni zbęd
nym stosowanie tej zasady na tle testamentu: intencje znaczeniowe testa
tora mogą odbiegać od powszechnie przyjętych znaczeń zwrotów i wy
rażeń. Niemniej w literaturze przyjęło się, że zasada falsa demonstratio non 
nocet ma zastosowanie także na tle testamentu. Taka koncepcja nie pozo- 
staje w sprzeczności z przepisami o błędzie, szeroko ujętym przy testa
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mencie (art. 945 § 1 pkt 2 kc). Powstaje bowiem pytanie, czy mylne okre
ślenie w testamencie przedmiotów lub osób nie trzeba traktować jako błąd 
uzasadniający nieważność testamentu, bez możliwości ustalenia rzeczy
wistego porządku dziedziczenia zgodnie z intencjami spadkodawcy. Nie 
powinno ulegać wątpliwości, że pierwszeństwo należy dać zasadzie fal
sa demonstratio non nocet, z której wynika, że testament jest ważny zgo
dnie z intencjami rzeczywistymi testatora. Wynika to z art. 948 kc. Zasa
da falsa demonstratio non nocet nie eliminuje przepisów o błędzie. W szcze
gólności powołanie się na błąd byłoby uzasadnione wówczas, gdy wyka
zano by, że treść słowna nie odpowiada rzeczywistym intencjom testato
ra, zaś nie byłoby podstaw do ustalenia, jakie pozytywne intencje miał 
testator. Zasada falsa demonstratio non nocet może mieć zastosowanie tyl
ko wtedy, gdy intencje spadkodawcy związane z określonymi zwrotami 
można w sposób pozytywny ustalić. Inaczej mówiąc, od błędu należy 
odróżnić przypadki, w których testator niewłaściwie oznaczył daną oso
bę lub przedmiot. Testament jest wówczas ważny zgodnie z zasadą falsa 
demonstratio non nocet (arg. z art. 948 kc); na przykład spadkodawca po
wołał do spadku swe „dzieci", jednakże chcial niewątpliwie powołać do 
spadku wnuków (np. nieżyjących już dzieci).

Kolejną kwestią, którą trzeba się zająć, to określenie zakresu interpre
tacji, czy mówiąc inaczej, czy dopuszczalne jest uzupełnianie testamen
tu. Przedmiotem interpretacji może być tylko to, co znalazło wyraz w treści 
testamentu - choćby w sposób niejasny i niedoskonały. W drodze inter
pretacji nie można uzupełniać treści testamentu, to jest tego, czego testa
ment w ogóle nie zawiera. Tak należy postąpić nawet wówczas, gdy z oko
liczności wynika co innego, że inna była rzeczywista wola spadkodaw
cy. Okoliczności złożenia testamentu uwzględnia się przy wykładni te
stamentu. Można je dowodzić wszelkimi środkami dowodowymi. Wszy
stkie te jednak okoliczności mogą służyć tylko do wyjaśnienia tego, co 
znalazło, choćby niedoskonały, niejasny wyraz w treści testamentu. 
Oświadczenia spadkodawcy, choćby pozostające w związku z treścią te
stamentu, ale które nie znalazły jakiegokolwiek wyrazu w tekście (treści) 
testamentu, mogą być środkiem dowodowym do ustalenia treści testa
mentu (jego wykładni), lecz nie samoistnym przedmiotem wykładni, bo 
nie są testamentem. Treści, dla której nie ma w testamencie żadnego opar
cia, nie można w drodze wykładni włączać do testamentu, tak jest nawet 
wtedy, gdy z okoliczności wynikałoby, że ta treść jest zgodna z wolą spad
kodawcy. Mimo, że jest to wykładnia subiektywna, to ostateczną granicą 
interpretacji testamentu, jest jego brzmienie. Nie można za pomocą środ
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ków dowodowych (np. zeznań świadków, wyjaśnień testatora, dokumen
tów) ustalać tego, czego treść testamentu nie zawiera. Nie wolno uzupeł
niać treści testamentu. Nie jest uzupełnieniem testamentu stosowanie 
przepisów interpretacyjnych (reguł interpretacyjnych), por. dalej. Oto 
kilka przykładów. Jeśli testator rozrządził, 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 spadkobiercą całego 
spadku ma być A, z wyjątkiem jednak domu, to końcowe rozrządzenie 
należy uznać za zapis dla spadkobierców ustawowych.

Favor testamenti. Jeżeli testament może być tłumaczony rozmaicie, na
leży przyjąć taką wykładnię, która pozwala utrzymać rozrządzenia spad
kodawcy w mocy i nadać im rozsądną treść (art. 948 § 2 kc, favor testamenti, 
benigna interpretatio). Jest to zasada życzliwej interpretacji testamentu (tzw. 
interpretatio infavorem 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 spadkodawca chcial w tes
tamencie zamieścić postanowienia sprzeczne z ustawą lub zasadami 
współżycia społecznego (art. 58 § 1, 2 kc), nonsensowne, pozbawione 
znaczenia prawnego, ośmieszające beneficjanta spadku czy inną osobę. 
Art. 948 § 2 kc ma zastosowanie wtedy, gdy testament może być tłuma
czony rozmaicie, tzn. dopuszcza kilka interpretacji. Favor testamenti ma 
zastosowanie do całego testamentu, jak też poszczególnych rozrządzeń 
testamentowych (części testamentu). Zasada życzliwej interpretacji do
tyczy każdego testamentu (zarówno rozrządzającego, jak i odwołującego). 
Z kilku możliwych znaczeń należy wybrać to, które nie wywołuje nieważ
ności testamentu, a zatem pozwala na utrzymanie go w mocy, a gdyby 
kilka interpretacji testamentu było zgodnych z prawem, należy wybrać 
tę, która pozwala nadać rozrządzeniu rozsądną treść (zwłaszcza prawną 
i gospodarczą). Jak wspomniano, unikać należy interpretacji, że testator 
chciał zamieścić postanowienia sprzeczne z prawem. Przypuszczać wła
śnie należy, że testator chciał, aby jego rozrządzenia były skuteczne, a za
tem w przypadkach wątpliwych, należy wybrać taki sens, który będzie 
skuteczniejszy. Jaką z kilku interpretacji przyjąć - jeśli taka była jego wola 
- może pozostawić uznaniu beneficjantów spadku, która interpretacja dla 
nich jest korzystniejsza. Testator nie żyje, nie może zatem uzupełnić te
stamentu lub wyjaśnić, ani na wypadek nieważności testamentu sporzą-
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dzić inne rozrządzenia. Dlatego tym większe znaczenie ma wykładnia 
testamentu.

Powyższe rozważania teoretyczne co do zasady favor testamenti (życz
liwej interpretacji testamentu) należy zilustrować przykładem z orzecz
nictwa Sądu Najwyższego.

Według zasadnego stanowiska Sądu Najwyższego zapis dotyczący nie
ruchomości może polegać także na zobowiązaniu spadkobiercy do usta
nowienia odrębnej własności lokalu, jak również do przeniesienia udzia
łu we współwłasności takiej nieruchomości. Według słusznego poglądu 
Sądu Najwyższego, gdyby wykonanie zapisu przez zawarcie umowy 
o ustanowienie odrębnej własności lokalu było ze względu na treść obo
wiązujących w tym zakresie przepisów niemożliwe, treść zapisu, uwzglę
dniając rzeczywistą wolę spadkodawcy (art. 948 kc ), mogłaby stanowić 
zobowiązanie do przeniesienia na rzecz zapisobiercy udziału w prawie 
własności nieruchomości. Sąd Najwyższy przewiduje tu „konwersję" 
nieważnych postanowień o treści x na postanowienia o treści y (zobowią
zania do ustanowienia odrębnej własności lokalu na zobowiązanie do 
przeniesienia udziału w prawie własności nieruchomości). Stan faktycz
ny uchwały SN można odwrócić („konwersja" nieważnych postanowień 
y na postanowienia o treści x). Zatem zobowiązanie do przeniesienia 
udziału w prawie własności nieruchomości można przekształcić na zo
bowiązanie do ustanowienia odrębnej własności lokalu, jeśli to będzie 
zgodne z wolą spadkodawcy (art. 948 kc). Wydaje się - i tak należy przy
jąć (art. 948 kc), że to przekształcenie wzajemne (obustronne) zapisów jest 
dopuszczalne, nawet gdy zapis o treści x (czy y) jest ważny, gdy to bar
dziej będzie zgodne z wolą spadkodawcy. Na przykład testator zapisuje 
udział w prawie własności nieruchomości (gruntowej, której częścią skła
dową są budynki), na skutek błędnej informacji organu sporządzającego 
testament (łub innej osoby czy też własnego błędu), że nie wolno rozrzą
dzać lokalami (odrębna własność lokali), ustanawia jednocześnie testa
tor odrębną własność lokali na wypadek wykonania 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 nie
ruchomości („dział spadku"), należy przyjąć, jeśli taka była wola spad
kodawcy, że w istocie zapisał testator odrębną własność lokali, a gdyby 
to było niemożliwe (zakazane), to zapisuje udział w prawie własności 
nieruchomości (gruntowej wraz z budynkami). Nie wolno przyjąć, w po
wyższym stanie faktycznym, gdyż byłoby to sprzeczne z wolą spadko
dawcy i ustawą (art. 948 §1,2 kc), że nieważny jest zapis udziału w nie
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ruchomości (na skutek błędu testatora - art. 945 § 1 pkt 2 kc - wywołane
go np. przez organ państwowy: notariusza, organ administracyjny, art. 
950, 951 kc), 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. Należy przyjąć w tym przypadku za
pis udziału w nieruchomości (y) łub 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 spad
kodawcy, jeśli zachodzi w tym przypadku wątpliwość, należy przyjąć ten 
zapis, który jest bardziej zgodny z wolą spadkodawcy i ma rozsądną treść 
(art. 948 §1,2 kc), gdy tylko jeden zapis (udziału w nieruchomości lub 
odrębnej własności lokalu) jest skuteczny, to ten zapis należy przyjąć (do
puścić), co jest zgodne z wolą spadkodawcy. Zapis odrębnej własności 
lokali w gospodarstwie rolnym - według niektórych autorów (J. Ignato- 
wicz, 1985 r.) - jest niedopuszczalny (argumentacja oparta jest na wykła
dni funkcjonalnej, a nadto na nieprawdziwym założeniu, że odrębna 
własność lokali dotyczy tylko własności osobistej, a nie indywidualnej. 
Jest to pogląd, który nie ma uzasadnienia prawnego (art. 136 - 137 kc 
operuje pojęciem lokalu mieszkalnego, co może dotyczyć nie tylko wła
sności osobistej, lecz indywidualnej, a nawet społecznej; nadto wykładnia 
funkcjonalna (społeczna) za tym przemawia). Gdyby przyjąć - niepraw
dziwe stanowisko - że zapis odrębnej własności lokali w gospodarstwie 
rolnym jest niedopuszczalny, zatem w powyższym przypadku (analizo
wanym) nie można interpretować testamentu jako ustanowienia odręb
nej własności lokali, lecz jako zapis udziału w nieruchomości gruntowej 
(współwłasność gruntu z budynkami jako częścią składową). Taka jest 
wola testatora, i taki zapis nawet w gospodarstwie rolnym jest dopuszczal
ny (czemu miałby nie być dopuszczalny zapis odrębnej własności lokali 
w gospodarstwie rolnym). Natomiast, gdyby okazało się, że dom nie 
wchodzi w skład gospodarstwa rolnego - to przy tym stanowisku (J. Igna- 
towicz, 1985 r.) - wolą spadkodawcy mogło być albo zapis odrębnej wła
sności lokalu (art. 136 kc), albo zapis udziału w nieruchomości (art. 195 
kc) - art. 948 § 1,2 kc. Po noweli kc z 1990 r. (Dz.U. z 1990 r., nr 55, poz. 321) 
na pewno dopuszczalny jest zapis odrębnej własności lokalu w budyn
kach wchodzących w skład gospodarstw rolnych (art. 136,137 kc). Tak 
samo uchw. SN z 25 VII991 r. III CZP 55/91, OSNCAP1992, z 3, poz. 40. 
Por. także OSNCP 1991, z 1, poz. 14. Na tle ustawy z 24 V11994 r. o włas
ności lokali (Dz.U. z 1994 r., nr 85, poz. 388, zm.: Dz.U. z 1997 r., nr 106, 
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poz. 682) na pewno dopuszczalny jest zapis odrębnej własności lokali 
w budynkach wchodzących w skład gospodarstw rolnych.

Pozostaje do rozważenia, czy zasady wykładni testamentu (art. 948 kc) 
mają zastosowanie do wykładni przepisów o testamencie (art. 941 - 990 
kc). Można prezentować dwa stanowiska. Po pierwsze, można twierdzić, 
że art. 948 kc ma zastosowanie zarówno do wykładni testamentu, jak 
i ustawy, po drugie, można twierdzić, że art. 948 kc dotyczy tylko wykła
dni testamentu, nie dotyczy natomiast interpretacji ustawy. Rzecz jest dys
kusyjna. Z teorii woli płynęłyby argumenty raczej na rzecz pierwszego 
rozwiązania, do którego należy się przychylić. Art. 948 kc stosuje się do 
wykładni przepisów o testamencie, chyba że z ustawy wynika co innego.

W związku z interpretacją testamentu pozostają tzw. reguły interpre
tacyjne. Ogólną regułę interpretacyjną zawiera art. 948 kc. Szczegółowe 
reguły interpretacyjne zawierają art. 959 - 990 kc (por. np. art. 960 - 967, 
970,971,976, 984,988 § 1 kc). Reguły interpretacyjne wyjaśniają niejasny 
sens testamentu, gdy jego nie można ustalić na podstawie art. 948 kc.



Rozdział XVIII

Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych

Kolejnym typem ograniczeń swobody testowania - jak to się ujmuje 
w literaturze - jest ograniczenie swobody testowania z punktu widzenia 
społeczno-gospodarczego w odniesieniu do pewnych zespołów ma
jątkowych (przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych). Można co najmniej 
postawić znak zapytania, czy racje społeczno-gospodarcze na tle prawa 
polskiego przemawiają za ograniczeniem w tym punkcie swobody tes
towania. Jak dalej zostanie wykazane racje społeczne przemawiają na 
rzecz zniesienia ograniczeń swobody testowania w tym punkcie.

Zagadnienie dziedziczenia gospodarstw rolnych może być rozwiąza
ne w różny sposób. Po pierwsze, ustawodawca może w tym względzie 
nie wprowadzać żadnych szczególnych ograniczeń. Taki system należa
łoby w przyszłości wprowadzić w naszym prawie (art. 922 - 1057 kc). 
Właściwie takie było stanowisko pierwszych projektów kc. Po drugie, 
ustawodawca może poddać dziedziczenie gospodarstwa rolnego ogra
niczeniom, przyjmując jedno z trzech rozwiązań. Szczególne uregulowa
nie może istnieć (a) tylko w dziedzinie dziedziczenia, (b) albo tylko w za
kresie działu (tak jest np. w art. 162 § 3 postęp spadk. z 1946 r., w projek
tach kc z 1961 i 1962 r. 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 kc). Tylko rozwiązania a i c są ograniczeniem swo
body testowania. Specjalny system dziedziczenia gospodarstw rolnych 
zapewniający ich niepodzielność, obowiązuje w RFN. Zakres ograniczeń 
we wszystkich wymienionych wyżej trzech rozwiązaniach jest różny, 
a to stosownie do celów, które stawia sobie ustawodawca. Wszystkie te 
ujęcia mają określone wady i zalety.

Przedstawione wyżej modele ustawodawca może odpowiednio zas
tosować do innych sposobów nabywania prawa własności nieruchomo
ści rolnej. Także tutaj - na tle prawa polskiego - należy zrealizować swo
bodę nabywania takich nieruchomości.
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Zagadnienie jest szersze przy uwzględnieniu sytuacji prawa rolnego. 
Rolnictwo powinno być sterowane przy użyciu środków cywilnych i eko
nomicznych. Są one wzajem nie ze sobą powiązane, stanowiąc niejako dwa 
oblicza tego samego medalu: prawne i gospodarcze. W związku z tym 
można by sformułować taką tezę pracy: należy poddać rolnictwo działa
niom środków cywilnych i ekonomicznych.

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

Przepisy kodeksu cywilnego o dziedziczeniu gospodarstw rolnych 
z 1964 r. (także po noweli z 1971 i 1982 r) realizowały trzy cele: a) gospo
darstwo rolne powinno przypaść osobom, które spełniają określone prze
słanki rolne wymagane do dziedziczenia gospodarstwa rolnego (art. 1059 
- 1067 kc), b) obowiązywał zakaz dowolnego podziału gospodarstw rol
nych (art. 1070 kc), c) dążono do odciążenia gospodarstw rolnych od 
nadmiernych obciążeń finansowych (art. 1075,1082 kc).

Do pkt. a) Przesłanka pierwsza była różnie ujmowana na tle ustawo
dawstwa (1964, 1971,1982 r.). Można było zaobserwować stopniowe w 
zasadzie łagodzenie przesłanek podmiotowych. Przepisy kodeksu cywil
nego o dziedziczeniu gospodarstw rolnych były oparte na kryteriach 
produkcyjnych (np. art. 1059 pkt 1,1065 § 1 kc z 1982 r.) i humanitarnych 
(np. art. 1059 pkt 2, 3, 1065 § 2 kc z 1982 r.). Przesłanki produkcyjne to 
kwalifikacje praktyczne lub teoretyczne do prowadzenia gospodarstwa 
rolnego, różnie rozwiązywane w historii kodyfikacji (1964, 1971, 1982). 
Przesłanki humanitarne to małołetniość, pobieranie nauki zawodu, uczę
szczanie do szkół, trwała niezdolność do pracy.

Do pkt. b) Ograniczenia podziału gospodarstw rolnych obowiązywa
ły na tle działu spadku (art. 1070 kc) (wymóg zdolności do towarowej 
produkcji rolnej, różnie ujmowanej (1971, 1982) lub w 1964 r. wymóg 
podstawowej normy obszarowej) oraz według części doktryny - zresztą 
niezasadnie - także przy zapisie prawa własności nieruchomości rolnej 
(art. 1067 § 1,163 kc). Na etapie wykonania zapisu na pewno obowiązywał 
art. 163 kc. W zakresie podziału gospodarstw rolnych stopniowo odchodzo
no od kryteriów obszarowych na rzecz kryterów ekonomicznych.

Do pkt. c) Odciążenie gospodarstw rolnych od obciążeń finansowych 
realizowano w szczególności poprzez system spłat i zachowku (art. 1075, 
1082 kc). Zasady w tym względzie ulegały zmianom w miarę rozwoju 
ustawodawstwa. Zawsze jednak wymagano, aby uprawniony do spłat czy 
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zachowku spełniał przesłanki podmiotowe (produkcyjne, humanitarne) 
oraz spłaty i zachowek były w zasadzie obniżone - a to poprzez system 
szacunku gospodarstwa rolnego i możliwość obniżenia spłat, jak i zachow
ku (jak to zasadnie judykatura i większość doktryny przyjmowała). 
Gospodarstwo rolne szacowano, jeśli chodzi o nieruchomości rolne, we
dług cen państwowych nieruchomości rolnych, jeśli chodzi o budynki 
według obowiązkowego ubezpieczenia budynków w PZU.

Nie było od samego początku (od 1964 r.) jednolitej, stałej, komplekso
wej koncepcji dziedziczenia gospodarstwa rolnego. W związku z tym w 
krótkich odstępach czasu (1964, 1971, 1982) nowelizowano te przepisy. 
Zmiany w kolejnych nowelach kodeksu cywilnego szły w zasadzie w kie
runku łagodzenia zasad dziedziczenia gospodarstw rolnych. Nowela do 
kc z 1982 r. zniosła instytucję spadkobiercy rezerwowego (art. 1059 § 2 
kc), de lege ferenda (na przyszłość) należałoby postulować - jeśli zostanie 
w ogóle utrzymana koncepcja szczególnego dziedziczenia gospodarstw 
rolnych - zniesienie także instytucji tzw. zastępstwa szczególnego. Oso
bę, 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 kc), a 
nie szczególnych (art. 1060,1062 kc. z 1982 r).

Przesłanki dziedziczenia ustawowego i testamentowego powinny być 
ujęte jednolicie (tak samo). Tak było na tle kc z 1964 r., odmiennie w 1971, 
1982 r. Nie ma żadnych racji społecznych ani gospodarczych, aby inaczej 
te przesłanki ujmować. Przesłanki dziedziczenia ustawowego i testamen
towego gospodarstw rolnych (poza przesłankami humanitarnymi) powin
ny być jednolicie ujęte w obrocie Ínter vivos i mortis causa (przy dziedzi
czeniu). Rozwiązania kodeksowe dziedziczenia w tym punkcie (przesłan
ki produkcyjne) są w zasadzie pochodną rozwiązań Ínter vivos.

Można wyobrazić sobie system, w którym są ograniczenia co do dzie
dziczenia ustawowego (jak w art. 1059 kc), a nie ma analogicznych ogra
niczeń w zakresie dziedziczenia testamentowego (art. 1065,1067 brak).

Powinno znieść się w ogóle szczególne przesłanki dziedziczenia (i 
zapisu) gospodarstw rolnych (art. 1059 - 1067 kc), a także szczególne 
przesłanki działu spadku. W tym punkcie obowiązywałby tylko ogólny 
zakaz z art. 211 podziału gospodarstw rolnych sprzecznego z interesem 
społeczno-gospodarczym. W tym zakresie swoboda oceny pozostawio
na byłaby sądowi. Nie mogłaby ona ulec petryfikacji, jak to uczynił SN 
na początku lat60-tych szczegółowo precyzując, na jakich obszarach kraju 
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podział gospodarstwa rolnego jest zgodny z interesem społeczno-gospo
darczym, stosownie do ustalonych przez siebie norm obszarowych. Był 
to przykład prawotwórczej, lecz nielegalnej wykładni SN. Wkrótce jed
nak ustawa (z 1963 r.) wprowadziła ograniczenia obszarowe. Zasadą 
powinien być dowolny podział gospodarstwa rolnego, zgodnie z art. 211 
kc, wyjątkiem w przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych 
zakaz takiego podziału lub jego ograniczenie. Choć i tę klauzulę można 
uchylić, z art. 211. Swobodny przepływ ziemi jest zgodny z długofalo
wym procesem koncentracji ziemi. Wprowadzenie ograniczeń w zakre
sie podziału gospodarstw rolnych uniemożliwia ten proces koncentracyj
ny. Co do spłat por. m in. art. 5 kc.

Według aktualnie panujących poglądów w nauce prawa nie można 
spodziewać się zniesienia ograniczeń na etapie działu spadku, zniesiono 
by może - zgodnie z coraz częstszymi postulatami doktryny - ogranicze
nia tylko na etapie powołania do spadku. W przypadku jednego spadko
biercy (ustawowego czy testamentowego) w ogóle nie ma działu spad
ku. Wzrosła by rola społeczno-gospodarcza testamentu. Można spodzie
wać się dalszego łagodzenia zasad działu spadku, bo problem uchylenia 
szczególnych przepisów na etapie powołania nie budzi 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 1982 r.) przewidują w pewnych przy
padkach dziedziczenie gospodarstwa rolnego z ustawy, z testamentu na 
zasadach ogólnych (art. 922 -1057 kc). Art. 1063 kc postanawiał, że jeżeli 
ani małżonek spadkodawcy, ani żaden z jego krewnych powołanych do 
dziedziczenia z ustawy nie odpowiada warunkom przewidzianym dla 
dziedziczenia gospodarstwa rolnego albo jeżeli uprawnionymi do dzie
dziczenia (z ustawy - M.N.) są wyłącznie osoby, które w chwili otwarcia 
spadku są trwale niezdolne do pracy, gospodarstwo dziedziczą spadko
biercy na zasadach ogólnych (art. 922 - 1057 kc).

Obecny z 1982 r. art. 1065 § 2 kc może być różnie interpretowany. Za 
ustaloną interpretację w doktrynie i judykaturze należy uznać tę, że spad
kobiercą testamentowym gospodarstwa rolnego może być każda osoba 
(z kręgu spadkobierców ustawowych, spoza tego kręgu), która w chwili 
otwarcia spadku odpowiada przesłankom wymaganym dla nabycia wła
sności nieruchomości rolnej w drodze przeniesienia własności (art. 1065 
§ 1 w zw. z art. 160 § 1 kc - tj. stale pracować w jakimkolwiek gospodar
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stwie rolnym bezpośrednio przy produkcji rolnej albo mieć kwalifikacje 
teoretyczne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, czyli ukończoną 
szkołę rolniczą, przysposobienia rolniczego lub tytuł kwalifikacyjny w za
wodach rolniczych). Osoba należąca do kręgu spadkobierców ustawo
wych może na podstawie testamentu dziedziczyć gospodarstwo rolne 
również wtedy, gdy byłaby uprawniona do dziedziczenia tego gospodar
stwa z ustawy, czyli spełnia przesłanki z art. 1059 pkt 2, 3 kc (małolet- 
niość, pobieranie nauki zawodu, uczęszczanie do szkól, trwała niezdol
ność do pracy) - art. 1065 § 2 kc. Art. 1065 kc jest silnym podmiotowym 
ograniczeniem swobody testowania. Podobne zasady obowiązują przy 
zapisie prawa własności nieruchomości rolnej (art. 1067 § 1 kc), z tym że 
wówczas nadto zapis nie może naruszać art. 163 kc (wykonanie zapisu; 
jak się wydaje art. 163 nie ma zastosowania do zapisu, tylko do jego wy
konania). Art. 163 kc nie stosuje się do dziedziczenia testamentowego 
gospodarstwa rolnego (art. 1065 kc). Naruszenie art. 1065,1067 kc powo
dowało nieważność testamentu. Art. 1065 kc stanowił ograniczenie pra
wne swobody testowania.

Należy rozważyć, czy art. 1067 § 1 kc z 1982 r. ma zastosowanie także 
do polecenia. Powinny o tym zadecydować względy społeczne i prawne. 
One właśnie wskazują na to, że przy poleceniu nie stosuje się art. 1067 § 
1 kc (uprawniony nie uzyskuje wierzytelności o przeniesienie prawa wła
sności). Przepis ten stosuje się dopiero na etapie wykonania polecenia (art. 
1067 § 1 jest w zasadzie łagodniejszy od art. 160 kc). Stosowanie w dro
dze analogii art. 1067 do polecenia nie jest uzasadnione. Jest to dopiero 
kwestia wykonania polecenia.

Wykonawca testamentu co do gospodarstwa rolnego nie musi mieć 
kwalifikacji rolnych (art. 160 kc) ani też nie stosuje się do tej osoby (po
przez analogię) art. 1067 kc. Do czynności prawnych upoważniających 
(np. pełnomocnictwa) nie stosuje się ograniczeń rolnych. Tak samo jest 
w przypadku stosunków obligacyjnych, z którymi jest związane faktycz
ne władztwo nad rzeczą, np. dzierżawa. W związku z tym od wykonaw
cy testamentu nie powinno się wymagać kwalifikacji rolnych (wynika to 
z charakteru analizowanej instytucji prawnospadkowej).

Art. 1065 kc stanowił ograniczenie swobody testowania, bez względu 
na to, jak ująć charakter prawny przesłanek wymaganych od osób fizycz
nych (przesłanki: szczególnej zdolności do dziedziczenia, powołania do 
spadku, samoistne przesłanki dziedziczenia, inne pośrednie rozwiązania). 
Jest to ograniczenie podmiotowe, a nie przedmiotowe. Fakty te należy 
podkreślić, gdyż w doktrynie pojawiły się co do tego odmienne głosy. Jak 
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wspomniano, ograniczenie zdolności do dziedziczenia oznacza zawęże
nie swobody testowania. Dotyczy to również osób prawnych (w sytuacji 
gdy wymagane było zezwolenie, por. art. 1065 § 4 w zw. z art. 160 § 2, a 
nadto art. 1013 kc; co do zapisu por. art. 1067 § 1 w zw. z art. 1065 § 4,160 
§ 2 kc, a nadto art. 969 kc).

Zasady nabywania gospodarstw rolnych przez dziedziczenie są w za
sadzie korzystniejsze niż przez czynności Ínter vivos (art. 160 - 166 kc), 
gdyż zakres ograniczeń prawnych jest tu mniejszy.

Zasadą przewodnią prawa spadkowego, w tym również na odcinku 
gospodarstw rolnych, jest swoboda testowania. Stąd płynie wniosek, że 
stosując przepisy prawa spadkowego (w tym co do gospodarstw rolnych) 
należy w razie wątpliwości przyjąć taką interpretację, która będzie z tą 
zasadą zgodna. Dotyczy to nie tylko art. 1065 kc, lecz także art. 1059 - 
1063 kc. Przepisy te powinny być w miarę możliwości interpretowane tak, 
aby jak najlepiej chronić interesy osób bliskich spadkodawcy (jednak 
postulat ten musi ustąpić w razie kolizji ze swobodą testowania). Nadto 
przepisy art. 1059 - 1063,1065,1067 kc 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 
rolnych, ich omówienie wymagałoby odrębnego opracowania monogra
ficznego.

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

Ograniczenia swobody testowania wynikały także z art. 1068 kc (ma
ksymalne normy obszarowe). Por. także art. 1086 kc.

Omówione ograniczenia swobody testowania w polskim prawie cy
wilnym, aczkolwiek dość liczne, pozostawiały jednak spadkodawcy - 
poza silnym ograniczeniem dotyczącym gospodarstw rolnych (art. 1065 
- 1068 kc) - prawie że zupełną swobodę testowania. Z art. 58 kc 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 testo
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wania przyjęto w uwzględnieniu ogólnie przyjętych zasad prawnych oraz 
konstrukcji prawnych, na których oparto instytucje prawa spadkowego.

Ostatnia nowela do kodeksu cywilnego z 1990 r. (Dz.U. z 1990 r., nr 
55, poz. 321) wprowadziła istotne zmiany w zakresie dziedziczenia gos
podarstw rolnych. Przepisy kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym 
nowelą z 1990 r. stosuje się do spadków otwartych od dnia wejścia w życie 
tej ustawy, tj. 1 X 1990 r. Do zniesienia współwłasności gospodarstwa 
rolnego oraz do działu spadku obejmującego gospodarstwo rolne stosuje 
się przepisy obowiązujące w dacie tych zdarzeń, czyli nowe przepisy 
z 1990 r. od 1 X 1990 r., także do spadków otwartych przed 1 X 1990 r. 
Ustawa uchyliła art. 1065 kc, czyli nie ma żadnych ograniczeń podmioto
wych dla powołania testamentowego spadkobiercy gospodarstwa rolne
go. Żadnych przesłanek rolnych taki spadkobierca nie musi spełniać. To 
rozwiązanie jest zasadne. Także zapisobierca gospodarstwa rolnego (ści
ślej: prawa własności nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospo
darstwa rolnego) nie musi spełniać żadnych przesłanek podmiotowych 
rolnych. Zapis może być sprzeczny z zasadami prawidłowej gospodarki 
rolnej. Jeżeli jednak wykonanie zapisu prowadziłoby do podziału gospo
darstwa rolnego, sprzecznego z zasadami prawidłowej gospodarki, spad
kobierca zobowiązany do wykonania zapisu może żądać zamiany 
przedmiotu zapisu na świadczenie pieniężne (art. 1067 § 2 kc). Do zapisu 
dokonanego przed wejściem w życie kodeksu cywilnego stosuje się nowe 
przepisy (z 1990 r.). Utrzymano przepisy dotyczące dziedziczenia usta
wowego gospodarstw rolnych, poddając je modyfikacjom. Dziedziczenie 
ustawowe gospodarstw rolnych oparte jest o przesłanki produkcyjne (art. 
1059 pkt 1, 2, art. 1060,1062) i humanitarne (art. 1059 pkt 2, 3). Utrzyma
no instytucję tzw. zastępstwa szczególnego (art. 1060,1062 kc). Utrzymano 
ograniczenia na etapie działu spadkowego gospodarstwa rolnego. Prze
pisy są niejasne w tym punkcie. Można sądzić, że stosuje się tu art. 213 - 
218 kc, choć gramatycznie art. 1070 odsyła tylko do art. 213 kc.

Na etapie dziedziczenia zachowano zatem dotychczasową konstruk
cję prawną: a) przesłanki podmiotowe, b) ograniczenia podziału gospo
darstw rolnych, c) odciążenie gospodarstw rolnych od nadmiernych spłat. 
Zasadnie wprowadzono swobodę testowania w zakresie gospodarstw rol
nych, uchylając art. 1065 i w istocie art. 1067 kc. Przepisy te jednak nie są 
doskonałe. W ogóle trzeba było uchylić art. 1067, podobnie jak art. 1065. 
Tym bardziej, że uchylono art. 163 kc. Należy na przyszłość uchylić szcze
gólne przepisy o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych. W obe
cnej sytuacji od wiedzy testatora co do zasad dziedziczenia może zale
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żeć, czy ta sama osoba będzie dziedziczyć gospodarstwo rolne czy nie. 
Wystarczy zmienić tytuł powołania z ustawy na testament, aby dziedzi
czenie było ważne. Przepisy o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw 
rolnych nie spełniają swej funkcji. Na przyszłość należy uchylić także 
ograniczenia co do działu spadkowego gospodarstwa rolnego (uchylić 
cały tytuł X ks. IV kc).

Zniesiono ograniczenia rolne przy przeniesieniu własności nierucho
mości rolnej (art. 160 -165 kc, art. 166 § 2,167 kc). Utrzymano ogranicze
nia rolne przy zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej (art. 213 
- 218 kc). Jest to dysharmonia między tymi przepisami. Na przyszłość 
należy postulować zniesienie także przepisów szczególnych o zniesieniu 
współwłasności nieruchomości rolnej (art. 213 - 218 kc). Obecne przepi
sy hamują swobodny obrót ziemią, co nie ma uzasadnienia prawnego 
i ekonomicznego. Od sytuacji zupełnie przypadkowych zależą pewne sy
tuacje prawne. Np. jeżeli dana osoba nabywa własność nieruchomości 
rolnej w drodze przeniesienia własności, to nie ma żadnych ograniczeń 
rolnych (art. 160 - 165,166 § 2,167 kc). Podobnie jak nabywa nierucho
mość rolną kilka osób jako współwłaściciele. Natomiast gdy te osoby chcą 
wyjść z tej współwłasności, to istnieją ograniczenia prawne (art. 213 - 218 
kc). Skoro nie ma ich przy nabyciu (powstaniu) nieruchomości wspólnej, 
to po co nagle istnieją przy wyjściu z tej współwłasności. Przepisy noweli 
do kc są niespójne. Jeżeli uchylono szczególne przepisy o przeniesieniu 
własności nieruchomości rolnej, to powinno się uchylić szczególne prze
pisy o zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej. Jeżeli uchylono 
szczególne przepisy o dziedziczeniu testamentowym gospodarstw rol
nych, to powinno się uchylić szczególne przepisy o dziedziczeniu usta
wowym gospodarstw rolnych. Podobnie trzeba by uchylić szczególne 
przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego.

Odrębnego opracowania monograficznego wymagałaby analiza swo
body testowania w zakresie gospodarstw rolnych (powołanie, zapis, po
lecenie, wykonawca testamentu). Nie ma na to tutaj miejsca, w tym spoj
rzeniu z lotu ptaka na przepisy kodeksu cywilnego. Nie jest jasne, czy w wy
padku, gdy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne, spadkodawca 
może odrębnie testować co do gospodarstwa rolnego i pozostałego majątku, 
np. powołując jednych spadkobierców do gospodarstwa rolnego innych do 
pozostałego majątku albo niektórych tylko do gospodarstwa rolnego i po
zostałego majątku. Wydaje się, że taka możliwość istnieje. Choć przepisy 
proceduralne (kpc - art. 677 § 2) nie przewidują odrębnego punktu w sen
tencji postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku co do dziedziczenia 
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gospodarstwa rolnego z testamentu, ale z kodeksu cywilnego i swobody 
testowania taka możliwość wynika. Przy dziedziczeniu gospodarstw rol
nych (art. 1059 - 1067, 1070 - 1087 kc) obowiązuje 1 ha nieruchomości 
rolnych (gruntów rolnych) - art. 461 kc. Nawiasem mówiąc już w chwili 
obecnej te przepisy nie wytrzymały próby życia. Przepisy pozakodekso
we przewidują często obszar 1 ha przeliczeniowego, a nie 1 ha fizycznego.

Jeżeli ani małżonek spadkodawcy, ani żaden z jego krewnych powo
łanych do dziedziczenia z ustawy nie odpowiada warunkom przewidzia
nym dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego albo jeżeli uprawnionymi 
do dziedziczenia są wyłącznie osoby, które w chwili otwarcia spadku są 
trwale niezdolne do pracy, gospodarstwo dziedziczą spadkobiercy na 
zasadach ogólnych (art. 1063 kc).

Już z tego krótkiego przeglądu wynika, że czwarta z kolei redakcja 
kodeksu cywilnego co do dziedziczenia gospodarstw rolnych (1964,1971, 
1982,1990 r.) wymaga nowego opracowania. Należy wprowadzić swo
bodę dziedziczenia gospodarstw rolnych (uchylić art. 1059 - 1067 kc). 
Uchylić szczególne przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolne
go. Uchylić przepisy o zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej. 
Czyli uchylić szczególne przepisy dotyczące gospodarstw rolnych - nie
ruchomości rolnych. W ten sposób podda się rolnictwo działaniu środ
ków cywilnych i ekonomicznych. Postulaty idące w tym kierunku zgło
siłem już uprzednio, wiele lat wcześniej, pewne postulaty zrealizował 
ustawodawca, ale zatrzymał się w połowie drogi. Czas na ich dokończe
nie w kierunku uprzednio wskazanym. Ogólnie rzecz biorąc nowela do 
kodeksu cywilnego z 1990 r. złagodziła zasady dziedziczenia gospodarstw 
rolnych.

Wypada jeszcze raz powtórzyć, że omówione ograniczenia swobody 
testowania w polskim prawie cywilnym, aczkolwiek dość liczne, pozos
tawiają jednak spadkodawcy - poza pewnymi ograniczeniami dotyczą
cymi gospodarstw rolnych (art. 1067 kc) - prawie że zupełną swobodę 
testowania. Z art. 58 kc 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 szczegó
łowe ograniczenia swobody testowania przyjęto w uwzględnieniu ogól
nie przyjętych zasad prawnych oraz konstrukcji prawnych, na których 
oparto instytucje prawa spadkowego.
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Rozdział XIX

Teksty ustaw o testamencie

KODEKS CYWILNY
ustawa z 23 IV 1964 r. (wyciąg)

Księga czwarta. Spadki

Tytuł I. Przepisy Ogólne

(...).
Art. 927.

(...).
§ 3. Fundacja ustanowiona w testamencie przez spadkodawcę może 

być spadkobiercą, jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat 
od ogłoszenia testamentu, (art. 927 § 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 
1 pkt 108 ustawy z 23 VII1 1996 r. o zmianie ustawy — kodeks cywilny, 
Dz.U. z 1996 r., nr 114, poz. 542).

(...).

TYTUŁ III.

Rozrządzenia na wypadek śmierci

Dział I.
Testament
Rozdział I.

Przepisy ogólne

Art. 941.
Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testa

ment.
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Art. 942.
Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy.

Art. 943.
Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, 

jak i jego poszczególne postanowienia.
Art. 944.

§ 1. Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną 
zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawi
ciela.

Art. 945.
§ 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie de
cyzji i wyrażenie woli;

2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby 
spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby te
stamentu tej treści;

3) pod wpływem groźby.
§ 2. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn 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. 946.
Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadko

dawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze 
odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego 
ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, 
z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Art. 947.
Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, 

że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia po
przedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego 
testamentu.

Art. 948.
§ 1. Testament należy tak tłumaczyć, ażeby zapewnić możliwie najpeł

niejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy.
§ 2. Jeżeli testament może być tłumaczony rozmaicie, należy przyjąć 

taką wykładnię, która pozwala utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w 
mocy i nadać im rozsądną treść.
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Rozdział II.
Forma testamentu

Oddział I.
Testamenty zwykłe

Art. 949.
§ 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napi

sze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.
§ 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu 

własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spad
kodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu łub co do 
wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Art. 950.
Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Art. 951.
§ 1. Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że 

w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie 
wobec przewodniczącego zarządu gminy, sekretarza gminy lub kierow
nika urzędu stanu cywilnego, (art. 951 § 1 w brzmieniu ustalonym przez 
art. 1 pkt 37 ustawy z 23 VIII1996 r. o zmianie ustawy — kodeks cywilny, 
Dz.U. z 1996 r., nr 114, poz. 542).

[§ 1. Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że 
w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie 
wobec przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego, 
sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego, 
(art. 951 § 1 k.c w brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 6 w zw. z art. 
150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określają
cych kompetencje organów administracji publicznej — w związku z re
formą ustrojową państwa, Dz. U. z 1998 r., nr 106, poz. 668, znowelizowany 
w ten sposób art. 951 § 1 kc ma obowiązywać od 111999 r)].

§ 2. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem 
daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecno
ści świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, 
przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świad
ków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zazna
czyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.

§ 3. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w spo
sób przewidziany w artykule niniejszym.

109



Oddział 2.
Testamenty szczególne

Art. 952.
§ 1. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wsku

tek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest 
niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostat
nią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.

§ 2. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że 
jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodaw
cy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oś
wiadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą 
spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.

§ 3. W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyż
szy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwar
cia 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 poprzestać 
na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.

Art. 953.
Podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym moż

na sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą w ten 
sposób, że spadkodawca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego 
zastępcy w obecności dwóch świadków; dowódca statku lub jego zastępca 
spisuje wolę spadkodawcy, podając datę jej spisania, i pismo to w obec
ności świadków odczytuje spadkodawcy, po czym pismo podpisują spad
kodawca, świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca. Jeżeli spad
kodawca nie może podpisać pisma, należy w piśmie podać przyczynę 
braku podpisu spadkodawcy. Jeżeli zachowanie tej formy nie jest możli
we, można sporządzić testament ustny.

Art. 954.
Szczególną formę testamentów wojskowych określi rozporządzenie 

Ministra Obrony Nrodowej wydane w porozumieniu w Ministrem Spra
wiedliwości.

Art. 955.
Testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od usta

nia okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu 
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zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. 
Bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas, w ciągu którego spadkodawca 
nie ma możności sporządzenia testamentu zwykłego.

Oddział 3.
Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych

Art. 956.
Nie może być świadkiem przy sporządzeniu testamentu:
1) kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych;
2) niewidomy, głuchy lub niemy;
3) kto nie może czytać i pisać;
4) kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;
5) skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.

Art. 957.
§ 1. Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, dla 

której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą 
być również świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci 
pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku 
przysposobienia.

§ 2. Jeżeli świadkiem była jedna z osób wymienionych w paragrafie 
poprzedzającym, nieważne jest tylko postanowienie, które przysparza 
korzyści tej osobie, jej małżonkowi, krewnym lub powinowatym pierw
szego lub drugiego stopnia albo osobie pozostającej z nią w stosunku 
przysposobienia. Jednakże gdy z treści testamentu lub z okoliczności 
wynika, że bez nieważnego postanowienia spadkodawca nie sporządził
by testamentu danej treści, nieważny jest cały testament.

Art. 958.
Testament sporządzony z naruszeniem przepisów rozdziału niniejsze

go jest nieważny, chyba że przepisy te stanowią inaczej.

Dział II.

Powołanie spadkobiercy

Art. 959.
Spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub 

kilka osób.
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Art. 960.
Jeżeli spadkodawca powołał do spadku lub do oznaczonej części spad

ku kilku spadkobierców, nie określając ich udziałów spadkowych, dzie
dziczą oni w częściach równych.

Art. 961.
Jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie 

poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spa
dek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz 
za spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie 
testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje 
się w razie wątpliwości za powołane do całego spadku w częściach ułam
kowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im 
przedmiotów.

Art. 962.
Zastrzeżenie warunku lub terminu, uczynione przy powołaniu spadko

biercy testamentowego, uważane jest za nie istniejące. Jeżeli jednak 
z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez takiego zastrzeżenia 
spadkobierca nie zostałby powołany, powołanie spadkobiercy jest nieważ
ne. Przepisów tych nie stosuje się, jeżeli ziszczenie się lub nieziszczenie się 
warunku albo nadejście terminu nastąpiło przed otwarciem spadku.

Art. 963.
Można powołać spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby 

inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie 
chciała lub nie mogła być spadkobiercą (podstawienie).

Art. 964.
Postanowienie testamentu, przez które spadkodawca zobowiązuje 

spadkobiercę do zachowania nabytego spadku i do pozostawienia go innej 
osobie, ma tylko ten skutek, że ta inna osoba jest powołana do spadku na 
wypadek, gdyby spadkobierca nie chciał lub nie mógł być spadkobiercą. 
Jeżeli jednak z treści testamentu lub z okoliczności wynika, iż spadkobier
ca bez takiego ograniczenia nie byłby powołany, powołanie spadkobier
cy jest nieważne.

Art. 965.
Jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców testamentowych, 

a jeden z nich nie chce lub nie może być spadkobiercą, przeznaczony dla 
niego udział, w braku odmiennej woli spadkodawcy, przypada pozosta
łym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im 
udziałów (przyrost).
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Art. 966.
Gdy na mocy testamentu spadek przypadł spadkobiercy nie obciążo

nemu ustawowym obowiązkiem alimentacyjnym względem dziadków 
spadkodawcy, dziadkowie, jeżeli znajdują się w niedostatku i nie mogą 
otrzymać środków utrzymania od osób, na których ciąży ustawowy obo
wiązek alimentacyjny, mogą żądać od spadkobiercy środków utrzyma
nia w stosunku do swoich potrzeb i do wartości jego udziału spadkowe
go. Spadkobierca może uczynić zadość temu roszczeniu także w ten spo
sób, że zapłaci dziadkom spadkodawcy sumę pieniężną odpowiadającą 
wartości jednej czwartej części swego udziału spadkowego.

Art. 967.
§ 1. Jeżeli osoba powołana jako spadkobierca testamentowy nie chce 

lub nie może być spadkobiercą, spadkobierca ustawowy, któremu przy
padł przeznaczony dla tej osoby udział spadkowy, obowiązany jest, 
w braku odmiennej woli spadkodawcy, wykonać obciążające tę osobę za
pisy, polecenia i inne rozrządzenia spadkodawcy.

§ 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do spadkobiercy 
podstawionego oraz do spadkobiercy, któremu przypada udział spadko
wy z tytułu przyrostu.

Dział III.

Zapis i polecenie

Art. 968.
§ 1. Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowią

zać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia okre
ślonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis).

§ 2. Spadkodawca może obciążyć zapisem także zapisobiercę (dalszy 
zapis).

Art. 969.
(Uchylony).
(Artykuł uchylony przez art. 7 pkt 109 ustawy z 28 VII 1990 r. - Dz.U. 

z 1990 r., nr 55, poz. 321).
Art. 970.

W braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobierca może żądać wy
konania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu. Jednakże zapi
sobierca obciążony dalszym zapisem może powstrzymać się z jego wy
konaniem aż do chwili wykonania zapisu przez spadkobiercę.
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Art. 971.
Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, zapis obciąża ich w sto

sunku do wielkości ich udziałów spadkowych, chyba że spadkodawca 
postanowił inaczej. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszego za
pisu.

Art. 972.
Przepisy o powołaniu spadkobiercy, o zdolności do dziedziczenia i o nie- 

godności stosuje się odpowiednio do zapisów.
Art. 973.

Jeżeli osoba, na której rzecz został uczyniony zapis, nie chce lub nie 
może być zapisobiercą, obciążony zapisem zostaje zwolniony od obowiąz
ku jego wykonania, powinien jednak w braku odmiennej woli spadko
dawcy wykonać dalsze zapisy.

Art. 974.
Zapisobierca obciążony obowiązkiem wykonania dalszego zapisu 

może zwolnić się od tego obowiązku także w ten sposób, że dokona bez
płatnie na rzecz dalszego zapisobiercy przeniesienia praw otrzymanych 
z tytułu zapisu albo przelewu roszczenia o jego wykonanie.

Art. 975.
Zapis może być uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.

Art. 976.
W braku odmiennej woli spadkodawcy zapis rzeczy oznaczonej co do 

tożsamości jest bezskuteczny, jeżeli rzecz zapisana nie należy do spadku 
w chwili jego otwarcia albo jeżeli spadkodawca był w chwili śmierci zo
bowiązany do zbycia tej rzeczy.

Art. 977.
Jeżeli przedmiotem zapisu jest rzecz oznaczona co do tożsamości, do 

roszczeń zapisobiercy o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot 
pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak również do roszczeń obciążone
go zapisem o zwrot nakładów na rzecz stosuje się odpowiednio przepisy 
o roszczeniach między właścicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy.

Art. 978.
Jeżeli przedmiotem zapisu jest rzecz oznaczona co do tożsamości, ob

ciążony zapisem ponosi względem zapisobiercy odpowiedzialność za 
wady rzeczy jak darczyńca.
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Art. 979.
Jeżeli przedmiotem zapisu są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, 

obciążony powinien świadczyć rzeczy średniej jakości, uwzględniając 
przy tym potrzeby zapisobiercy.

Art. 980.
Jeżeli przedmiotem zapisu są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, 

do odpowiedzialności obciążonego względem zapisobiercy za wady 
fizyczne i prawne rzeczy stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy 
sprzedaży. Jednakże zapisobierca może żądać od obciążonego zapisem 
tylko odszkodowania za nienależyte wykonanie zapisu albo dostarcze
nia zamiast rzeczy wadliwych rzeczy takiego samego gatunku wolnych 
od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

Art. 981.
Roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem lat pięciu od 

dnia wymagalności zapisu.
Art. 982.

Spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub na 
zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czy
niąc nikogo wierzycielem (polecenie).

Art. 983.
Zapisobierca obciążony poleceniem może powstrzymać się z jego wy

konaniem aż do chwili wykonania zapisu przez spadkobiercę. Przepis ten 
stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy polecenie obciąża dalszego 
zapisobiercę.

Art. 984.
Jeżeli osoba, na której rzecz został uczyniony zapis z obowiązkiem 

wykonania polecenia, nie chce lub nie może być zapisobiercą, spadko
bierca zwolniony od obowiązku wykonania zapisu powinien w braku 
odmiennej woli spadkodawcy polecenie wykonać. Przepis ten stosuje się 
odpowiednio w wypadku, gdy polecenie obciąża dalszego zapisobiercę.

Art. 985.
Wykonania polecenia może żądać każdy ze spadkobierców, jak rów

nież wykonawca testamentu, chyba że polecenie ma wyłącznie na celu 
korzyść obciążonego poleceniem. Jeżeli polecenie ma na względzie inte
res społeczny, wykonania polecenia może żądać także właściwy organ 
państwowy.
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DZIAŁ IV.

Wykonawca testamentu

Art. 986.
§ 1. Spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę testamentu.
§ 2. Nie może być wykonawcą testamentu, kto nie ma pełnej zdolności 

do czynności prawnych.
Art. 987.

Jeżeli osoba powołana jako wykonawca testamentu nie chce tego obo
wiązku przyjąć, powinna złożyć odpowiednie oświadczenie przed sądem.

Art. 988.
§ 1. Jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej, wykonawca testamentu 

powinien zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, 
w szczególności wykonać zapisy i polecenia, a następnie wydać majątek 
spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i z ustawą.

§ 2. Wykonawca testamentu może pozywać i być pozywany w spra
wach wynikających z zarządu spadkiem. Może również pozywać w spra
wach o prawa należące do spadku i być pozywany w sprawach o długi 
spadkowe.

Art. 989.
§ 1. Do wzajemnych roszczeń między spadkobiercą a wykonawcą tes

tamentu wynikających ze sprawowania zarządu spadkiem stosuje się 
odpowiednio przepisy o zleceniu za wynagrodeniem.

§ 2. Koszty zarządu majątkiem spadkowym oraz wynagrodzenie wyko
nawcy testamentu należą do długów spadkowych.

Art. 990.
Z ważnych powodów sąd może zwolnić wykonawcę testamentu.

Tytuł IV.

Zachowek

(...).
Art. 1008.

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka 
i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:
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1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzecz
ny z zasadami współżycia społecznego;

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu 
osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności 
albo rażącej obrazy czci;

3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków ro
dzinnych.

Art. 1009.
Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna 

wynikać z treści testamentu.
Art. 1010.

§ 1. Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachow
ku, jeżeli mu przebaczył.

§ 2. Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do 
czynności prawnych, przebaczenie jest bezskuteczne, gdy nastąpiło z dos
tatecznym rozeznaniem.

Art. 1011.
Zstępni wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku, 

chociażby przeżył on spadkodawcę.
(...).

Tytuł X.
Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych

(...).
Art. 1065.

(Uchylony).
(Artykuł uchylony przez art. 1 pkt 117 ustawy z 28 VII 1990 r. — 

Dz. U. z 1990 r., nr 55, poz. 321).
(...).

Art. 1067.
§ 1. Do zapisu, którego przedmiotem jest świadczenie pieniężne, sto

suje się odpowiednio przepisy art. 216.
§ 2. Jeżeli wykonanie zapisu prowadziłoby do podziału gospodarstwa 

rolnego lub wkładu gruntowego w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 
sprzecznego z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, spadkobierca 
zobowiązany do wykonania zapisu może żądać zamiany przedmiotu 
zapisu na świadczenie pieniężne.
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KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
ustawa z 17 XI 1964 r. (wyciąg)

Dział IV.
Sprawy z zakresu prawa spadkowego

(w brzmieniu ustalonym przez ustawę z 14II1991 r., art. 23 pkt 2 - 22, Dz. U. 
z 1991 r., nr 22, poz. 92 - w dziale IV - tytuł II księga druga część pierwsza - 
oznaczenie rozdziałów oraz brzmienie art. 627, 646, 647, 648, 649 § 1, art. 652, 
653, 654, 691 § 2)

Przepisy wstępne

Art. 627.
Postępowanie spadkowe należy do zakresu działalności sądów, chyba 

że przepis szczególny stanowi inaczej.
Art. 628.

Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu 
działania sądów wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamie
szkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da 
się ustalić, sąd miejsca w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego 
część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd 
powiatowy (obecnie: rejonowy) dla m.st. Warszawy.

Art. 629.
(Uchylony).

Rozdział 3.
Ogłoszenie testamentu

Art. 646.
§ 1. Osoba, u której znajduje się testament, obowiązana jest złożyć go 

w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy.
§ 2. Kto bezzasadnie uchyla się od wykonania powyższego obowiąz

ku, ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Ponadto sąd spad
ku może nałożyć na uchylającego się grzywnę.

Art. 647.
W celu stwierdzenia, czy istnieje testament i gdzie się znajduje sąd spad

ku może nakazać złożenie oświadczenia w tym przedmiocie, stosując odpo
wiednio tryb przewidziany do wyjawienia przedmiotów spadkowych.
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Art. 648.
§ 1. Sąd po wysłuchaniu osoby, u której według uzyskanych wiado

mości testament się znajduje, wyda z urzędu postanowienie nakazujące 
jej złożenie testamentu w wyznaczonym terminie.

§ 2. Na postanowienie sądu w przedmiocie złożenia testamentu przy
sługuje zażalenie.

Art. 649.
§ 1. Sąd otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadko

dawcy.
§ 2. O terminie otwarcia i ogłoszenia nie zawiadamia się osób zainte

resowanych, jednakże mogą one być obecne przy tej czynności.
Art. 650.

Gdy złożono kilka testamentów jednego spadkodawcy, otwiera się 
i ogłasza wszystkie, a na każdym z nich czyni się wzmiankę o innych.

Art. 651.
W protokole otwarcia i ogłoszenia testamentu opisuje się jego stan zew

nętrzny oraz wymienia się jego datę, datę złożenia i osobę, która testa
ment złożyła. Na testamencie zamieszcza się datę otwarcia i ogłoszenia.

Art. 652.
O dokonanym otwarciu i ogłoszeniu testamentu sąd spadku zawia

damia w miarę możności osoby, których rozrządzenia testamentowe do
tyczą, oraz wykonawcę testamentu i kuratora spadku.

Art. 653.
Testament wraz z protokołem otwarcia i ogłoszenia przechowuje się 

w sądzie spadku.
Art. 654.

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do pisma 
stwierdzającego treść testamentu ustnego.

Rozdział 5.
Przesłuchanie świadków testamentu ustnego

Art. 661.
§ 1. Kto dowie się o śmierci spadkodawcy oraz o tym, że treść testa

mentu ustnego nie została spisana, obowiązany jest niezwłocznie zawia
domić o tym sąd spadku oraz podać imiona, nazwiska i adresy świad
ków testamentu, jeżeli okoliczności te są mu znane.
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§ 2. Kto nie dopełnia obowiązku przewidzianego w paragrafie poprze
dzającym, odpowiada za wynikłą stąd szkodę, nadto sąd spadku może 
wymierzyć mu grzywnę.

Art. 662.
Świadków, którzy treści testamentu ustnego nie stwierdzili na piśmie, 

sąd wzywa do złożenia na wyznaczonym posiedzeniu sądowym zeznań 
stwierdzających treść testamentu. Do postępowania w sprawie przesłu
chania świadków testamentu ustnego stosuje się odpowiednio przepisy 
o dowodzie ze świadków w procesie, z tą zmianą, że świadkowie testa
mentu nie mogą odmówić zeznań ani odpowiedzi na pytanie, ani też nie 
mogą być zwolnieni od złożenia przyrzeczenia.

Art. 663.
(Uchylony).

Rozdział 6.
Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu

Art. 664.
Osoba powołana na wykonawcę testamentu, która odmawia przyję

cia tego obowiązku, powinna oświadczyć o tym w sądzie spadku ustnie 
do protokołu albo w piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Peł
nomocnictwo do złożenia takiego oświadczenia powinno być udzielone 
w piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.

Art. 665.
Sąd spadku wyda osobie powołanej na wykonawcę testamentu na jej 

wniosek zaświadczenie, w którym wymieni imię, nazwisko, zawód, miej
sce ostatniego zamieszkania oraz datę i miejsce śmierci spadkodawcy, 
imię, nazwisko, zawód i miejsce zamieszkania wykonawcy testamentu, 
jak również zamieści stwierdzenie, że dana osoba została powołana na 
wykonawcę testamentu.

Rozdział 10.
Inne sprawy spadkozoe

(•••)■
Art. 691.

§ 1. Do wniosku o zwolnienie wykonawcy testamentu u prawniona jest 
osoba zainteresowana. Rozstrzygnięcie wniosku nastąpi po wysłuchaniu 
wykonawcy testamentu.

§ 2. Wykonawca testamentu zwolniony z obowiązków powinien zwró
cić zaświadczenie o swych uprawnieniach.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY 
NARODOWEJ

z dnia 30 11965 r. w sprawie testamentów wojskowych
(Dz.U. z 1965 r., nr 7, poz. 38)

Na podstawie art. 954 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 
93) zarządza się, co następuje:

§ 1. Testament wojskowy może być sporządzony tylko w czasie mobi
lizacji lub wojny albo przebywania w niewoli.

§ 2.1. Testamenty wojskowe mogą sporządzać:
1) żołnierze sił zbrojnych pełniący czynną służbę wojskową,
2) pracownicy cywilni zatrudnieni w siłach zbrojnych,
3) osoby cywilne towarzyszące siłom zbrojnym, a mianowicie:
a) członkowie personelu stowarzyszenia „Polski Czerwony Krzyż" 

i innych stowarzyszeń udzielających pomocy wojskowej służbie zdrowia,
b) osoby wykonujące czynności duszpasterskie w siłach zbrojnych,
c) członkowie służb pomocniczych i inne osoby wykonujące świadcze

nia osobiste na rzecz sił zbrojnych.
2. Testament wojskowy może być sporządzony również przez inne 

osoby cywilne niż wymienione w ust. 1, jeżeli znajdują się na obszarze 
będącym pod wyłącznym zarządem organów wojskowych albo na jed
nostce pływającej marynarki wojennej lub na statku powietrznym nale
żącym do sił zbrojnych.

§ 3. 1. Testament wojskowy może być sporządzony według jednej 
z następujących form:

1) spadkodawca oświadcza swą ostatnią wolę ustnie sędziemu woj
skowemu, który spisuje ją w protokole z podaniem miejsca i daty jego 
sporządzenia, odczytuje protokół spadkodawcy i sporządza o tym 
wzmiankę; następnie protokół podpisują spadkodawca i sędzia, a jeżeli 
spadkodawca nie może się podpisać, sędzia wojskowy powinien zamie
ścić w protokole uwagę wyjaśniającą powód braku podpisu spadkodaw
cy;

2) spadkodawca oświadcza swą ostatnią wolę ustnie w obecności 
dwóch świadków jednocześnie obecnych, z których jeden spisuje wolę 
spadkodawcy, podając miejsce i datę jej spisania, a następnie tak sporzą
dzony testament podpisują spadkodawca i dwaj świadkowie;
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3) jeżeli spadkodawca nie może się podpisać, oświadcza ustnie swą 
ostatnią wolę w obecności trzech świadków jednocześnie obecnych, z któ
rych jeden spisuje wolę spadkodawcy podając miejsce i datę jej spisania 
wraz z wyjaśnieniem powodu braku podpisu spadkodawcy; tak sporzą
dzony testament po odczytaniu go spadkodawcy i dokonaniu o tym 
wzmianki podpisują wszyscy trzej świadkowie.

2. W razie obawy rychłej śmierci spadkodawcy wskutek odniesionych 
ran lub choroby albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowa
nie formy testamentu określonej w ust. 1 jest niemożliwe lub bardzo utru
dnione, testament wojskowy może być sporządzony również w tej for
mie, że spadkodawca oświadcza swą ostatnią wolę ustnie wobec dwóch 
świadków, choćby niejednocześnie obecnych; stwierdzenie treści takiego 
testamentu może nastąpić w sposób przewidziany w art. 952 § 2 i § 3 kodeksu 
cywilnego.

§ 4. Okoliczności dopuszczające sporządzenie testamentu wojskowe
go nie wyłączają możliwości sporządzenia testamentu w formie przewi
dzianej w art. 949 - 953 kodeksu cywilnego.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. (M.N. - tj. 
z dniem 17II1965 r.).



Wykaz aktów normatywnych związanych
z testamentem

1. Kodeks cywilny - ustawa z 23 IV 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 
z 1964 r., nr 16, poz. 93; zm.: 1971, nr 27, poz. 252; 1976, nr 19, poz. 122 
(art. 15); 1982 r., nr 11, poz. 81 (art. 1); 1982, nr 19, poz. 147 (art. 113); 1982 
r., nr 30, poz. 210 (art. 268); 1984 r., nr 45, poz. 242 (art. 71); 1985 r., nr 22, 
poz. 99 (art. 99); 1989 r., nr 3, poz. 11; 1990 r., nr 34, poz. 198 (art. 1 pkt 9, 
art. 5 pkt 12, art. 17); 1990 r., nr 55, poz. 321; 1990 r., nr 79, poz. 464 (art.
10) ; 1991 r., nr 107, poz. 464 (art. 59); 1991 r., nr 115, poz. 496 (art. 1); 1993 
r., nr 17, poz. 78 (art. 6); 1994 r., nr 27, poz. 96 (art. 129); 1994 r., nr 85, poz. 
388 (art. 34, 41); 1994 r., nr 105, poz. 509 (art.47); 1995 r., nr 83, poz. 417 
(art. 2); 1996 r., nr 114, poz. 542; 1996 r., nr 139, poz. 646 (art.2); 1996 r., nr 
149, poz. 703 (art. 46); 1997 r., nr 43, poz. 272 (art. 2); 1997 r., nr 115, poz. 
741 (art. 234); 1997 r„ nr 117, poz. 751 (art. 2), nr 157, poz. 1040; 1998 r„ nr 
106, poz. 668 (art. 24), nr 117, poz. 758 (art. 1).

2. Kodeks postępowania cywilnego - ustawa z 17 XI 1964 r. kodeks 
postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r., nr 43, poz. 296; sprost. 1965, nr 
15, poz. 113; zm.: 1974, nr 27, poz. 157 (art. 18); 1974 r., nr 39, poz. 231 
(art. 95); 1975 r., nr 45, poz. 234 (art. 2); 1982 r., nr 11, poz. 82; 1982 r., nr 
30, poz. 210 (art. 269); 1983 r., nr 5, poz. 33 (art. 11); 1984 r., nr 45, poz. 241 
(art. 77); 1984 r., nr 45, poz. 242 (art. 72); 1985 r., nr 20, poz. 86 (art. 1); 
1987 r„ nr 21, poz. 123 (art. 22); 1988 r„ nr 41, poz. 324 (art. 39); 1989 r„ nr 
4, poz. 21 (art. 116); 1989 r., nr 33, poz. 175 (art. 6); 1990 r., nr 14, poz. 88 
(art. 25); 1990 r., nr 34, poz. 198 (art. 3 pkt 6, art. 5 pkt 13, art. 18); 1990 r., 
nr 53, poz. 306 (art. 3); 1990 r., nr 55, poz. 318; 1990 r., nr 79, poz. 464 (art.
11) ; 1991 r„ nr 7, poz. 24 (art. 92); 1991 r„ nr 22, poz. 92 (art. 23); 1991 r„ nr 
115, poz. 496 (art. 4); 1993 r., nr 12, poz. 53; 1994 r., nr 105, poz. 509 (art. 
48); 1995 r„ nr 83, poz. 417 (art. 3); 1996 r„ nr 24, poz. 110 (art. 29); 1996 r„ 
nr 43, poz. 189 (art. 1); 1996 r., nr 73, poz. 350 (art. 48); 1996 r., nr 149, poz. 
703 (art. 47); 1997 r., nr 43, poz. 270; 1997 r., nr 54, poz. 348 (art. 58); 1997 r., nr 
75, poz. 471 (art. 4); 1997 r., nr 102, poz. 643 (art. 83); 1997 r., nr 117, poz. 752 
(art. 2); 1997 r., nr 121, poz. 769 (art. 63); 1997 r., nr 121, poz. 770 (art. 16); 
1997 r„ nr 133, poz. 882 (art. 95); 1997 r„ nr 139, poz. 934 (art. 223); 1997 r„ 
nr 140, poz. 940 (art. 40); 1997 r., nr 141, poz. 944 (art. 119); z 1998 r., nr 106, 
poz. 668 (art. 25), nr 117 poz. 757 (art. 2).

3. Ustawa z 28 VII 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 
1983 r., nr 45, poz. 207; zm.: 1989 r., nr 74, poz. 443 (art. 5); 1995 r., nr 85, 
poz. 428; 1995 r., nr 133, poz. 654 (art. 35); 1996 r., nr 152, poz. 721; jedno
lity tekst — Dz.U. z 1997 r., nr 16, poz. 89; zm.: Dz.U. z 1997 r., nr 137, 
poz. 926 (art. 311); Dz. U. z 1997 r., nr 139, poz. 932 (art. 42).

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 IV 1997 r. w sprawie wyko
nania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn 
(Dz.U. z 1997 r., nr 34, poz. 209).
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5. Rozporządzenie Ministra Finansów z 31 III 1987 r. w sprawie zasad 
ustalania wartości niektórych rzeczy i praw majątkowych, stanowiących 
podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (Dz.U. 
z 1987 r., nr 12, poz. 75).

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 IX 1981 r. w sprawie po
datku od spadków i darowizn (Dz.U. z 1981 r., nr 23, poz. 121).

7. Zarządzenie Ministra Finansów i Sprawiedliwości z 7 II 1984 r. 
w sprawie poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn (Mo
nitor Polski 1984 r., nr 6, poz. 49, zm.: MP 1994 r., nr 65, poz. 584).

8. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 30 11965 r. w spra
wie testamentów wojskowych (Dz.U. z 1965 r., nr 7, poz. 38).

9. Ustawa z 29 VIII 1997 r. prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r., nr 140, 
poz. 939).

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 XI1964 r. w sprawie przeno
szenia własności nieruchomości rolnych, zniesienia współwłasności takich 
nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych (Dz.U. z 1964 r., 
nr 45, poz. 304; Dz.U. z 1970 r. nr 18, poz. 150; Dz.U. z 1970 r„ nr 24, poz. 
199; Dz.U. z 1971 r., nr 37, poz. 332; Dz.U. z 1972 r., nr 31, poz. 215 (tekst 
jednolity); Dz.U. z 1972 r., nr 49, poz. 317; Dz.U. z 1981 r., nr 9, poz. 36;

lity); Dz.U. z 1987 r., nr 33, poz. 186; Dz.U. z 1988 r., nr 10, poz. 73; Dz.U. 
z 1988 r„ nr 29, poz. 202; Dz.U. z 1989 r„ nr 23, poz. 122; Dz.U. z 1990 r.„ 
nr 89, poz. 519 (§ 4).

11. Ustawa z 24 VI1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 1994 r., nr 85, poz. 
388; zm.: Dz.U. z 1997 r., nr 106, poz. 682).

12. Ustawa z 6IV1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., nr 46, poz. 203, 
zm.: Dz.U. z 1997 r., nr 121, poz. 769, z 1997 r., nr 121, poz. 770).

13. Ustawa z 26 X1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tka
nek i narządów (Dz.U. z 1995 r., nr 138, poz. 682, zm.: Dz.U. z 1997 r., nr 
88, poz. 555, z 1997 r., nr 104, poz. 661).

14. Ustawa z 31 11959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 
z 1972 r., nr 47, poz. 298, zm.: Dz.U. z 1989 r., nr 29, poz. 154, z 1990 r., nr 
34, poz. 198, z 1991 r., nr 64, poz. 271, z 1997 r., nr 126, poz. 805, z 1997 r., 
nr 141, poz. 943).

15. Ustawa z 2 VII 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach 
mieszkaniowych (Dz.U. z 1994 r., nr 105, poz. 509, zm.: Dz.U. z 1995 r., 
nr 86, poz. 433, z 1995 r., nr 133, poz. 654, z 1996 r., nr 56, poz. 257, z 1997 r., 
nr 43, poz. 272, z 1997 r., nr 68, poz. 439, z 1997 r., nr 111, poz. 723).

16. Ustawa z 16IX1982 r. prawo spółdzielcze (jedn. tekst Dz.U. z 1995 r., 
nr 54, poz. 288, zm.: Dz.U. z 1995 r., nr 133, poz. 654, z 1996 r., nr 5, poz. 32, 
z 1996 r., nr 24, poz. 110, z 1996 r., nr 43, poz. 189, z 1997 r., nr 32, poz. 183, z 
1997 r., nr 111, poz. 723, z 1997 r., nr 121, poz. 769, z 1997 r., nr 121, poz. 770).
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CZĘŚĆ DRUGA

Wzory testamentów





A. Wzory podstawowe testamentów (1 - 27)

Wzór 1
Przykład testamentu

Testament
12 września 1997 r.

Na wypadek mojej śmierci do spadku powołuję jako spadkobierców moje 
dzieci — Marię, Jana, Michała, Marka w 1/4 każdego.

Jan Kowalski
Uwagi. Do roz. 1,1.

Wzór 2
Przykład testamentu

Testament
4 października 1997 r.

Na wypadek mojej śmierci mojemu synowi Janowi zapisuję mój samo
chód osobowy.

Marek Cieśla
Uwagi. Do roz. 1,1.

Wzór 3
Przykład testamentu własnoręcznego

Testament
Lesko, 3 września 1997 r.

Mojej córce Marii zapisuję nieruchomość gruntową położoną „Pod Wierzbą”. 
Jan Orzeł

Uwagi. Do roz. 11, 2.

Wzór 4
Przykład testamentu notarialnego

AKT NOTARIALNY
Dnia dwudziestego siódmego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdzie
siątego siódmego (27 XII 1997 r.) w Krynicy przed notariuszem Markiem 
Wierzbą w Kancelarii Notarialnej w Krynicy stawił się Jan Orzeł, syn Józe
fa i Agnieszki zamieszkały Krynica, ul. Słowackiego 12 i oświadczył, że 
chce sporządzić testament------------------------------------------------------------------
Tożsamość stawającego notariusz ustalił na podstawie dowodu osobiste
go serii AT. 987665436-------------------------------------------------------------------------
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TESTAMENT
Jan Orzeł oświadcza, że do spadku powołuje jako spadkobierców swoich 
synów - Mateusza Orła, Marka Orła, Łukasza Orła, Jana Orła w 1/4 każ
dego. — 
Wypisy tego aktu można wydawać stawającemu i spadkobiercom w do
wolnej ilości.----------------------------------------------------------------------------------------
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----------------------------------------------

Testator - Jan Orzeł 
Notariusz
mgr Marek Wierzba
Uwagi. Do roz. II, 3.
Za sporządzenie testamentu notarialnego pobiera się wynagrodzenie — 
por. § 9 rozp. Ministra Sprawiedliwości z 12 IV 1991 r. w sprawie taksy 
notarialnej (Dz.U. z 1991 r., nr 33, poz. 146, zm.: Dz.U. z 1992 r., nr 21, 
poz. 89, z 1992 r., nr 54, poz. 265, z 1994 r., nr 130, poz. 654, z 1997 r., nr 47, 
poz. 313).
„§ 9. Maksymalne wynagrodzenie wynosi za sporządzenie:
(...) 3) testamentu — do 25 zl,
4) testamentu zawierającego zapis, polecenie lub pozbawienie upraw
nionego prawa do zachowku — do 35 zł,
5) aktu odwołania testamentu — do 25 zł (...)".
„§ 17 ust. 1. Jeżeli notariusz dokonał czynności notarialnej poza lokalem 
kancelarii notarialnej, może ustalić zwiększone wynagrodzenie liczone 
za każdą godzinę od opuszczenia kancelarii do powrotu, w wysokości:
1) w porze dziennej - do 1/50 wynagrodzenia,
2) w porze nocnej oraz dni ustawowo wolne od pracy - do 1/20 wyna
grodzenia.
ust. 2. Za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20.
ust. 3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do takich czynności, które z istoty nie 
mogą się odbyć w lokalu kancelarii".
Według mnie testament może być czynnością, która z istoty nie może 
odbyć się w lokalu kancelarii. Nie stosuje się zatem § 17 ust. 1, 2, lecz 
stosuje się ust. 3. Jest to jednak pogląd dyskusyjny w literaturze. Jest we
dług mnie bezdyskusyjne, że jeśli testator jest np. chory lub nie może 
przyjść do kancelarii notarialnej albo jest subiektywnie obawa śmierci, to 
nie stosuje się § 17 ust. 1, 2, lecz stosuje się ust. 3.
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Wzór 5
Przykład testamentu allograficznego

Testament
Kraków, 29 września 1997 r. 

Spadkodawca Jan Zaręba oświadcza, że zapisuje swą nieruchomość lo
kalową położoną w Krakowie, ul. Słoneczna 2, swemu bratu Józefowi Dra
wskiemu.
Protokół spadkodawcy odczytano.
Jan Zaręba, Józef Szklarski, Adam Ziętski 
wójt Adam Walec
Uwagi.
1) Wzmianka o odczytaniu protokołu testamentu allograficznego nie jest 
wymagana, ale zalecana. Natomiast protokół ma być zawsze odczytany 
spadkodawcy.
2) Do roz. II, 4.

Wzór 6 
Przykład testamentu ustnego (art. 952 kc)

Pismo stwierdzające treść testamentu ustnego
Jan Relski oświadcza, że swe własnościowe prawo do lokalu w spółdziel
ni mieszkaniowej położone w Lublinie przy ul. Leskiej 2 m. 7 zapisuje cór
ce Bronisławie Relskiej.
Testament ustny sporządzono 8 grudnia 1997 r. w Lublinie.
Pismo stwierdzające treść testamentu ustnego sporządzono 8 grudnia 
1997 r. w Lublinie.
Jan Izdebski, Jan Warek, Józef Starecki, Jan Relski 
Uwagi.
1) Podpisy muszą być — jak zawsze — własnoręczne. Podpis testatora 
w tym przykładzie jest zbędny, ale można go na pewno umieścić.
2) Do roz. II, 5.

Wzór 7
Przykład podpisu na testamencie własnoręcznym (holograficznym) 

Testament
Zielona Góra, 2 lutego 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci powołuję do całego spadku mojego syna An
drzeja Drzazgę.

Jan Drzazga
Uwagi. Do roz. III.
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Wzór 8
Przykład daty na testamencie

Testament
Wrocław, 1 stycznia 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci mojej córce Marii Leszkowskiej zapisuję 
1 000 zł.

Marek Leszkowski
Uwagi. Do roz. IV.

Wzór 9
Przykład daty na testamencie

Testament
Na wypadek mojej śmierci mojej córce Marii Leszkowskiej zapisuję 
1 000 zł.

Wrocław, 1 1 1997 r. 
Marek Leszkowski

Uwagi. Do roz. IV.

Wzór 10
Przykład testamentu z udziałem świadków

Testament
Jacek Chwalba oświadcza, że na wypadek swej śmierci zapisuje swój 
pierścionek żonie Marii Chwalbie.
Testament ustny sporządzono 7 października 1997 r. w Lesku.
Pismo stwierdzające treść testamentu ustnego sporządzono 7 paździer
nika 1997 r. w Lesku.
Jan Orelski Jan Brzeski Józef Biały
świadek świadek świadek
Jacek Chwalba - testator
Uwagi.
1) Podpis testatora jest w wypadku podpisu trzech świadków na piśmie 
stwierdzającym treść testamentu ustnego zbędny (art. 952 § 2 kc), ale 
dopuszczalny.
2) Do roz. V.
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Wzór 11
Przykład testamentu powołującego spadkobiercę

Testament
Miastkowo, 2 lutego 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci do spadku powołuję jako spadkobiercę wy
łącznego mojego syna Michała Orła.
Jan Orzeł
Uwagi. Do roz. VI, 2.

Wzór 12
Przykład testamentu powołującego spadkobiercę

Testament
Opole, 8 marca 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci ustanawiam spadkobiercami mojego syna 
Adama Słowiczka, córkę Marię Slowiczek oraz wnuka Andrzeja Słowicz- 
ka, każdego z nich po 1/3.

Marek Slowiczek
Uwagi. Do roz. VI, 2.

Wzór 13
Przykład testamentu z art. 961 kc

Testament
Kielce, 3 maja 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci przeznaczam cały mój spadek w sposób na
stępujący: córce Zofii Krzak przeznaczam nieruchomości gruntowe 
o powierzchni 1 ha w Brzostkowie, córce Marii Krzak dom jednorodzinny 
z działką przydomową przy ul. Zamkowej 2, w Kielcach, bratu Andrzejowi 
Krzakowi samochód osobowy.

Jan Krzak
Uwagi.
1) Testator nie rozrządził np. wkładem oszczędnościowym w kwocie 
10000 zł wchodzącym w skład spadku. Może tych innych przedmiotów 
/praw/ w ogóle nie być, np. wkładu oszczędnościowego i przykład jest 
aktualny.
2) Do roz. VI, 2.
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Wzór 14
Przykład testamentu określającego udziały w spadku

Testament
Brzozów, 1 stycznia 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci do spadku powołuję następujących spadko
bierców: syna Adama Słowińskiego w 7/2, siostrę Katarzynę Leskońską 
w 1/4, brata Andrzeja Słowińskiego w 1/4.

Andrzej Słowiński
Uwagi. Do roz. VI, 3.

Wzór 15
Przykład testamentu, w którym warunkowo i terminowo powołano 
spadkobiercę

Testament
Dębowo, 29 czerwca 1997 r. 

Powołuję do spadku na wypadek mojej śmierci Pana Jerzego Bestow- 
skiego zam. Dębowo 123 woj. opolskie pod warunkiem, że do chwili otwar
cia spadku - to jest mojej śmierci - zmieni swój niemoralny tryb życia.

Piotr Wierzbin
Uwagi. Do roz. VI, 4.

Wzór 16
Przykład testamentu na podstawienie (zwykłe, pospolite) - art. 963 kc 

Testament
Oleszno, 2 lutego 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci do spadku powołuję mojego syna Andrzeja 
Piotrowskiego. Gdyby osoba ta nie chciała lub nie mogła być spadkobier
cą, do spadku po mnie powołuję córkę Ewę Piotrowską.

Marek Piotrowski
Uwagi. Do roz. VI, 5.

Wzór 17
Przykład testamentu na dwa odrębne testamenty wzajemne z tym 
samym podstawieniem

Testament
Poznań, 8 września 1997 r. 

Ja na wypadek mojej śmierci Piotr Topolowy powołuję do spadku moją 
małżonkę Marię Topolową, gdyby zaś Maria Topolowa nie chciała lub nie
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mogła dziedziczyć po mnie (np. zmarła przede mną) do spadku powołuję 
syna Marka Topolowego.

Piotr Topolowy

Testament
Poznań, 8 września 1997 r.

Ja na wypadek mojej śmierci Maria Topolowa powołuję do spadku mał
żonka Piotra Topolowego, gdyby zaś Piotr Topolowy nie chciał lub nie nie 
mógł dziedziczyć po mnie (np. zmarł przede mną) do spadku powołuję 
syna Marka Topolowego.

Maria Topolowa
Uwagi. Do roz. VI, 5.
Por. wzór 95.

Wzór 18
Przykład testamentu ustanawiającego zapis

Testament
Zielona Góra, 21 listopada 1997 r.

Na wypadek mojej śmierci budynek mieszkalny położony „Pod Lipą’’ (na
zwa lokalna) zapisuję w całości mojemu synowi Piotrowi Wierzbie i córce 
Zofii Wierzbie.
Jednocześnie oświadczam, że wolą moją jest, aby sąd przy zniesieniu 
współwłasności i podziale na lokale odrębne w budynku tym pod nume
rem 22 wydzielił dwa lokale odrębne. Lokal I będzie się składał z dwóch 
izb od strony zachodniej w suterenie oraz łazienki I z dwóch pokoi od 
strony zachodniej na parterze i łazienki oraz dwóch pokoi i łazienki na 
piętrze. Lokal I ma otrzymać córka Zofia Wierzba.
Pozostałe izby znajdujące się w budynku ma otrzymać syn Piotr Wierzba. 
Działkę budowlaną, na której stoi budynek pod numerem 22 daruję po 
połowie na rzecz wyżej wskazanych zapisobierców, a to córki Zofii Wierz
by i syna Piotra Wierzby.

Marek Wierzba
Uwaga 1: Zapis ten - zależnie od woli testatora - można traktować jako 
zapis w istocie odrębnej własności lokali lub jako zapis udziału w prawie 
własności nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem mieszkalnym 
i wiążącym prawnie wskazaniem co do sposobu zniesienia współwła
sności. Por. uchw. SN z 20 XI 1981 r. III CZP 48/81 - OSNCP 1982, z. 4, 
poz. 49, w której SN stwierdził, że: Zapis dotyczący nieruchomości może 
polegać także na zobowiązaniu spadkobiercy do ustanowienia na rzecz 
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zapisobiercy odrębnej własności lokalu, jak również do przeniesienia 
udziału we współwłasności takiej nieruchomości. Gdyby wykonanie za
pisu przez zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu 
było ze względu na treść obowiązujących w tym zakresie przepisów nie
możliwe, treść zapisu, uwzględniając rzeczywistą wolę spadkodawcy (art. 
948 kc), mogłaby stanowić zobowiązanie do przeniesienia na rzecz zapi
sobiercy udziału w prawie własności nieruchomości. Por. roz. X, 4 (co do 
tego, że postanowienia testamentu co do sposobu zniesienia współwła
sności przy zapisie oraz dziale spadku są wiążące). Por. także roz. XVII. 
Do roz. VII.

Wzór 19
Przykład testamentu ustanawiającego zapis

Testament
Krosno Odrzańskie, 23 lipca 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci w budynku mieszkalnym nr 22 położonym „Pod 
Lipą" (nazwa lokalna) ustanawiam odrębną własność lokali. Lokal I bę
dzie się składał z dwóch izb od strony zachodniej w suterenie i łazienki 
i dwóch pokoi od strony zachodniej na parterze i łazienki oraz dwóch po
koi i łazienki na piętrze. Lokal II obejmuje pozostałe Izby znajdujące się 
w budynku. Lokal I ma otrzymać moja córka Zofia Wierzba. Lokal II ma 
otrzymać mój syn Piotr Wierzba. Działkę budowlaną, na której stoi budy
nek pod nr 22 daruję po połowie na rzecz wskazanych zapisobierców, a to 
córki Zofii Wierzby i syna Piotra Wierzby.

Marek Wierzba
Uwaga 2: Jest to zapis odrębnej własności lokali. Por. uwagę 1 do wzoru 
18. Do roz. VII.

Wzór 20
Przykład testamentu ustanawiającego polecenie

Testament
Kraków, 7 października 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci do spadku powołuję Jana Orła, zam. Kraków, 
Al. Krasińskiego 44, i polecam, aby osoba ta wzniosła mi nagrobek w pos
taci krzyża.

Michał Słowo
Uwagi. Do roz. VIII.
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Wzór 21
Przykład testamentu ustanawiającego wykonawcę testamentu

Testament
Gdańsk, 16 grudnia 1987 r.

1. Na wypadek mojej śmierci do spadku powołuję syna - Andrzeja Sło
necznego, córkę Marię Słoneczną oraz syna Jana Słonecznego w 1/3 
każdego.
2. Na wypadek mojej śmierci zapisuję synowi Janowi Słonecznemu dom 
jednorodzinny w Krynicy wraz z działką budowlaną.
3. Na wypadek mojej śmierci powołuję moją córkę Marię Słonecznąjako 
wykonawcę testamentu.

Michał Słoneczny
Uwagi. Do roz. IX.

Wzór 22
Przykład testamentu zawierającego rozrządzenia co do wykonania 
zapisu

Testament
Rzeszów, 11 lutego 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci budynek mieszkalny wraz z działką budowla
ną, na której stoi położony „Pod Lipą’’ (nr 44) zapisuję synowi Maciejowi 
Podgórskiemu w 1/2 oraz Zofii Podgórskiej w 1/2.
Przy zniesieniu współwłasności oświadczam, że moją wolą jest, aby sąd 
przy zniesieniu współwłasności i podziale na lokale w budynku pod nr 44 
wydzielił dwa odrębne lokale. Lokal I będzie się składał z izb od strony 
zachodniej. Lokal II będzie się składał z izb od strony wschodniej. Lokal I 
ma otrzymać Zofia Podgórska. Lokal II ma otrzymać Maciej Podgórski.

Michał Podgórski
Uwagi. Do roz. K, 4.

Wzór 23
Przykład testamentu negatywnego

Testament
Dębowo, 18lipca 1997 r.

Na wypadek mojej śmierci wyłączam od dziedziczenia ustawowego moją 
córkę Katarzynę Zełko.

Piotr Zełko
Uwagi. Do roz. X, 6.
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Wzór 24
Przykład testamentu wydziedziczającego

Testament
Białystok, 10lipca 1997 r.

Na wypadek mojej śmierci wydziedziczam moją córkę Alinę Artuk, albo
wiem: 1) wbrew mojej woli postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z za
sadami współżycia społecznego: 2) dopuściła się względem mnie umyśl
nego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej 
obrazy czci; 3) uporczywie nie dopełnia względem mnie obowiązków ro
dzinnych.
Córka ta stale nadużywała alkoholu (alkoholiczka), nie troszczyła się 
o rodzinę, w sposób ostry zakłócała spokój domowy, prowadziła próżnia- 
czy tryb życia, wywoływała ostre stany psychiczne i nerwowe u innych 
osób, przede wszystkim członków rodziny, zaciągnęła długi w sposób 
sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (przestępstwo kradzieży).
Córka ta usiłowała mnie zabić, naruszyła nietykalność cielesną oraz znie
sławiła i znieważyła mnie oraz moje dzieci.
Nie alimentowała mnie. Nie pomagała mi w razie choroby, w starości. Nie 
pomagała mi przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego i domowego.

Helena Artuk
Uwagi. Do roz. XI.

Wzór 25
Przykład testamentu odwołującego (art. 946 cz. I kc)

Testament
Białystok, 14 stycznia 1997 r.

Na wypadek mojej śmierci odwołuję mój testament własnoręczny sporzą
dzony w dniu 14 VI11991 r.

Jan Oleśny
Uwagi. Do roz. XV.

Wzór 26
Przykład odwołania testamentu z art. 946 cz. II kc

Testament

Uwaga: testament odwołano przez przekreślenie.
Do roz. XV.
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Wzór 27
Przykład testamentu odwołującego z art. 947 kc

Testament
Koszalin, 11 lutego 1997 r.

Na wypadek mojej śmierci powołuję do całego spadku jako spadkobiercę 
ciotkę Ewę Rychłon.

Jakub Rychłon

Testament
Koszalin, 22 kwietnia 1997 r.

Na wypadek mojej śmierci powołuję do całego spadku jako spadkobiercę 
Tadeusza Rychłon.

Jakub Rychłon
Uwagi. Do roz. XV.

B. Wzory szczegółowe testamentów (28 - 100)

Wzór 28
Przykład odwołania odwołania testamentu
a) Testament

Opole, 18 kwietnia 1997 r.
Na wypadek mojej śmierci do całego spadku powołuję moją córkę Kata
rzynę Perz.

Tadeusz Perz

b) Testament
Opole, 19 kwietnia 1997 r.

Na wypadek mojej śmierci do całego spadku powołuję moją córkę Wandę 
Perz.

Tadeusz Perz

c) Testament
Opole, 20 kwietnia 1997 r.

Na wypadek mojej śmierci odwołuję mój testament własnoręczny sporzą
dzony w dniu 19 kwietnia 1997 r.

Tadeusz Perz
Uwagi. Do roz. XV oraz 1, 6.
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Wzór 29
Przykład testamentu na statku morskim lub powietrznym

Testament
Kraków, 2 lutego 1997 r.

Spadkodawca Jan Jarecki oświadcza, że do całego spadku powołuje syna 
Mateusza Jareckiego oraz syna Łukasza Jareckiego w 1/2 każdego. 
Protokół spadkodawcy odczytano.
Jan Jarecki Adam Brzeg Irena Solek
Dowódca statku powietrznego
Jan Skrzydło
Uwagi
1) Do roz. II, 1 oraz I, 4.
2) Podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można 
sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą w ten spo
sób, że spadkodawca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego za
stępcy w obecności dwóch świadków; dowódca statku spisuje wolę spad
kodawcy, podając datę jej spisania i pismo to w obecności świadków od
czytuje spadkodawcy, po czym pismo podpisują spadkodawca, świad
kowie oraz dowódca statku lub jego zastępca. Jeżeli spadkodawca nie 
może podpisać pisma, należy podać w piśmie przyczynę braku podpisu 
spadkodawcy. Jeżeli zachowanie tej formy nie jest możliwe, można spo
rządzić testament ustny (art. 953 kc).
3) Wzmianka o odczytaniu testamentu na statku morskim lub powietrz
nym nie jest wymagana, ale zalecana. Natomiast protokół ma być zawsze 
odczytany spadkodawcy przez dowódcę statku lub jego zastępcę.

Wzór 30
Przykłady testamentów wojskowych
a) Testament wojskowy z § 3 ust. 1 pkt 1 rozp. MON w zw. z art. 954 kc

Testament
Zielona Góra, 29 listopada 1997 r. 

Spadkodawca Andrzej Zaręba oświadcza, że na wypadek swej śmierci 
powołuje do całego spadku swego ojca Jana Zarębę.
Protokół spadkodawcy odczytał sędzia wojskowy Jerzy Las.

Andrzej Zaręba 
Sędzia wojskowy Jerzy Las
b) Testament wojskowy z § 3 ust. 1 pkt 2 rozp. MON w zw. z art. 954 kc
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Testament
Białystok, 24 listopada 1997 r. 

Spadkodawca Adam Jarzęcki oświadcza, że na wypadek swej śmierci 
zapisuje 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) swej córce Janinie 
Jarzęckiej.
Adam Jarzęcki Jan Solek Andrzej Weslik
c) Testament wojskowy z § 3 ust. 1 pkt 3 rozp. MON w zw. z art. 954 kc

Testament
Szczecin, 22 listopada 1997 r. 

Julian Strzecha oświadcza, że na wypadek swej śmierci poleca wypłacić 
Andrzejowi Wiesze kwotę 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 
Spadkodawca nie może podpisać testamentu, bo jest ranny i chory 
Spadkodawcy testament odczytano.
Zbigniew Lak, Andrzej Zloty, Adam Leśny
d) Testament wojskowy z § 3 ust. 2 rozp. MON w zw. z art. 954 kc

Protokół
Antoni Strzelisty oświadcza, że do całego spadku powołuje syna Andrze
ja Strzelistego.
Testament ustny sporządzono 23 listopada 1997 r. we Wrocławiu.
Pismo stwierdzające treść testamentu ustnego (protokół) sporządzono 
23 listopada 1997 r. we Wrocławiu.
Jan Walik Andrzej Solek Antoni Strzelisty
Uwaga: Podpis spadkodawcy w tym przykładzie jest zbędny, ale można 
go na pewno umieścić.
e) Testament z art. 949 - 953 kc
Okoliczności dopuszczające sporządzenie testamentu wojskowego nie 
wyłączają możliwości sporządzenia testamentu w formie przewidzianej 
w art. 949 - 953 kodeksu cywilnego.
Uwagi. Por. wzory testamentu własnoręcznego (wzór 3), testamentu no
tarialnego (wzór 4), testamentu allograficznego (wzór 5), testamentu ust
nego (wzór 6), testamentu na statku morskim lub powietrznym (wzór 
29).
Uwagi do pkt a - e:
1. Do roz. II, 1 oraz I, 4.
2. Szczególną formę testamentów wojskowych określi rozporządzenie Mi
nistra Obrony Narodowej wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawie
dliwości (art. 954 kc).
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3. Aktem wykonawczym do art. 954 jest obecnie rozp. Ministra Obrony 
Narodowej z 3011965 r. w sprawie testamentów wojskowych z 30 1 1965 r. 
w sprawie testamentów wojskowych (Dz.U. z 1965 r., nr 7, poz. 38). Tekst 
tego rozporządzenia (MON) przytoczę w całości:
Na podstawie art. 954 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964., nr 16, poz. 93) 
zarządza się, co następuje:
§ 1. Testament wojskowy może być sporządzony tylko w czasie mobili
zacji lub wojny albo przebywania w niewoli.
§ 2.1. Testamenty wojskowe mogą sporządzać:
1) żołnierze sił zbrojnych pełniący służbę wojskową,
2) pracownicy cywilni zatrudnieni w siłach zbrojnych,
3) osoby cywilne towarzyszące siłom zbrojnym, a mianowicie:
a) członkowie personelu stowarzyszenia „Polski Czerwony Krzyż" i in
nych stowarzyszeń udzielających pomocy wojskowej służbie zdrowia,
b) osoby wykonujące czynności duszpasterskie w siłach zbrojnych,
c) członkowie służb pomocniczych i inne osoby wykonujące świadczenia 
osobiste na rzecz sił zbrojnych.
2. Testament wojskowy może być sporządzony również przez inne oso
by cywilne niż wymienione w ust. 1, jeżeli znajdują się na obszarze będą
cym pod wyłącznym zarządem organów wojskowych albo na jednostce 
pływającej marynarki wojennej lub na statku powietrznym należącym 
do sił zbrojnych.
§ 3.1. Testament wojskowy może być sporządzony według jednej z nas
tępujących form:
1) spadkodawca oświadcza swą ostatnią wolę ustnie sędziemu wojsko
wemu, który spisuje ją w protokole z podaniem miejsca i daty jego spo
rządzenia, odczytuje protokół spadkodawcy i sporządza o tym wzmian
kę; następnie protokół podpisują spadkodawca i sędzia, a jeżeli spadko
dawca nie może się podpisać, sędzia wojskowy powinien zamieścić w pro
tokole uwagę wyjaśniającą powód braku podpisu spadkodawcy;
2) spadkodawca oświadcza swą ostatnią wolę ustnie w obecności dwóch 
świadków jednocześnie obecnych, z których jeden spisuje wolę spad
kodawcy, podając miejsce i datę jej spisania, a następnie tak sporządzony 
testament podpisują spadkodawca i dwaj świadkowie;
3) jeżeli spadkodawca nie może się podpisać, oświadcza ustnie swą ostat
nią wolę w obecności trzech świadków jednocześnie obecnych, z których 
jeden spisuje wolę spadkodawcy podając miejsce i datę jej spisania wraz 
z wyjaśnieniem powodu braku podpisu spadkodawcy; tak sporządzony 
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testament po odczytaniu go spadkodawcy i dokonaniu o tym wzmianki 
podpisują wszyscy trzej świadkowie.
2. W razie obawy rychłej śmierci spadkodawcy wskutek odniesionych 
ran lub choroby albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowa
nie formy testamentu określonej w ust. 1 jest niemożliwe lub bardzo utrud
nione, testament wojskowy może być sporządzony również w tej formie, 
że spadkodawca oświadcza swą ostatnią wolę ustnie wobec dwóch świad
ków, choćby niejednocześnie obecnych; stwierdzenie treści takiego testa
mentu może nastąpić w sposób przewidziany w art. 952 § 2 i § 3 kodeksu 
cywilnego.
§ 4. Okoliczności dopuszczające sporządzenie testamentu wojskowego 
nie wyłączają możliwości sporządzenia testamentu w formie przewidzia
nej w art. 949-953 kodeksu cywilnego.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. (M.N. - tj. 
z dniem 17 II 1965 r.).
4. W czasie pokoju, ściślej, gdy nie ma przesłanek określonych w rozp. 
MON cytowanym, żołnierz (osoby te) mogą sporządzić testament wy
łącznie w trybie określonym w art. 949-953 kc, tj. na zasadach ogólnych, 
tak jak każda osoba o obywatelstwie polskim.
5. Daty testamentów podane we wzorach (pkt a - c) są fikcyjne.

Wzór 31
Przykład dalszego zapisu

Testament
Krasnystaw, 28 marca 1997 r.

Na wypadek mojej śmierci mojemu synowi Janowi Stawnemu zapisuję 
mój księgozbiór naukowy.
Jana Stawnego obciążam zapisem kwoty 4 000 zł (słownie:czterech ty
sięcy złotych) na rzecz mojego syna Andrzeja Stawnego.

Jan Stawny
Uwagi.
1) Do roz. VII.
2) Art. 968 § 2 kc (dalszy zapis).

Wzór 32
Przykład zapisu naddziałowego (prelegatu)

Testament
Kielce, 1 stycznia 1997 r.

Na wypadek mojej śmierci mojej córce Zofii Górskiej i synowi Michałowi 
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Górskiemu zapisuję odrębną własność lokali w Kielcach, ul. Słowackiego 
24, w ten sposób, że córka ma otrzymać lokal I, a syn lokal II.

Jan Górski
Uwagi. Do roz. VII.

Wzór 33
Przykład zapisu prawa własności nieruchomości
a) Zapis nieruchomości gruntowej

Testament
Brzozów, 29 marca 1997 r.

Na wypadek mojej śmierci zapisuję mojemu synowi Michałowi Opolskie
mu nieruchomość wraz z budynkiem mieszkalnym „Pod Lipą" (nazwa lo
kalna) w Brzozowie nr 200 (ma ona numer ewidencyjny działki 494, ma 
ona także założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Brzozowie 
- Kw nr 1000).

Jan Opolski
b) Zapis nieruchomości budynkowej

Testament
Brzozów, 30 marca 1997 r.

Na wypadek mojej śmierci zapisuję mojemu synowi Michałowi Opolskie
mu i córce Zofii Opolskiej nieruchomość wraz z budynkiem mieszkalnym 
„Pod Lipą" (nazwa lokalna) w Brzozowie nr 200 na współwłasność po 1/2 
dla każdego z nich.

Jan Opolski
c) Zapis odrębnej własności lokali lub zapis udziału w prawie własności 
nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem mieszkalnym i wiążącym 
prawnie wskazaniem co do sposobu zniesienia współwłasności, por. wzór 
18 (i uwagi do niego) i wzór 19 (i uwagi do niego) - odesłanie (zatem). 
Uwagi.
1) Do roz. VII.
2) Jeżeli zapisano na współwłasność kilku spadkobiercom lub zapiso
biercom nieruchomość gruntową wraz z budynkiem mieszkalnym, to 
można żądać działu spadku (powołanie - dziedziczenie) lub zniesienia 
współwłasności (zapis) przez podział fizyczny w drodze ustanowienia 
odrębnej własności lokali. Takie jest ustalone obecnie stanowisko SN 
i doktryny (por. np. uchwałę pełnego składu Izby Cywilnej SN z 21 XII 
1974 r. III CZP 31/74, OSNCP 1975, z. 9, poz. 128; uchw. SN z 20 XI1981 r. 
III CZP 48/81, OSNCP 1982, z. 4, poz. 49).Por. art. 7- 11 ustawy z 24 VI 
1994 r. o własności lokali.
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3) Por. ustawę z 24 VI 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 1994 r., nr 85, 
poz. 388, zm.: Dz. U. z 1997 r., nr 106, poz. 682).

Wzór 34
Przykład zapisu prawa własności rzeczy ruchomej

Testament
Laskowa, 31 marca 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci mojemu synowi Józefowi Wierzbinie zapisuję 
mój samochód „fiat”, a córce Marii Wierzbinie moją biżuterię.

Piotr Wierzbin
Uwagi. Do roz. VII.

Wzór 35
Przykład zapisu wieczystego użytkowania

Testament
Bydgoszcz, 1 kwietnia 1997 r. 

Oświadczam, że na wypadek mojej śmierci zapisuję przysługujące mi wie
czyste użytkowanie wraz z własnością domu mieszkalnego w Bydgoszczy, 
ul. Krasińskiego 44 mojemu synowi Janowi Letko.

Jan Letko
Uwagi. Do roz. VII.
Por. ustawę z 4 IX 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczy
stego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U. 
z 1997 r„ nr 123, poz. 781).

Wzór 36 
Przykład zapisu użytkowania nieruchomości rolnej

Testament
Lubomierz, 2 kwietnia 1997 r. 

Oświadczam, że na wypadek mojej śmierci zapisuję użytkowanie nie
ruchomości rolnej położonej „Pod Lasem” (nazwa lokalna) na rzecz Jana 
Oracza, zam. Lubomierz 280, osiedle „Brzozy".

Jan Kwiatek
Uwagi. Do roz. VII.
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Wzór 37
Przykład zapisu służebności osobistej mieszkania

Testament
Łętowe, 3 kwietnia 1997 r. 

Oświadczam, że na wypadek mojej śmierci zapisuję służebność osobistą 
mieszkania w budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości grun
towej w Łętowie „Pod Brzozą " (nazwa lokalna) nr 144 w postaci dwóch izb 
i kuchni oraz łazienki na parterze na rzecz mojego ojca Jana Ptaka.

Piotr Ptak
Uwagi. Do roz.VII.

Wzór 38
Przykład zapisu własnościowego prawa do lokalu w spółdzielni 
mieszkaniowej

Testament
Mszana Dolna. 4 kwietnia 1997 r.

Oświadczam, że na wypadek mojej śmierci zapisuję własnościowe spół
dzielcze prawo do lokalu w Mszanie Dolnej, ul. Słoneczna 2 m. 44 moje
mu ojcu Janowi Pasterzowi.

Maria Pasterz
Uwagi.
1) Do roz. VII.
2) Dopuszczalny jest według mnie zapis lokatorskiego prawa do lokalu 
w spółdzielni mieszkaniowej na rzecz osoby, która może wstąpić w to 
prawo (art. 221 prawa spółdzielczego), tj. osoby bliskiej. Jest to jednak 
dyskusyjne.(Odstępuję w tym miejscu od uprzednio prezentowanego 
poglądu, że taki zapis jest niedopuszczalny). Na pewno — co jest bezdy
skusyjne — własnościowe prawo do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej 
może być przedmiotem zapisu (prawo spółdzielcze).

Wzór 39
Przykład zapisu zastawu wraz z wierzytelnością zabezpieczoną

Testament
Słomka, 5 kwietnia 1997 r. 

Oświadczam, że na wypadek mojej śmierci zastaw na biżuterii wraz z wie
rzytelnością zabezpieczoną w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych) zapisuję Jakubowi Wilkowi, zam. Słomka 22.

Jakub Stromy
Uwagi. Do roz. VII.
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Wzór 40
Przykład zapisu hipoteki wraz z wierzytelnością zabezpieczoną 

Testament
Przemyśl, 6 kwietnia 1997 r. 

Oświadczam, że na wypadek mojej śmierci hipotekę wraz z wierzytelno
ścią zabezpieczoną w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 
wraz z odsetkami ustawowymi z tytułu pożyczki - wpisaną w dziale IV 
księgi wieczystej: Kw nr 1002 w Przemyślu - zapisuję Jakubowi Nędzkie- 
mu, zam. Przemyśl, ul. Bankowa 5.

Arkadiusz Wołek
Uwagi. Do roz. VII.

Wzór 41
Przykład zapisu oznaczonej kwoty pieniężnej

Testament
Rabka, 7 kwietnia 1997 r. 

Oświadczam, że na wypadek mojej śmierci zapisuję 12 000 zł (słownie: 
dwanaście tysięcy złotych) mojemu synowi Piotrowi Słowikowi.

Jan Słowik
Uwagi. Do roz. VII.

Wzór 42
Przykład zapisu wkładu oszczędnościowego w banku

Testament
Kraków, 8 kwietnia 1997 r. 

Oświadczam, że na wypadek mojej śmierci zapisuję cały wkład oszczęd
nościowy w banku Powszechna Kasa Oszczędności w Krakowie, ul. Wie
lopole 19 mojemu ojcu Janowi Orłowi.

Michał Orzeł
Uwagi.
1) Do roz.VII.
2) Zapis ten jest instytucją odrębną od pisemnego wskazania wkładcy 
znanemu prawu bankowemu.
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Wzór 43
Przykład zapisu użyczenia lokalu mieszkalnego

Testament
Myślenice, 9 kwietnia 1997 r. 

Oświadczam, że na wypadek mojej śmierci zapisuję dożywotnio użycze
nie (bezpłatne używanie) dwóch pokoi oraz kuchni i łazienki w nierucho
mości budynkowej położonej przy ul. Skalnej 2 na rzecz córki Marii Słonko.

Aniela Słonko
Uwagi.
1) Do roz. VII.
2) Budynek mieszkalny może być także przedmiotem użytkowania cały 
lub prawo wykonywania użytkowania może być ograniczone do ozna
czonej części budynku mieszkalnego, ale obciąża ono całą nieruchomość 
(zapis prawa rzeczowego ograniczonego). Zapis użyczenia natomiast jest 
zapisem prawa obligacyjnego (prawo słabsze).

Wzór 44
Przykład zapisu najmu lokalu mieszkalnego i użytkowego

Testament
Kalisz, 10 kwietnia 1997 r. 

Oświadczam, że na wypadek mojej śmierci zapisuję prawo najmu mojego 
lokalu mieszkalnego położonego w Kaliszu, ul. Konopnickiej 10, m. 2 wraz 
z garażem na rzecz Stefana Ornistego, zam. Kalisz, ul. Zamkowa 2 z czyn
szem początkowym w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych) miesięcznie 
z ustawowymi odsetkami. Czynsz przyszły ustalą wynajmujący i najemca.

Alicja Rybka 
Uwagi. Do roz. VII.

Wzór 45
Przykład zapisu dożywocia

Testament
Dziekanowice, 11 kwietnia 1997 r. 

Oświadczam, że na wypadek mojej śmierci zapisuję dożywotnie utrzyma
nie (dożywocie) na rzecz córki Anieli Słomko.
Jednocześnie zapisuję prawo użytkowania nieruchomości gruntowej „Pod 
Rzeką” na rzecz Anieli Słomko.
Oświadczam także, że zapisuję służebność osobistą mieszkania na rzecz 
Anieli Słomko w domu w Dziekanowicach 22 w postaci bezpłatnego pra-
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wa korzystania z dwóch izb oraz kuchni i łazienki na parterze.
Maria Słomko

Uwagi. Do roz. VII.

Wzór 46
Przykład zapisu renty

Testament
Krosno, 12 kwietnia 1997 r. 

Oświadczam, że na wypadek mojej śmierci zapisuję prawo renty doży
wotniej na rzecz wujka Adama Serdelko zam. Krosno, ul. Janowa 4, w kwo
cie 400 zł (słownie: czterysta złotych) miesięcznie z ustawowymi odsetka
mi waloryzowanej co kwartał stosownie do przeciętnej płacy w gospodarce.

Jan Serdelko
Uwagi. Do roz. VII.

Wzór 47
Przykład testamentowego zastrzeżenia pierwokupu

Testament
Częstochowa, 13 kwietnia 1997 r. 

Oświadczam, że na wypadek mojej śmierci zastrzegam prawo pierwoku
pu na rzecz Marii Kwiat nieruchomości położonej w Częstochowie, ul. Pił
sudskiego 44.

Michał Kwiat
Uwagi. Do roz. VII.

Wzór 48 
Przykład zapisu wierzytelności zapisowej (nabytej)

Testament
Gdańsk, 14 kwietnia 1997 r. 

Oświadczam, że na wypadek mojej śmierci wierzytelność z tytułu zapisu 
nieruchomości gruntowej z domem mieszkalnym położonej w Gdańsku, 
ul. Słowackiego 22 zapisuję mojemu synowi Janowi Adamskiemu.

Maria Adamska
Uwagi. Do roz. VII.
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Wzór 49
Przykład zapisu wierzytelności z zachowku (nabytego)

Testament
Tarnów, 15 kwietnia 1997 r. 

Oświadczam, że na wypadek mojej śmierci zapisuję mój zachowek bratu 
Zygmuntowi Kwiatkowi.

Stanisław Kwiatek
Uwagi. Do roz. VII.

Wzór 50
Przykład zapisu praw autorskich majątkowych

Testament
Kraków, 16 kwietnia 1997 r. 

Oświadczam, że na wypadek mojej śmierci moje prawa autorskie mająt
kowe zapisuję synowi Janowi Pasterzowi.

Michał Pasterz
Uwagi. Do roz. VII.

Wzór 51
Przykład zapisu warunkowego i terminowego

Testament
Olszówka, 17 kwietnia 1997 r. 

Oświadczam, że na wypadek mojej śmierci wkład oszczędnościowy w banku 
Powszechnym Kasa Oszczędności zapisuję synowi Janowi Klonowemu 
pod warunkiem, że w ciągu 7 lat od otwarcia spadku ukończy wybrany 
przez siebie kierunek studiów.

Paweł Klonowy
Uwagi. Do roz. VII.

Wzór 52 
Przykład testamentu oznaczającego termin wykonania zapisu 

Testament
Raba Niżna, 18 kwietnia 1997 r. 

Oświadczam, że na wypadek mojej śmierci zapisuję Pawłowi Jesionowi 
zam. Raba Niżna 124, osiedle Stachury kwotę 1 000 zł (słownie: jednego 
tysiąca złotych), przy czym zapis ten ma być wykonany po upływie 4 lat 
od ogłoszenia mojego testamentu.

Adam Jeleń
Uwagi. Do roz. VII.
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Wzór 53
Przykład polecenia wypłaty oznaczonej kwoty pieniężnej

Testament
Rabka-Zaryte, 19 kwietnia 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci polecam wypłacić Szczepanowi Lipie, zam. 
Rabka-Zaryte 100, osiedle Górne, kwotę 1 000 zł (słownie: jednego tysią
ca złotych).

Stanisław Zbożowy
Uwagi. Do roz. VIII.

Wzór 54
Przykład polecenia wydania książki naukowej i tomu poezji

Testament
Kraków, 20 kwietnia 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci polecam Wydawnictwu „Poznańskiemu” w Poz
naniu wydanie moich wszystkich rękopisów naukowych i tomów poezji.

Michał Słowo
Uwagi. Do roz. VIII.

Wzór 55
Przykład polecenia wybudowania nagrobka

Testament
Kraków, 21 kwietnia 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci polecam Janowi Orłowi, zam. Kraków, Al. Sło
wackiego 44, wybudowanie mi nagrobka w postaci krzyża.

Michał Słowo
Uwagi. Do roz. VIII.

Wzór 56
Przykład polecenia niemajątkowego

Testament
Kraków, 22 kwietnia 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci polecam synowi Janowi Wierzbie pieczę nad 
moimi rękopisami naukowymi.

Michał Wierzba
Uwagi. Do roz. VIII.
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Wzór 57
Przykład ustanowienia wykonawcy testamentu dla spadkobierców 
ustawowych

Testament
Raba Wyżna, 23 kwietnia 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci dla spadkobierców ustawowych powołuję jako 
wykonawcę testamentu mojego syna Jana Jarzębinę.

Łukasz Jarzębina 
Uwagi. Do roz. IX.

Wzór 58
Przykład ustanowienia wykonawcy testamentu niektórych rozrządzeń 
testamentowych

Testament
Jelenia Góra, 24 kwietnia 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci do całego spadku powołuję synów Adama 
Kowalskiego i Mateusza Kowalskiego w 1/2 każdego.
Na wypadek mojej śmierci córce Marii Kowalskiej zapisuję samochód „fiat”. 
Na wypadek mojej śmierci polecam pieczę nad moim ojcem dzieciom 
Adamowi Kowalskiemu, Mateuszowi Kowalskiemu, Marii Kowalskiej.
Na wypadek mojej śmierci do czuwania nad wykonaniem polecenia po
wołuję jako wykonawcę testamentu syna Adama Kowalskiego.

Michał Kowalski
Uwagi. Do roz. IX.

Wzór 59 
Przykład powołania spadkobiercy gospodarstwa rolnego 

Testament
Mszana Górna, 29 września 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci do spadkowego gospodarstwa rolnego powo
łuję syna Andrzeja Orłowskiego, syna Michała Orłowskiego, syna Stani
sława Orłowskiego, córkę Zofię Orłowską w 1/4 każdego.
Do pozostałego majątku powołuję syna Michała Orłowskiego i córkę Zofię 
Orłowską w 1/2 każdego.

Jan Orłowski
Uwagi. Do roz. VI, XVIII.
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Wzór 60
Przykład zapisu prawa własności nieruchomości rolnej

Testament
Mszana Górna, 8 września 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci nieruchomość rolną położoną „Pod Słońcem” 
zapisuję synowi Michałowi Słowo.

Jan Słowo
Uwagi. Do roz. VII, XVIII.

Wzór 61
Przykład zapisu oznaczonej kwoty pieniężnej

Testament
Mszana Górna, 3 maja 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci córce Marii Słonecznej zapisuję 1 000 zł (słow
nie: jeden tysiąc złotych).

Jan Słoneczny
Uwagi. Do roz. VII, XVIII.

Wzór 62
Przykład testamentu na polecenie przeniesienia prawa własności 
nieruchomości rolnej

Testament
Mszana Górna, 1 listopada 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci polecam przenieść prawo własności nieru
chomości rolnej położonej „Pod Witowem” na rzecz córki Zofii Ziarno.

Jan Ziarno
Uwagi. Do roz. VIII, XVIII.

Wzór 63
Przykład ustanowienia wykonawcy testamentu co do gospodarstwa 
rolnego

Testament
Mszana Górna, 16 grudnia 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci do spadkowego gospodarstwa rolnego powo
łuję syna Michała Ognistego, syna Marka Ognistego i córkę Stanisławę 
Ognistą w 1/3 każdego.
Do całego pozostałego majątku powołuję syna Michała Ognistego. 
Zapisuję nieruchomość rolną położoną „Na Witowie” córce Stanisławie 
Ognistej.
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Polecam pieczę nad moim ojcem synowi Michałowi Ognistemu
Jako wykonawcę testamentu co do gospodarstwa rolnego powołuję syna 
Michała Ognistego.

Jan Ognisty
Uwagi. Do roz. IX, XVIII.

Wzór 64
Przykład testamentu negatywnego i wydziedziczenia (łącznie) 

Testament
Konin, 3 lutego 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci wyłączam od dziedziczenia ustawowego moją 
córkę Natalię Krzywoń.
Na wypadek mojej śmierci wydziedziczam moją córkę Natalię Krzywoń, 
gdyż mnie wielokrotnie pobiła, znieważyła słownie, nie alimentowala, gro
ziła mi wielokrotnie ustnie.

Julian Krzywoń
Uwagi. Do roz. X, 6; XI.

Wzór 65
Przykład testamentu wydziedziczającego z wyłączeniem od dziedziczenia 

Testament
Białystok, 4 lutego 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci wyłączam od dziedziczenia ustawowego córkę 
Ewę Berską.
Jednocześnie wydziedziczam córkę Ewę Berską, gdyż jest alkoholiczką, nie 
troszczyła się o rodzinę, wywoływała ostre stresy psychiczne w rodzinie.

Tomasz Berski
Uwagi. Do roz. X, 6; XI.

Wzór 66
Przykład testamentu wydziedziczjącego bez wyłączenia od dziedzicze
nia

Testament
Płock, 14 lutego 1997 r. 

Oświadczam, że na wypadek mojej śmierci wydziedziczam syna Wacła
wa Kaliskiego, lecz nie wyłączam go od dziedziczenia ustawowego. 
Syna Wacława Kaliskiego wydziedziczam, gdyż prowadzi marnotrawny 
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tryb życia i dopuścił się przestępstwa kradzieży
Jacek Kaliski

Uwagi. Do roz. X, 6; XI.

Wzór 67
Przykład „konwersji" testamentu

Testament
Legnica, 4 listopada 1996 r. 

Spadkodawca Jerzy Drewny oświadcza, że zapisuje wkład oszczędnoś
ciowy w banku Powszechna Kasa Oszczędności synowi Janowi Drew- 
nemu.

Jerzy Drewny Roman Relko
Burmistrz Marcin Jedniek

Uwagi.
1) Por. roz. XVI.
2) Testament allograficzny (art. 951 kc) jest nieważny, bo brak podpisu 
jednego świadka, który ma być, testament może być utrzymany w mocy 
jako testament ustny (art. 952 kc). Por. jednak art. 955 kc (por. uwagi do 
roz. XVI).
3) Por. roz. II.

Wzór 68
Przykład dyspozycji co do zaliczenia darowizn na poczet schedy 
spadkowej przy dziale spadku (art. 1039 § 1, 2 kc)

Testament
Myślenice, 11 lutego 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci zwalniam mojego syna Michała Plona od obo
wiązku zaliczenia darowizn otrzymanych ode mnie na poczet schedy spad
kowej w dziale spadku.

Jan Plon
Uwagi. Do roz. X, 4.
Por. art. 1039 kc.

Wzór 69
Przykład rozrządzenia testamentowego co do działu spadku 

Testament
Opole, 1 listopada 1996 r. 

Na wypadek mojej śmierci do całego spadku powołuję syna Franciszka 
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Polnego, syna Wawrzyńca Polnego, córkę Stanisławę Polną w 1/3 każ
dego z nich.
W dziale spadku syn Franciszek Polny ma otrzymać samochód „fiat", syn 
Wawrzyniec Polny wkład oszczędnościowy w banku Powszechna Kasa 
Oszczędności, a córka Stanisława Polna własnościowe spółdzielcze pra
wo do lokalu w Opolu, ul. Ogrodowa 2, m. 4.

Jan Polny
Uwagi.
1) Por. roz. X, 4.
2) Por. także wzór 18 i wzór 19 - odesłanie.

Wzór 70
Przykład testamentu co do wykonania zapisu

Testament
Kraków, 29 czerwca 1997 r.

Na wypadek mojej śmierci bibliotekę naukową zapisuję w całości synowi 
Janowi Książkowi i córce Marii Książek.
Przy zniesieniu współwłasności dzieła naukowe prawnicze ma otrzymać 
syn Jan Książek, książki naukowe nieprawnicze ma otrzymać córka Ma
ria Książek.

Michał Książek
Uwagi.
1) Do roz. VII; X, 4.
2) Por. lepsze wzory 18,19 - odesłanie oraz wzór 69 - odesłanie.

Wzór 71
Przykład rozrządzenia testamentowego co do wyłączenia przedmiotów 
majątkowych nabytych przez dziedziczenie i zapis z majątku odrębnego 
małżonków (art. 33 pkt 2 krop)

Testament
Ostrów Wielkopolski, 19 marca 1997 r.

Na wypadek mojej śmierci do całego spadku powołuję córkę Teresę We- 
łek (zamężną).
Synowi Wincentemu Borkowi (żonatemu) zapisuję mój zegarek.

Na wypadek mojej śmierci postanawiam, że przedmioty majątkowe naby
te przez dziedziczenie przez córkę Teresę Wełek i zapisane synowi Win
centemu Borkowi mają wejść do Ich majątków wspólnych (mają być obję
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te ich wspólnością majątkową).
Hieronim Borek

Uwagi.
1) Do roz. X, 4.
2) Por. art. 33 pkt 2 krop.

Wzór 72
Przykład rozrządzenia testamentowego co do wyłączenia przedmiotów 
zwykłego urządzenia domowego służących do użytku obojga małżon
ków z majątku wspólnego (art. 34 krop)

Testament
Budachów, 6 stycznia 1997 r.

Na wypadek mojej śmierci zapisuję synowi Bartłomiejowi Ziemnemu (żo
natemu) mój stół i krzesła.
Na wypadek mojej śmierci postanawiam, że przedmioty zwykłego urzą
dzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są wyłączone ze 
wspólności majątkowej także w wypadku gdy zostały nabyte przez dzie
dziczenie - przez wyłącznego spadkobiercę ustawowego Bernarda Ziem
nego (żonatego), zapisane Bartłomiejowi Ziemnemu (żonatemu).

Filip Ziemny
Uwagi.
1) Do roz. X, 4.
2) Por. art. 34 krop.

Wzór 73
Przykład rozrządzenia testamentowego co do wyłączenia z majątku 
wspólnego przedmiotów przypadających jednemu z małżonków z tytu
łu dziedziczenia i zapisu (art. 49 § 3 krop)

Testament
Hel, 25 stycznia 1997 r.

Na wypadek mojej śmierci postanawiam, że przedmioty majątkowe przy
padające jednemu z małżonków z tytułu dziedziczenia ustawowego córce 
Julii Stawskiej, zapisu testamentowego mojego z 10 lutego 1994 r. córce 
Dorocie Stawskiej (zamężnej), nie wejdą do ich majątków wspólnych.

Sebastian Stawski
Uwagi.
1) Do roz. X, 4.
2) Por. art. 49 § 3 krop.
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Wzór 74
Przykład rozrządzenia testamentowego co do wyłączenia z zarządu ro
dziców (opiekunów, kuratorów) majątkiem dziecka nabytym z testamentu 
(art. 102 krop)

Testament
Dębin, 1 stycznia 1997 r.

Na wypadek mojej śmierci do spadku powołuję mojego małoletniego wnuka 
Sebastiana Ogrodnika.
Na wypadek mojej śmierci oświadczam, że przedmioty majątkowe przypada
jące wnukowi Sebastianowi Ogrodnikowi z niniejszego testamentu nie będą 
objęte zarządem sprawowanym przez jego rodziców (opiekunów, kuratorów). 
Na zarządcę niniejszego majątku spadkowego Sebastiana Ogrodnika powołu
ję moją żonę Agnieszkę Ogrodnik.

Jan Ogrodnik
Uwagi.
1) Do roz. X, 4.
2) Por. art. 102 krop.

Wzór 75
Przykład nieważnego testamentu wspólnego

Testament
Nowa Sól, 4 grudnia 1997 r.

Cecylia Wiosnek oświadcza, że na wypadek swojej śmierci do całego 
spadku powołuje córkę Elżbietę Wiosnek.
Adam Wiosnek oświadcza, że na wypadek swojej śmierci do całego spadku 
powołuje swą córkę Joannę Wiosnek.

Cecylia Wiosnek Adam Wiosnek
Uwagi. Do roz. XIII.

Wzór 76
Wniosek o wydanie postanowienia sądu nakazującego złożenie testa
mentu

Przeworsk, 2 stycznia 1997 r.

Do
Sądu Rejonowego

w Przeworsku
Wydział Cywilny

158



Wnioskodawca: Mateusz Sołek, architekt, 
zam. Przeworsk, ul. Zielna 4.
Uczestnicy:
1. Teofil Solek, plastyk, zam. Przeworsk,
ul. Ogrodowa 10.
2. Irena Wojek, robotnik, zam. Przeworsk, 
ul. Wąska 2.

Wniosek o nakazanie złożenia testamentu
Wnoszę:
1) o stwierdzenie przez Sąd, czy istnieje i gdzie się znajduje testament 
Marka Solka, który zmarl 12 lutego 1996 r. oraz nakazanie Teofilowi Sol- 
kowi oraz Irenie Wojek złożenia oświadczenia w tym przedmiocie;
2) o nakazanie Teofilowi Solkowi oraz Irenie Wojek lub innej osobie, u któ
rej znajduje się testament Marka Solka, żeby złożyła ten testament w ter
minie siedmiu dni od uprawomocnienia się postanowienia.

Uzasadnienie
Marek Sołek, zamieszkały ostatnio w Przeworsku zmarl tam 12 lutego 
1996 r.
Dowód: skrócony odpis aktu zgonu.
Do kręgu spadkobierców ustawowych, którzy dziedziczyliby spadek, na
leżą oboje uczestnicy, pierwszy-jako syn, drugi - jako córka.
W czasie choroby przed śmiercią spadkodawca mówił, że uczynił na moją 
rzecz zapis. Według prawdopodobieństwa testament ten znajduje się 
u Teofila Solka, który w rozmowie ze mną zaprzeczył temu.
Z tych względów wniosek jest uzasadniony.

Mateusz Sołek
Załącznik:
skrócony odpis aktu zgonu.
Uwagi. Por. art. 647, 648 kpc (w zw. z art. 655 - 660 kpc).
Por. także art. 646 kpc.
W celu stwierdzenia, czy istnieje testament i gdzie się znajduje sąd spad
ku może nakazać złożenie oświadczenia w tym przedmiocie, stosując 
odpowiednio tryb przewidziany do wyjawienia przedmiotów spadko
wych (art. 647 kpc) (M.N. - czyli odpowiednio stosuje się art. 655 - 660 kpc). 
Sąd po wysłuchaniu osoby, u której według uzyskanych wiadomości te
stament się znajduje, wyda z urzędu postanowienie nakazujące jej złoże
nie testamentu w wyznaczonym terminie (art. 648 § 1 kpc).
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Na postanowienie sądu w przedmiocie złożenia testamentu przysługuje 
zażalenie (art. 648 § 2 kpc).

Wzór 77 
Postanowienie sądu nakazujące złożenie testamentu 
Sygn. akt I Ns 222/97

POSTANOWIENIE
Dnia 4 kwietnia 1997 r. 

Sąd Rejonowy w Przeworsku, Wydział I Cywilny 
w osobie SSR A. Kaweckiej 
protokolant: sekr. sąd. M. Łukawek 
po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 1997 r. sprawy z wniosku Marii Solec
kiej z udziałem Krystyny Soleckiej i Andrzeja Wolka o nakazanie złożenia 
testamentu Marka Soleckiego 
nakazuje Krystynie Soleckiej, zam. Przeworsk, ul. Niska 2, złożenie testa
mentu Marka Soleckiego w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia się 
niniejszego postanowienia.

A. Kawecka 
Uwagi. Por. art. 648 kpc.

Wzór 78 
Zawiadomienie sądu o testamencie ustnym, co do którego nie sporzą
dzono pisma stwierdzającego treść testamentu ustnego

Zakrzówek, 8 grudnia 1996 r.

Do

Sądu Rejonowego 
w Kraśniku 
Wydział Cywilny

Maria Topolska, zam. Zakrzówek 44, 
poczta Zakrzówek, woj. lubelskie. 

Zawiadomienie o testamencie ustnym, co do którego nie 
sporządzono pisma stwierdzającego treść testamentu 
ustnego
Zawiadamiam, że 2 listopada 1996 r. zmarł Jan Topolski, zamieszkały 
ostatnio w Zakrzówku, woj. lubelskie.
Dowód: skrócony odpis aktu zgonu. 
Zmarły 1 listopada 1996 r. sporządził tesatment ustny, co do którego nie 
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sporządzono pisma stwierdzającego treść testamentu ustnego, to jest treść 
testamentu ustnego nie została spisana.
Świadkami testamentu ustnego byli:
1. Jan Plonisty, zam. Zakrzówek 22, poczta Zakrzówek, woj lubelskie;
2. Ignacy Potak, zam. Zakrzówek 20, poczta Zakrzówek, woj. lubelskie;
3. Piotr Wełno, zam. Zakrzówek 64, poczta Zakrzówek, woj. lubelskie. 
Istnieje zatem potrzeba wezwania przez Sąd powyższych świadków ce
lem złożenia zeznań stwierdzających treść testamentu ustnego.

Maria Topolska
Załącznik:
skrócony odpis aktu zgonu.
Uwagi.
1) Por. art. 661 - 662 kpc.
2) Por. art. 952 kc.
3) Por. także art. 628 kpc.
Kto dowie się o śmierci spadkodawcy oraz o tym, że treść testamentu 
ustnego nie została spisana, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić 
o tym sąd spadku oraz podać imiona, nazwiska i adresy świadków testa
mentu, jeżeli okoliczności te są mu znane (art. 661 § 1 kpc).
Kto nie dopełnia obowiązku przewidzianego w paragrafie poprzedzają
cym, odpowiada za wynikłą stąd szkodę, nadto sąd spadku może wy
mierzyć mu grzywnę (art. 661 § 2 kpc).
Świadków, którzy treści testamentu ustnego nie stwierdzili na piśmie, 
sąd wzywa do złożenia na wyznaczonym posiedzeniu sądowym zeznań 
stwierdzających treść testamentu. Do postępowania w sprawie przesłu
chania świadków testamentu ustnego stosuje się odpowiednio przepisy 
o dowodzie ze świadków w procesie, z tą zmianą, że świadkowie testa
mentu nie mogą odmówić zeznań ani odpowiedzi na pytanie, ani też nie 
mogą być zwolnieni od złożenia przyrzeczenia (art. 662 kpc).
Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu dzia
łania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania 
spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się usta
lić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część 
(sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd po
wiatowy (M.N. - obecnie: rejonowy) dla m. st. Warszawy (art. 628 kpc).
Nie pobiera się opłat sądowych od wniosku o przesłuchanie świadka te
stamentu ustnego (art. 10 pkt 5 ustawy z 13 VI1967 r. o kosztach sądo
wych w sprawach cywilnych - Dz.U. nr 24, poz. 110, ze zm.).
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Wzór 79
Protokół przesłuchania świadków testamentu ustnego
Sygn. akt I Ns 244/97

Protokół
Dnia 6 stycznia 1997 r.

Sąd Rejonowy w Kraśniku, Wydział I Cywilny
w osobie SSR M. Toporek
protokolant: apl. sąd. A. Łuczywek 
rozpoznał na posiedzeniu jawnym w dniu 6 stycznia 1997 r. sprawę z wniosku 
M. Topolskiej o przesłuchanie świadków testamentu ustnego, którego treść 
nie została spisana.
Po wywołaniu sprawy stawili się: świadek Jan Plonisty osobiście, świa
dek Ignacy Potak osobiście, świadek Piotr Wełno osobiście.
Stawający świadkowie podają, co następuje: Jan Plonisty, lat 52, rolnik, 
zam. Zakrzówek 22, poczta Zakrzówek, woj. lubelskie, nie karany za fał
szywe zeznania, w stosunku do beneficjantów spadku obcy. Ignacy Po
tak, lat 33, rolnik, zam. Zakrzówek 20, poczta Zakrzówek, woj. lubelskie, 
nie karany za fałszywe zeznania, w stosunku do beneficjantów spadku 
obcy. Piotr Wełno, lat 60, rolnik, zam. Zakrzówek 64, poczta Zakrzówek, 
woj. lubelskie, nie karany za fałszywe zeznania, w stosunku do bene
ficjantów spadku obcy.
Po prawomocnym pouczeniu o odpowiedzialności karnej za fałszywe ze
znania oraz odebraniu przyrzeczenia od każdego ze świadków osobiście 
zeznają:
Jan Plonisty: 1 listopada 1996 r. w Zakrzówku byłem świadkiem testa
mentu ustnego Jana Topolskiego. Wskutek złego stanu zdrowia wynika
jącego z finalnego stadium choroby nowotworowej u testatora zachodziła 
obawa rychłej śmierci spadkodawcy. Spadkodawca zmarł 2 listopada 1996 
r. Testator oświadczył, że do całego spadku powołuje syna Michała Topol
skiego oraz czyni zapis w kwocie 1 000 zl na rzecz córki Marii Topolskiej. 
Oprócz mnie świadkami byli Ignacy Potak i Piotr Wełno.
Ignacy Potak: 1 listopada 1996 r. w Zakrzówku byłem świadkiem testa
mentu ustnego Jana Topolskiego. Stan zdrowia testatora był zły, było to 
końcowe stadium choroby nowotworowej. Spadkodawca oświadczył, że 
wyłącznym spadkobiercą czyni syna Michała Topolskiego oraz zapisuje 
córce Marii Topolskiej kwotę 1 000 zł. Oprócz mnie świadkami testamen
tu ustnego byli Jan Plonisty i Piotr Wełno.
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Piotr Wełno: 1 listopada 1996 r. w Zakrzówku byłem świadkiem testa
mentu ustnego Jana Topolskiego. Testator był w złym stanie zdrowia, 
to jest w końcowym stadium choroby nowotworowej, co uzasadniało oba
wę rychłej śmierci. Jan Topolski oświadczył, że do całego spadku jako 
spadkobiercę powołuje syna Michała Topolskiego oraz zapisuje córce Marii 
Topolskiej kwotę 1 000 zł. Oprócz mnie świadkami testamentu ustnego 
byli Jan Plonisty i Ignacy Potak.
Sąd po przesłuchaniu świadków testamentu ustnego Jana Plonistego, 
Ignacego Potaka oraz Piotra Wełno stwierdza, że treść testamentu ustne
go Jana Topolskiego z 1 listopada 1996 r. sporządzonego w Zakrzówku, 
zmarłego 2 listopada 1996 r. jest następująca:
Testator Jan Topolski powołał do całego spadku jako spadkobiercę syna 
Michała Topolskiego oraz uczynił zapis kwoty 1 000 zł (słownie: jednego 
tysiąca złotych) na rzecz córki Marii Topolskiej.
SSR Maria Toporek
Protokolant - aplikant sądowy Adam Łuczywek
Uwagi.
1) Por. art. 661 - 662 kpc.
2) Por. art. 952 kc.
3) Por. także art. 628 kpc.
Treść powyższych przepisów przytoczono w uwagach do wzoru 78 (por. 
także wzór 78 i uwagi do niego).
4) Por. art. 956, 957 kc.

Wzór 80
Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu (złożenie testamentu w celu 
ogłoszenia)

Częstochowa, 2 maja 1997 r.

Do
Sądu Rejonowego
w Częstochowie
Wydział Cywilny

Michał Orzeł, zam. Częstochowa,
ul. Piłsudskiego 44.

Złożenie testamentu w celu ogłoszenia
Składam testament własnoręczny Jana Orła z 8 grudnia 1992 r., zamiesz
kałego ostatnio w Częstochowie, zmarłego 2 lutego 1993 r. w Często
chowie, oraz akt zgonu spadkodawcy.
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W testamencie tym spadkodawca uczynił zapis na rzecz Michała Orła, 
zam. w Krakowie, ul. Słowackiego 44 i Marii Orzeł, zam. w Częstochowie, 
ul. Kwiatowa 40 m 4.

Michał Orzeł
Załącznik:
1) testament,
2) akt zgonu.
Uwagi.
1) Por. art. 646 - 654 kpc.
Osoba, u której znajduje się testament, obowiązana jest złożyć go w są
dzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy (art. 646 § 1 kpc).
Kto bezzasadnie uchyla się od wykonania powyższego obowiązku, po
nosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę (art. 646 § 2 kpc).
Art. 647 - 648 kpc - por. tekst i objaśnienia we wzorze 76.
Sąd otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy 
(art. 649 § 1 kpc). (Celowe jest zatem złożenie aktu zgonu - M.N.).
O terminie otwarcia i ogłoszenia nie zawiadamia się osób zainteresowanych, 
jednakże mogą one być obecne przy tej czynności (art. 649 § 2 kpc).
Gdy złożono kilka testamentów jednego spadkodawcy, otwiera się i ogła
sza wszystkie, a na każdym z nich czyni się wzmiankę o innych (art. 650 
kpc).
W protokole otwarcia i ogłoszenia testamentu opisuje się jego stan ze
wnętrzny oraz wymienia się jego datę, datę złożenia i osobę, która testa
ment złożyła. Na testamencie zamieszcza się datę otwarcia i ogłoszenia 
(art. 651 kpc).
O dokonanym otwarciu i ogłoszeniu testamentu sąd spadku zawiada
mia w miarę możliwości osoby, których rozrządzenia testamentowe do
tyczą, oraz wykonawcę testamentu i kuratora spadku (art. 652).
Należy przyjąć, że sąd ma obowiązek prawny zawiadomienia o dokona
nym otwarciu i ogłoszeniu testamentu osoby, których rozrządzenia doty
czą. Przede wszystkim odnosi się to do zapisobierców - por. art. 970 i 981 
kc. Bowiem w braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobierca może 
żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu (art. 970 
kc). Natomiast roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem lat 
pięciu od dnia wymagalności zapisu (art. 981 kc), czyli w braku odmien
nej woli spadkodawcy od dnia ogłoszenia testamentu. Z uwagi na te skutki 
prawnomaterialne w przypadku zapisów istnieje obowiązek prawny przy 
pomocy wszelkich środków prawnych zawiadomienia o otwarciu i ogło
szeniu testamentu osób zainteresowanych - zapisobierców. Należy liczyć 
się z możliwością działania na szkodę zapisobierców, stąd obowiązek 
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dołożenia należytej staranności przez sąd. Same zwrotki nie potwierdzo
ne przez zainteresowanych nie wystarczają. Uzasadnia to odpowiedzial
ność prawną, w tym odszkodowawczą Skarbu Państwa (art. 417 kc). Te 
same obowiązki prawne ciążą na osobach zainteresowanych (składają
cych wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu) - podanie adresów za
pisobierców (beneficjantów spadku) - uwagi M.N.
Testament wraz z protokołem otwarcia i ogłoszenia przechowuje się w są
dzie spadku (art. 653 kpc).
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do pisma stwier
dzającego treść testamentu ustnego (art. 654 kpc).

Wzór 81
Protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu
Sygn akt I Ns 44/97

PROTOKÓŁ
Dnia 16 maja 1997 r.

SSR M. Dobra
Protokolant: sekr. sąd. A. Kwiatek
Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział I Cywilny na posiedzeniu jaw
nym rozpoznał sprawę z wniosku Michała Orła z udziałem Marii Orzeł o 
otwarcie i ogłoszenie testamentu Jana Orła
Po wywołaniu sprawy stawił się wnioskodawca i uczestniczka.
Sędzia dokonał otwarcia i ogłoszenia testamentu Jana Orła, zmarłego 2 
lutego 1993 r. w Częstochowie i tam ostatnio zamieszkałego. Testament 
został złożony przez wnioskodawcę przy wniosku o stwierdzenie nabycia 
spadku.
Testament znajduje się w otwartej kopercie koloru białego z napisem ręcz
nym „ Testament Jana Orła”; sporządzony został na pojedynczym arkuszu 
papieru białego, liniowanego, pismem ręcznym przy użyciu pióra niebie
skiego; nie ma na nim zakreśleń, poprawek i nadpisań.
Treść testamentu zawiera 12 wierszy i zaczyna się od daty „8 grudnia 
1992 r. ”, a kończy podpisem „Jan Orzeł”.
O otwarciu i ogłoszeniu testamentu zawiadomiono osoby zainteresowane 
(beneficjantów spadku) - zapisobierców (opinia M.N.).
Sędzia zamieścił na testamencie wzmiankę o jego otwarciu i ogłoszeniu, 
opatrzoną datą i podpisem.

Zakończono
Sędzia: M. Dobra
Protokolant: A. Kwiatek
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Uwagi.
1) Por. art. 646 - 654 kpc.
2) Por. uwagi do wzoru 80, w którym przytoczone są teksty prawne.
3) Powtórnie należy podkreślić obowiązek zawiadomienia w miarę moż
ności przez sąd spadku o dokonanym otwarciu i ogłoszeniu testamentu 
osób, których rozrządzenia dotyczą (art. 652 kpc), przede wszystkim za
pisobierców (art. 970, 981 kc) co jak podkreślono jest obowiązkiem praw
nym sądu spadku i osób zainteresowanych, w tym składających wniosek 
o otwarcie i ogłoszenie testamentu: podanie aktualnych adresów zainte
resowanych beneficjantów spadku, przede wszystkim zapisobierców.
4) We wzorze podano przykład otwarcia i ogłoszenia testamentu w toku 
postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (art. 670 § 1 kpc), co za
pewne zazwyczaj ma miejsce, ale jest to możliwe także przed stwier
dzeniem nabycia spadku. Protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu wy
gląda tak samo, z tym że zamiast wzmianki, że „Testament został złożo
ny przez wnioskodawcę przy wniosku o stwierdzenie nabycia spadku" 
pisze się, że „Testament złożył wnioskodawca Michał Orzeł 2 maja 1997 r. 
i załączył skrócony odpis aktu zgonu Jana Orła".
4a) Por. art. 1139 kpc.
5) Por. § 185 - 187 regulaminu sądowego (rozp. Ministra Sprawiedliwo
ści z 19 XI1987 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów pow
szechnych (Dz.U. z 1987 r., nr 38, poz. 218, zm.: Dz.U. z 1989 r., nr 53, poz. 
315, z 1990 r., nr 66, poz. 394, z 1992 r., nr 16, poz. 67, z 1996 r., nr 70, poz. 
334).
Oryginału testamentu nie wydaje się osobom zainteresowanym ani w toku 
postępowania spadkowego, ani po jego ukończeniu (§ 185 reguł, sąd.).
Jeżeli ogłoszenia testamentu dokonuje sąd w postępowaniu o stwierdze
nie nabycia spadku, należy sporządzić oddzielny protokół otwarcia 
i ogłoszenia testamentu (§ 186 ust. 1 reguł, sąd.).
Po uprawomocnieniu się postanowienia kończącego postępowanie 
w sprawie, w której sąd dokonał ogłoszenia testamentu, testament z od
pisem protokołu otwarcia i ogłoszenia zabezpiecza się w sądzie, w miej
scu do tego przeznaczonym. Oryginał protokołu pozostaje w aktach spra
wy (§ 186 ust. 2 reguł, sąd).
Protokół przesłuchania świadków testamentu ustnego pozostawia się 
w aktach sprawy (§ 187 reguł, sąd.).
6) Nie pobiera się opłat sądowych od wniosków o otwarcie i ogłoszenie 
testamentu (art. 10 pkt 5 ustawy z 13 VI 1967 r. o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych - Dz.U. nr 24, poz. 110, ze zm ).
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7) Powtarzam to, co uprzednio (wzór 80) powiedziałem. Por. art. 970 i 981 kc. 
W braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobierca może żądać wyko
nania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu (art. 970 kc). Rosz
czenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem lat pięciu od dnia wy
magalności zapisu (art. 981 kc), czyli w braku odmiennej woli spadko
dawcy od dnia ogłoszenia testamentu. Stąd należy dołożyć należytej sta
ranności, aby osoby zainteresowane, w tym przede wszystkim zapiso
biercy, byli zawiadomieni o otwarciu i ogłoszeniu testamentu z uwagi na 
skutki prawnomaterialne otwarcia i ogłoszenia testamentu, dotyczy to 
zarówno sądu jak i uczestników postępowania, aby podać aktualne ad
resy zainteresowanych - zapisobierców. Sąd może z urzędu i powinien 
to uczynić ustalić adresy osób zainteresowanych (zapisobierców), żąda
jąc stosownych danych od uczestników postępowania oraz organów pań
stwowych, w tym meldunkowych. Nie sposób jednak oprzeć się wraże
niu, że sąd pozostanie przy literalnym rozumieniu art. 652 kpc i tylko 
w miarę możliwości zawiadomi osoby, których dotyczą rozrządzenia te
stamentowe, w tym przede wszystkim zapisobierców. Dlatego może ce
lowe jest podawanie adresów w testamencie osób, których dotyczą roz
rządzenia testamentowe (beneficjantów spadku), z uwagi na ten przepis. 
Jednak adresy zainteresowanych mogą ulegać zmianie po sporządzeniu 
testamentu, a przed otwarciem i ogłoszeniem testamentu. Stąd trudno 
podać odpowiednią regułę interpretacyjną (zawiadomienia pod adresy 
nieaktualne będą wracały ze zwrotkami „adresat nie znany"). Co do 
mojego stanowiska prawnego w tej sprawie por. odpowiednie uwagi cał
kowite do wzoru 80.

Wzór 82
Wniosek o zwolnienie wykonawcy testamentu

Piotrków Trybunalski, 17 lutego 1997 r.

Do
Sądu Rejonowego
w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Cywilny

Wnioskodawca: Julian Staruk, architekt,
ul. Wysoka 4 m 2.

Uczestnicy:
1. Jan Wolniak, technik, zam. Piotrków 

Trybunalski, ul. Piastowska 26;
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2. Adam Wolniak, rolnik, zam Piotrków 
Trybunalski, ul. Piękna 2.

Wniosek o zwolnienie wykonawcy testamentu
Wnoszę:
o zwolnienie mnie Juliana Staruka z funkcji wykonawcy testamentu Ro
berta Wolniaka, zmarłego 2 stycznia 1997 r. w Piotrkowie Trybunalskim.

Uzasadnienie
Testamentem własnoręcznym Roberta Wolniaka zostałem powołany jako 
wykonawca jego testamentu. W testamencie tym spadkodawca powołał 
dwóch spadkobierców gospodarstwa rolnego Jana Wolniaka i Adama 
Wolniaka oraz uczynił zapis wkładu oszczędnościowego na rachunku 
walutowym w Polska Kasa Opieki S.A.
Ze względu na stan zdrowia (chorobę poważną) nie jestem w stanie peł
nić funkcji wykonawcy testamentu.
Dowód: zaświadczenie lekarskie.
Stąd mój wniosek jest uzasadniony.

Julian Staruk
Załącznik:
zaświadczenie lekarskie.
Uwagi.
1) Por. art. 990 kc.
2) Por. art. 691 kpc.
Z ważnych powodów sąd może zwolnić wykonawcę testamentu (art. 990 kc). 
Do wniosku o zwolnienie wykonawcy testamentu uprawniona jest oso
ba zainteresowana. Rozstrzygnięcie wniosku nastąpi po wysłuchaniu 
wykonawcy testamentu (art. 691 § 1 kpc).
Wykonawca testamentu zwolniony z obowiązków powinien zwrócić zaś
wiadczenie o swych uprawnieniach (art. 691 § 2 kpc).
Nie pobiera się opłat sądowych od wniosku o zwolnienie z obowiązków 
wykonawcy testamentu (art. 10 pkt 5 ustawy z 13 VI 1967 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. nr 24, poz. 110, ze zrn.).

Wzór 83
Postanowienie sądu o zwolnieniu wykonawcy testamentu
Sygn. akt I Ns 114/97

POSTANOWIENIE
Dnia 28 lutego 1997 r.

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w osobie 
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SSR K. Lipowski 
protokolant: apl. sąd. M. Ronek 
po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 1997 r. 
na posiedzeniu jawnym 
sprawy z wniosku Juliana Staruka 
z udziałem Jana Wolniaka i Adama Wolniaka 
o zwolnienie wykonawcy testamentu zwalnia Juliana Staruka - jako wy
konawcę testamentu Roberta Wolniaka, zmarłego 2 stycznia 1997 r. 
w Piotrkowie Trybunalskim.

K. Lipowski
Uwagi.
1) Por. art. 990 kc.
2) Por. art. 691 kpc.
3) Por. uwagi do wzoru 82 - odesłanie.

Wzór 84
Oświadczenie wykonawcy testamentu o nieprzyjęciu obowiązku 
wykonawcy testamentu

Oświadczenie
Piotrków Trybunalski, 11 kwietnia 1997 r. 

Do
Sądu Rejonowego
w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Cywilny
Konrad Wielko, technik, zam. Piotrków 

Trybunalski, ul. Wrzosowa 15 m. 8.
Oświadczam, że nie przyjmuję obowiązków wykonawcy testamentu Ka
rola Kamina zmarłego 12 marca 1997 r. w Piotrkowie Trybunalskim i ostat
nio tam zamieszkałego, do której to funkcji powołał mnie spadkodawca 
testamentem notarialnym z dnia 14 stycznia 1997 r.

Konrad Wielko
Notariusz Kancelarii Notarialnej w Piotrkowie Trybunalskim 
poświadcza własnoręczność podpisu Konrada Wielko 
Piotrków Trybunalski, dnia 11 kwietnia 1997 r.

Notariusz
Marek Wełna
(pieczęć)
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Uwagi.
1) Por. art. 664 kpc.
2) Wykonawca testamentu nie ma obowiązku prawnego przyjęcia funk
cji wykonawcy testamentu. W tym celu powinien złożyć stosowne oświad
czenie ustne do protokołu lub na piśmie urzędowo poświadczonym, że 
nie przyjmuje funkcji wykonawcy testamentu (art. 664 kpc).
3) Osoba powołana na wykonawcę testamentu, która odmawia przyjęcia 
tego obowiązku, powinna oświadczyć o tym w sądzie spadku ustnie do 
protokołu albo w piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełno
mocnictwo do złożenia takiego oświadczenia powinno być udzielone 
w piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym (art. 664 kpc).
4) Celowe jest podanie osób, na rzecz których rozrządzono w testamen
cie, w którym ustanowiono wykonawcę testamentu, aby je można było 
o tym zawiadomić.
5) Por. art. 96 pkt 1, art. 97 ustawy z 14 II 1991 r. prawo o notariacie - 
Dz.U. z 1991 r., nr 22, poz. 91, zm.: Dz.U. z 1997 r., nr 28, poz. 153 (co do 
sposobu notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu).

Wzór 85
Zaświadczenie sądu dla wykonawcy testamentu

Zaświadczenie
Piotrków Trybunalski, 2 kwietnia 1997 r. 

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny zaświad
cza, że spadkodawca Jan Orelek, rzemieślnik, ostatnio zamieszkały 
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Z. Krasińskiego 22, zmarły 4 stycznia 1997 
r. w Piotrkowie Trybunalskim powołał na wykonawcę testamentu Jana Ora
cza, ekonomistę, zam. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Polna 4 m. 7.

SSR M. Orawak
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

(pieczęć)
Uwagi.
1) Por. art 665 kpc.
2) Por. art. 691 § 2 kpc.
Sąd spadku wyda osobie powołanej na wykonawcę testamentu na jej 
wniosek zaświadczenie, w którym wymieni imię, nazwisko, zawód, miej
sce ostatniego zamieszkania oraz datę i miejsce śmierci spadkodawcy, 
imię, nazwisko, zawód i miejsce zamieszkania wykonawcy testamentu, 
jak również zamieści stwierdzenie, że dana osoba została powołana na 
wykonawcę testamentu (art. 665 kpc).
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Wykonawca testamentu zwolniony z obowiązków powinien zwrócić za
świadczenie o swych uprawnieniach (art. 691 § 2 kpc).

Wzór 86
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Częstochowa, 1 kwietnia 1997 r.

Do
Sądu Rejonowego

w Częstochowie

Wydział Cywilny
Wnioskodawcy:
1. Michał Ogrodnik, zam. Częstochowa,
ul. J. Słowackiego 4;
2. Stanisław Ogrodnik, rolnik, zam. 
Częstochowa, ul. Z. Krasińskiego 24;
3. Zofia Ogrodnik, rolniczka, zam. 
Częstochowa, ul. Piłsudskiego 44;
4. Halina Ogrodnik, zam. Częstochowa,
ul. Kwiatowa 5.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
W imieniu własnym wnosimy o stwierdzenie, że:
1) Pozostały majątek spadkodawcy po zmarłym w dniu 16 grudnia 1987 r. 
Janie Ogrodniku, zamieszkałym ostatnio w Częstochowie nabyli na pod
stawie dziedziczenia testamentowego z testamentu notarialnego z 13 lu
tego 1987 r.: syn Michał Ogrodnik - w 1/2 części, córka Halina Ogrodnik 
- w 1/2 części;
2) należące do spadku gospodarstwo rolne dziedziczą z ustawy: syn Mi
chał Ogrodnik - w 1/4 części, syn Stanisław Ogrodnik - w 1/4 części, 
córka Zofia Ogrodnik - w 1/4 części, córka Halina Ogrodnik - w 1/4 części.

Uzasadnienie
Jan Ogrodnik, zamieszkały ostatnio w Częstochowie, zmarł 16 grudnia 
1987 r.
Dowód: skrócony odpis aktu zgonu.
Jego spadkobiercami ustawowymi są: syn Michał Ogrodnik, syn Stani
sław Ogrodnik, córka Zofia Ogrodnik, córka Halina Ogrodnik.
Dowód: skrócony odpis aktu urodzenia Michała Ogrodnika, Stanisława 
Ogrodnika, Zofii Ogrodnik, Haliny Ogrodnik.
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Spadkobierca pozostawił testament notarialny, w którym do pozostałego 
majątku powołał syna Michała Ogrodnika i córkę Halinę Ogrodnik.
Dowód: testament notarialny z 13 lutego 1987 r. rep. A nr 110/87 znajdu
jący się w sądzie spadku w Częstochowie, który Sąd w toku postępowa
nia spadkowego otworzy i ogłosi.
Żaden ze wskazanych spadkobierców nie odrzucił spadku, nie zrzekł się 
dziedziczenia. Nie ma innych osób uprawnionych do dziedziczenia.
Dowód: zapewnienie, które będzie złożone do protokołu sądowego przez 
jednego z uczestników.
W skład spadku wchodzi pozostały majątek obejmujący dom jednorodzinny 
nie związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego położony w Często
chowie, ul. Słowackiego 4 oraz gospodarstwo rolne położone w Często
chowie, ul. Piłsudskiego 44 o obszarze 0,7 ha.
Gospodarstwo rolne dziedziczą:
syn Michał Ogrodnik, który pracował w tym gospodarstwie rolnym spad
kowym, ma kwalifikacje rolnicze do prowadzenia gospodarstwa rolnego 
oraz jest trwale niezdolny do pracy (II grupa inwalidzka), syn Stanisław 
Ogrodnik, który pracował w gospodarstwie rolnym spadkowym, córka 
— Zofia Ogrodnik, która pracowała w gospodarstwie rolnym spadkowym 
i ma kwalifikacje rolnicze, córka — Halina Ogrodnik, która jest trwale nie
zdolna do pracy (II grupa inwalidzka).
Dowód: oświadczenie Michała Ogrodnika, Stanisława Ogrodnika, Zofii 
Ogrodnik o pracy w spadkowym gospodarstwie rolnym, zaświadczenie o kwa
lifikacjach rolniczych Michała Ogrodnika i Zofii Ogrodnik, orzeczenie ko
misji lekarskiej ZUS o zaliczeniu do II grupy inwalidów Michała Ogrodni
ka, orzeczenie sądu o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej Haliny Ogrodnik, 
które zostanie wydane przez Sąd w toku postępowania sądowego. 
Michał Ogrodnik Stanisław Ogrodnik Zofia Ogrodnik Halina Ogrodnik 
Załączniki:
1) odpis skrócony aktu zgonu,
2) 4 odpisy skrócone aktów urodzenia,
3) odpisy wniosków i załączników.
Wzory załączników:

Oświadczenie
Częstochowa, 1 kwietnia 1997 r. 

Oświadczam, że stale pracowałem w spadkowym gospodarstwie rolnym 
wiatach 1967- 1969.

Michał Ogrodnik
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Oświadczenie
Częstochowa, 1 kwietnia 1997 r.

Oświadczam, że pracowałem w spadkowym gospodarstwie rolnym.
Stanisław Ogrodnik

Oświadczenie
Częstochowa, 1 kwietnia 1997 r.

Oświadczam, że pracowałam w spadkowym gospodarstwie rolnym.
Zofia Ogrodnik

Uwagi.
1) Por. art. 669-679 kpc o stwierdzeniu nabycia spadku.
2) Por. § 188 - 190 reguł, sąd. (Dz.U. z 1987 r., nr 38, poz.218,
ze zm. /m.in. Dz.U. z 1990 r., nr 66, poz. 394).
3) Por. § 38 ust. 1 pkt 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z 17 XII1996 r. 
w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. 
z 1996 r., nr 154, poz. 753, zm.: Dz. U. z 1997 r., nr 141, poz. 948, Dz. U. 
z 1998 r., nr 16, poz. 76; Nr 50, poz. 315) — od wniosku o stwierdzenie 
nabycia spadku pobiera się wpis stały w kwocie 20 zł.
4) Jeżeli testament został ogłoszony uprzednio przez sąd spadku, to we 
wzorze pisze się, że: „testament został ogłoszony przez Sąd Rejonowy 
w Częstochowie (sąd spadku) w sprawie Ns 19/97.
Dowód: akta Ns 19/97, o dołączenie których wnoszę".
Jeżeli testament zostanie złożony w toku postępowania o stwierdzenie 
nabycia spadku, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia (art. 670 § 1 zd. 2 
kpc).
4a) Postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku prowadzi się 
zawsze na wniosek osoby zainteresowanej.
5) Sąd bada z urzędu, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne 
oraz którzy spośród spadkobierców powołanych z ustawy do spadku 
odpowiadają warunkom przewidzianym do dziedziczenia gospodarstwa 
rolnego (art. 670 § 2 kpc).
6) W wypadku, gdy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne pod
legające dziedziczeniu z ustawy, sąd wymieni w treści tego postanowienia 
ponadto spadkobierców dziedziczących to gospodarstwo oraz ich udziały 
w nim (art. 677 § 2 kpc).
Według mnie tak samo jest w przypadku, gdy testator powołał spad
kobierców do gospodarstwa rolnego lub pozostałego majątku. Sentencja 
składa się wtedy z 2 punktów.
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7) Dziedziczenie gospodarstw rolnych podlegało ewolucji. Omówienie 
przepisów materialnoprawnych w tym punkcie jest niemożliwe (por. art. 
1058 - 1065,1066 kc). Co do zagadnień konstrukcyjnych por. moje opra
cowanie - M. Niedośpiał, Gospodarstwo rolne - odrębny spadek, Kra
kowskie Studia Prawnicze, 1986 r., t. XIX; M. Niedośpiał, Dziedziczenie 
testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne (maszynopis 
rozprawy doktorskiej), Kraków 1982; M. Niedośpiał, Testament - zagad
nienia ogólne testamentu w polskim prawie cywilnym, Kraków - Poznań 
1993, Wydawnictwo „Ławica", s. 158 - 166 wraz z moimi wszystkimi 
opracowaniami artykułowymi dotyczącymi dziedziczenia gospodarstw 
rolnych zestawionymi w tej pracy na s. 217 - 218 (por. m.in. M. Niedo
śpiał, Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fi
zyczne, Palestra 1983, z. 10; M. Niedośpiał, Dziedziczenie ustawowe go
spodarstw rolnych, Palestra 1984, z. 9; M. Niedośpiał, Zasady dziedzi
czenia ustawowego gospodarstw rolnych, Monitor Prawniczy 1996, 
z. 10). Jest to materia tak delikatna, że mając ponadto na względzie ciągłe 
zmiany przepisów, nie sposób jej omówić skrótowo. Wymaga to opraco
wań monograficznych, co uczyniłem w cytowanych pracach.
Obecnie istnieje pełna swoboda testowania w zakresie gospodarstw rol
nych (nieruchomości rolnych) (uchylono art. 1065 kc, por. art. 1067 kc).

Wzór 87
Wniosek o dział spadku

Częstochowa, 27 kwietnia 1997 r.

Do

Sądu Rejonowego
w Częstochowie

Wydział Cywilny 
Wnioskodawcy:
1) Michał Tęcza, zam Częstochowa,
ul. Piłsudskiego 44,
2) Zofia Tęcza, rolniczka, zam. 
Częstochowa, Al. Słowackiego 22,
3) Stanisław Tęcza, rolnik, zam. 
Częstochowa, Al. Krasińskiego 24,
4) Franciszek Tęcza, urzędnik, zam. 
Krosno, ul. Ogrodowa 4,
5) Stefan Tęcza, technik, zam.
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Częstochowa, ul. Ogrodowa 6,
6) Krystyna Tęcza, zam. Częstochowa, 
ul. Piłsudskiego 44.

Wartość przedmiotu sprawy: 10 000 zł
Wniosek o zgodny dział spadku z wnioskiem
o zwolnienie od kosztów sądowych
W imieniu własnym wnosimy:
1. O dokonanie zgodnego działu spadku po Janie Tęczy w ten sposób, 
aby:
a) stary dom jednorodzinny z działką siedliskową i zabudowaniami go
spodarczymi, oznaczony w ewidencji gruntów nr 495, oraz nieruchomość 
gruntową położoną „Na Brzegu’’ - numer ewidencyjny działki 499 i nie
ruchomość rolną „Pod Dudzikowem”- numer ewidencyjny działki 522 przy
znać na własność Stefanowi Tęczy,
b) nieruchomość rolną położoną „Na Dudzikowie’’ - numer ewidencyjny 
działki 466 przyznać na własność Franciszkowi Tęczy.
2. O wykonanie zapisu notarialnego w ten sposób, że:
a) ustanawia się odrębną własność lokali w budynku mieszkalnym poło
żonym w Częstochowie, ul. Piłsudskiego 44 - nazwa lokalna „Pod Lipą", 
numer ewidencyjny 444. Lokal I będzie się składał z dwóch Izb od strony 
zachodniej i łazienki w suterynie i dwóch pokoi od strony zachodniej na 
parterze i łazienki oraz dwóch izb i łazienki na piętrze. Lokal II obejmuje 
pozostałe izby znajdujące się w budynku. Lokal I przyznaje się na wła
sność Krystynie Tęczy. Lokal II przyznaje się na własność Michałowi Tę
czy Działkę budowlaną, na której stoi budynek nr 44 przyznaje się na 
współwłasność po połowie na rzecz wskazanych zapisobierców, to jest 
Krystyny Tęczy i Michała Tęczy. Zarząd wspólną nieruchomością będzie 
podlegał zasadom ustawowym, to jest kodeksu cywilnego.
b) Jednocześnie nieruchomość gruntową, na której stoi powyższy budy
nek dzieli się na dwie fizyczne odrębne części biegnące przez całą nie
ruchomość, pierwszą, na której stoi budynek mieszkalny wraz z drogą 
dojazdową do budynku mieszkalnego po jego zachodniej stronie oraz drugą 
część, niezabudowaną - zgodnie z podziałem geodezyjnym, który zosta
nie dokonany wraz ze sporządzoną mapą geodezyjną dla celów oznacze
nia nieruchomości w księgach wieczystych. H/pierwszej części nierucho
mości wyodrębnia się odrębną własność lokali na rzecz Michała Tęczy 
i Krystyny Tęczy wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości grun
towej w sposób opisany w punkcie 2a). Drugą część nieruchomości - 
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w sposób opisany pod 2b) - przyznaje się na własność Krystynie Tęczy,
c) Spadkobiercy Michał Tęcza, Zofia Tęcza, Stanisław Tęcza, Franciszek 
Tęcza, Stefan Tęcza, Krystyna Tęcza oświadczają, że w wykonaniu za
pisu zawartego w testamencie notarialnym Jana Tęczy z 13 lutego 1987 r. 
własność tej nieruchomości przenoszą na Michała Tęczę i Krystynę Tę
czę w sposób opisany w punkcie 2 a i b - tj. na odrębną własność lokali 
na rzecz Michała Tęczy i Krystyny Tęczy wraz z udziałem we współwła
sności nieruchomości gruntowej oraz odrębną własność nieruchomości 
gruntowej na rzecz Krystyny Tęczy.
3. O zobowiązanie spadkobierców do wzajemnego wydania uczestnikom 
przedmiotów majątkowych będących w ich posiadaniu, a przyznanych im 
na własność.
4. O zwolnienie wnioskodawców od kosztów sądowych.

Uzasadnienie
Stwierdzenie nabycia spadku po Janie Tęczy, zmarłym 16 XII 1987 r., 
nastąpiło na rzecz jego dzieci Michała Tęczy, Zofii Tęczy, Stanisława Tę
czy, Franciszka Tęczy Stefana Tęczy, Krystyny Tęczy, jako spadkobierców 
ustawowych po 1/6 części. Dotyczy to zarówno gospodarstwa rolnego jak 
i pozostałego majątku.
Dowód: akta Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku - sygn. 
akt Ns 244/97.
Obecnie w dziale spadku nie jest to już gospodarstwo rolne (0,9 ha).
Spadkowe nieruchomości gruntowe i nieruchomości wraz z domem miesz
kalnym przy ul. Piłsudskiego 44 i domem mieszkalnym i zabudowaniami 
gospodarczymi w Częstochowie, przy ul. Ogrodowej 6 stanowiły własność 
spadkodawcy Jana Tęczy.
Dowód: odpis aktu uwłaszczeniowego nr AWZ 242/81 z 6 VII11981 r. na 
rzecz Jana Tęczy.
Księga wieczysta dla nieruchomości utraciła moc prawną. Na podstawie 
aktu uwłaszczeniowego prowadzona jest dla wymienionych nieruchomo
ści ewidencja gruntów, z numerami ewidencyjnymi nieruchomości 444, 
466, 495, 499, 522.
Spadkobiercy Stanisław Tęcza i Zofia Tęcza otrzymali za życia od spad
kodawcy darowizny gospodarstw rolnych objęte aktem uwłaszczeniowym 
na ich rzecz, córka Zofia Tęcza gospodarstwo 4-hektarowe z lasem, syn 
Stanisław Tęcza gospodarstwo 4-hektarowe z lasem. Darowiznę za życia 
otrzymał także Franciszek Tęcza.
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Na rzecz spadkobierców ustawowych Michała Tęczy i Krystyny Tęczy 
został ustanowiony zapis odrębnej własności lokali w budynku miesz
kalnym przy ul. Piłsudskiego 44 testamentem notarialnym z 13 II 1987 r. 
(zapis naddziałowy, prelegat).
Dowód: odpis aktu notarialnego otwartego i ogłoszonego w Sądzie Rejo
nowym w Częstochowie w sprawie Ns 233/97.
Uczestnicy postępowania wnoszą o wykonanie tego testamentu zgodnie 
z wolą testatora w sposób opisany w sentencji wniosku.
Wniosek jest zatem uzasadniony.
Michał Tęcza Zofia Tęcza Stanisław Tęcza Franciszek Tęcza Stefan Tę
cza Krystyna Tęcza
Załączniki:
1) akt uwłaszczeniowy
2) odpis testamentu notarialnego,
3) odpisy wniosku i załączników.
Uwagi.
1) Por. art. 680 - 689 kpc.
2) Por. art. 1035 - 1046,1070 - 1087 w zw. z art. 213 - 218 kc.
3) Por. § 192 -193 reguł, sąd. (Dz.U. z 1987 r., nr 38, poz. 218, ze zm.).
4) Por. art. 113-124 kpc co do zwolnienia od kosztów sądowych (wnio
sek o zwolnienie od kosztów sądowych trzeba uzasadnić i złożyć oświad
czenie stosowne).
5) Por. § 41 rozp. Ministra Sprawiedliwości z 17 XII 1996 r. w sprawie 
określenia wysokości wpisów cywilnych - Dz.U. nr 154, poz. 753, zm.: 
Dz. U. z 1997 r„ nr 141, poz. 948, Dz. U. z 1998 r„ nr 16, poz. 76; Nr 50, 
poz. 315.§ 41.1. Piątą część wpisu stosunkowego pobiera się od wniosku 
w sprawie o:
1) dział spadku,
2) dział spadku połączony z postępowaniem o zniesienie współwłasności.
2. Podstawą obliczenia wpisu jest wartość spadku po odliczeniu długów 
spadkowych, a od wniosku wymienionego w ust. 1 pkt 2 — wartość ma
jątku będącego przedmiotem obu połączonych postępowań.
3. Połowę wpisu (M.N. — tj. 1/10) wymienionego w ust. 1 pobiera się, 
jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku lub działu spadku 
i zniesienia współwłasności.
Roszczenia objęte art. 686 kpc nie podlegają opłatom w postępowaniu 
o dział spadku (uch w. SN z 21 VII968 r. III CZP 58/ 68, OSNCP1969, poz. 
88). Tak też J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1972, przyp. 32 s. 229.
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Od wniosku o wykonanie zapisu w dziale spadku nie pobiera się odręb
nego wpisu stosunkowego (z § 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z 17 XII 
1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych
— Dz.U. z 1996 r., nr 154, poz. 753, zm.: Dz. U. z 1997 r., nr 141, poz. 948, 
Dz. U. z 1998 r., nr 16, poz. 76; Nr 50, poz. 315).Wniosek o wykonanie 
zapisu w dziale spadku (art. 686 k.p.c.) nie podlega opłatom sądowym 
(wpis, opłata kancelaryjna) — por. cytowaną uchwałę SN z 21 VI1968 r. 
III CZP 58/68 — OSNCP 1969 r., poz. 88 i stanowisko Jana Gwiazdomor- 
skiego (j.w., Prawo spadkowe, 1972, przyp. 32 s. 229). To samo wynika 
z rozp. Ministra Sprawiedliwości z 17 XII 1996 r. (cyt. wyżej). Dlatego 
korzystne jest połączenie wniosku o dział spadku z wnioskiem o wyko
nanie zapisu (dochodzenie zapisu w dziale spadku). To samo dotyczy 
apelacji i kasacji (apelacja i kasacja od orzeczenia o wykonanie zapisu 
w dziale spadku nie podlega opłatom sądowym w postępowaniu o dział 
spadku). Natomiast gdy zapis jest dochodzony odrębnie od działu spad
ku — to jest w odrębnym procesie o wykonanie zapisu, to pobiera się od 
pozwu o wykonanie zapisu wpis stosunkowy (§ 1 cytowanego rozp. Mi
nistra Sprawiedliwości z 17 XII1996 r.). Dlatego korzystne jest dochodze
nie wykonania zapisu w dziale spadku, a nie w odrębnym procesie. Po
biera się wynagrodzenie za notarialne umowne wykonanie zapisu (np. 
przeniesienia prawa własności, ustanowienie odrębnej własności lokali)
— por. np. § 2, § 7 pkt 2 taksy notarialnej (który to § 7 pkt 2 według mnie 
dotyczy także umowy przenoszącej własność w wykonaniu zapisu testa
mentowego) — rozp. Ministra Sprawiedliwości z 12IV1991 r. w sprawie 
taksy notarialnej (Dz.U. z 1991 r., nr 33, poz. 146, zm.: Dz.U. z 1992 r., nr 
21, poz. 89, z 1992 r., nr 54, poz. 265, z 1994 r., nr 130, poz. 654, z 1997 r., nr 
47, poz. 313). Dlatego korzystniejsze jest dochodzenie wykonania zapisu 
w sądowym dziale spadku (brak opłat) niż w formie aktu notarialnego 
(opłaty) lub w procesie o wykonanie zapisu (opłaty).
Roszczenia o wykonanie zapisu w dziale spadku (art. 686 kpc), jeśli za
pisobierca przedmiotu należącego do spadku jest jednocześnie spad
kobiercą, zawsze mogą być dochodzone w dziale spadku - jest to bez
sporne w orzecznictwie i doktrynie. Spór dotyczy innych zapisów. We
dług mnie o wykonaniu wszystkich zapisów może orzekać sąd w dziale 
spadku. Por. post. SN z 26 IX 1968 r. III CRN 209/68, OSNCP 1968, z 12, 
poz. 209 oraz OSPiKA 1969, z 6, poz. 125, z glosą B. Dobrzańskiego, tam
że oraz glosą J. Gwiazdomorskiego - PiP 1970, z. 1, s. 173 i nast. oraz J. 
Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1972, przyp. 37 s. 230, 231.
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6) Szczególne zasady dotyczą działu spadkowego gospodarstwa rolnego 
(art. 1070 - 1087 kc w zw. z art. 213 - 218 kc), dotyczy to gospodarstw 
rolnych obejmujących grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha 
(art. 1058 kc).
7) Por. wzory 18,19, 69, 70 - odesłanie.
7a) Kodeks cywilny zna dwa tryby działu spadku (zniesienia współwłas
ności) - umowny i sądowy. Są trzy sposoby działu spadku (zniesienia 
współwłasności) - przez podział fizyczny (pierwszeństwo), przez prze
jęcie spadku (rzeczy) przez jednego (lub niektórych) spadkobiercę 
(współwłaściciela) i spłatę pozostałych spadkobierców (współwłaścicie
li) oraz podział cywilny przez sprzedaż spadku (rzeczy) i podział ceny 
między spadkobiercami (współwłaścicielami). Jeżeli przedmiotem dzia
łu spadku (lub zniesienia współwłasności) jest nieruchomość, to wyma
gana jest forma aktu notarialnego przy dziale spadku (umownym znie
sieniu współwłasności). Ugoda sądowa ma moc aktu notarialnego. Sądo
wy dział spadku (zniesienie współwłasności) może być na zgodny wnio
sek uczestników (co jest wskazane) lub nie na zgodny wniosek uczestni
ków. Dział spadku sądowy jest zawsze na wniosek.

Wzór 88
Pozew o wykonanie zapisu

Krosno Odrzańskie, 27 kwietnia 1997 r.

Do
Sądu Rejonowego
w Krośnie Odrzańskim

Wydział Cywilny
Powód: Augustyn Łukowski, zam. w 
Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 6. 
Pozwany: Adam Łukowski, zam. w 
Krośnie Odrzańskim, ul. Topolowa 16.

Wartość przedmiotu sporu: 10 000 zł
Pozew o wykonanie zapisu
Wnoszę:
1)o  zobowiązanie pozwanego Adama Łukowskiego do złożenia następu
jącego oświadczenia woli: Adam Łukowski, spadkobierca zmarłego w dniu 
16 grudnia 1987 r. Jana Łukowskiego, właściciela nieruchomości położo
nej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Topolowej 16, zabudowanej nowym 
domem mieszkalnym, o obszarze 0,24 a, dla której w Sądzie Rejonowym 
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w Krośnie Odrzańskim prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 444, 
oświadcza, że w wykonaniu zapisu zawartego w testamencie notarialnym 
Jana Łukowskiego z dnia 13 lutego 1987 r., otwartym i ogłoszonym w 
Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim za nr 122/97, własność tej nie
ruchomości przenosi na Augustyna Łukowskiego:
2) o nakazanie pozwanemu Adamowi Łukowskiemu, aby wydał powodo
wi Augustynowi Łukowskiemu wyżej wymienioną nieruchomość;
3) o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu we
dług norm przepisanych.

Uzasadnienie
Pozwany jest spadkobiercą zmarłego w dniu 16 grudnia 1987 r jego ojca 
Jana Łukowskiego.
Dowód: odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku przez Sąd 
Rejonowy w Krośnie Odrzańskim Ns 144/97.
Spadkodawca był właścicielem wyżej opisanej nieruchomości. 
Dowód: wyciąg z księgi wieczystej.
Spadkodawca testamentem notarialnym z 13 lutego 1987 r. otwartym i ogło
szonym w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim, zapisał tę nie
ruchomość powodowi.
Dowód: odpis testamentu.
Podatek przypadający od zapisu został uiszczony w Urządzie Skarbo
wym w Krośnie Odrzańskim.
Dowód: potwierdzenie.
Pozwany odmawia jednak wykonania zapisu.
I/V tym stanie rzeczy wniesienie pozwu jest konieczne i uzasadnione.

Augustyn Łukowski
Załączniki:
1) odpis postanowienia,
2) wyciąg z księgi wieczystej,
3) odpis testamentu,
4) pokwitowanie,
5) odpisy pozwu i załączników.
Uwagi.
1) Por. roz. VII.
2) Por. art. 968 - 981,1067 kc, a także art. 156, 993,1003,1004,1033 kc i art. 
39 oraz art. 737 § 3 kpc.
3) Od zapisu pobiera się podatek (ustawa o podatku od spadków).
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4) Co do zapisu w dziale spadku por. wzór 87 i uwagi do niego.
5) Poprzednio istniały ograniczenia przy zapisie rolnym (art.1067 kc), 
obecnie istnieje swoboda testowania (por. jednak art. 1067). Wymagałoby 
to odrębnego komentarza, na co nie ma tu miejsca.
6) Powództwo podlega całemu wpisowi stosunkowemu - § 1 rozp. Mini
stra Sprawiedliwości z 17 XII 1996 r. w sprawie określenia wysokości 
wpisów w sprawach cywilnych - Dz.U. nr 154, poz. 753, zm.: Dz. U. 
z 1997 r., nr 141, poz. 948, Dz. U. z 1998 r., nr 16, poz. 76; Nr 50, poz. 315.
7) W pozwie można złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych 
(art. 113 i nast. kpc).

Wzór 89
Pozew o wykonanie polecenia

Toruń, 26 kwietnia 1997 r.

Do
Sądu Rejonowego

w Toruniu
Wydział Cywilny

Powód: Sebastian Światło, zam. Toruń,
ul. Krasińskiego 44.

Pozwany: Aleksander Zły, zam. Toruń,
ul. Smoka 666.

Wartość przedmiotu sporu: 1 000 zł
Pozew o wykonanie polecenia
Wnoszę:
1) o nakazanie pozwanemu Aleksandrowi Złemu wykonania polecenia 
Agnieszki Światło zmarłej 29 kwietnia 1995 r. zawartego w testamencie 
notarialnym z 24 V 1994 r., otwartym i ogłoszonym w Sądzie Rejonowym 
w Toruniu za nrNs 24/96 przez nakazanie pozwanemu Aleksandrowi Złe
mu wzniesienia nagrobka w postaci krzyża dla Anieli Tyrno;
2) na wypadek trwałej bezskuteczności egzekucji tego wyroku wnoszę 
o upoważnienie mnie przez sąd do wykonania tej czynności na koszt dłuż
nika (pozwanego) Aleksandra Złego;
3) o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu we
dług norm przepisanych.

Uzasadnienie
Spadkodawca Agnieszka Światło testamentem notarialnym z 24 V 1994 r. 
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poleciła pozwanemu spadkobiercy Aleksandrowi Złemu wzniesienie na
grobka w postaci krzyża dla Anieli Tyrno. Jednym ze spadkobierców jest 
powód Sebastian Światło.
Dowód: odpis testamentu oraz odpis postanowienia o stwierdzeniu naby
cia spadku Ns 103/96.
Pozwany odmawia jednak stanowczo wykonania polecenia.
W tym stanie rzeczy wniesienie pozwu jest konieczne i uzasadnione.

Sebastian Światło
Załączniki:
1) odpis testamentu,
2) odpis postanowienia,
3) odpis pozwu i załączników.
Uwagi.
1) Por. roz. VIII.
2) Por. art. 982 - 985 kc.
3) Wykonania polecenia dochodzi się w procesie.
4) Miejscowo wyłącznie właściwy jest sąd określony w art. 39 kpc.

Wzór 90
Pozew o ustalenie ważności lub nieważności testamentu (art. 189 kpc) 

Kielce, 29 kwietnia 1997 r.

Do
Sądu Rejonowego
w Kielcach
Wydział Cywilny

Powód: Ambroży Dobry zam.
Kielce, ul. Dębowa 12
Pozwany: Antoni Dobry, zam.
Kielce, ul. Parkowa 16 m. 3.

Pozew o ustalenie ważności lub nieważności testamentu
Wnoszę:
o ustalenie, że testament notarialny Bogdana Dobrego wydziedziczający 
Ambrożego Dobrego jest nieważny.

Uzasadnienie
Bogdan Dobry sporządził testament notarialny w dniu 11 stycznia 1990 r., 
w którym wydziedziczył syna Ambrożego Dobrego z powodu pijaństwa 
i marnotrawnego trybu życia oraz niemoralnego trybu życia.
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Dowód: odpis testamentu otwartego i ogłoszonego w sprawie Ns 24/91. 
Jedynym spadkobiercą ustawowym jest Antoni Dobry. Obie strony - po
wód i pozwany - zgodnie przyznają, że testament ten jest fikcyjny miał 
tylko chronić powoda przed jego wierzycielami, jako że powód zaciągnął 
długi w wyniku przestępstwa. Nadto w wyniku dewaluacji dług obecnie 
jest symboliczny.
Dowód: przesłuchanie stron.
IV tym stanie rzeczy powództwo jest uzasadnione.

Ambroży Dobry
Załączniki:
1) odpis testamentu,
2) odpis pozwu i załącznika.
Uwagi.
1) Por. art. 189 kpc.
2) Sprawa dopuszczalności powództwa o ustalenie ważności lub nieważ
ności testamentu jest dyskusyjna w literaturze. Są stanowiska pozytyw
ne i negatywne w tej sprawie. SN ostatecznie - po wahaniach - przyjął, 
że powództwo o ustalenie nieważności testamentu jest dopuszczalne. Jed
nakże brak jest interesu prawnego w wytoczeniu powództwa, jeżeli inte
res ten może być zaspokojony w innym postępowaniu, w szczególności 
w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku albo w postępowaniu 
o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku (uchw. 7 SN z 30 
XI11968 r. III CZP 103/68, OSNCP 1969, z. 5, poz. 85 oraz OSPiKA1967, 
z. 7 - 8, poz. 157 z glosą J. Gwiazdomorskiego OSPiKA 1970, z. 1, poz. 2). 
Stanowisko SN jest zasadne.

C. Wzory uzupełniające (91 - 100)

Wzór 91
Przykład postanowień testamentowych co do zarządu spadkiem

Testament
Tarnów, 1 kwietnia 1997 r.

Na wypadek mojej śmierci do gospodarstwa rolnego powołuję syna Lesz
ka Polnego, córkę Marię Polną oraz wnuka Jana Polnego w 1/3 każdego. 
Wyłączam prawo żądania działu spadku przez okres lat pięciu od dnia 
otwarcia spadku.
Zarząd nieruchomością rolną „Pod Lipą" (nazwa lokalna) przez okres 4 lat 
od otwarcia spadku ma sprawować wyłącznie Maria Polna.

Jan Polny
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Uwagi.
1) Do roz. X, 4.
2) Por. art. 210 w zw. z art. 1035 kc.
3) Jeżeli testator nie określi zasad zarządu spadkiem, to odbywa się on 
według zasad ustawowych (tj. wg kc).

Wzór 92
Przykład testamentu rozrządzającego częścią ułamkową spadku 
(art. 926 § 3 kc)

Testament
Kielce, 2 kwietnia 1997 r.

Do 1/2 spadku powołuję po połowie, to jest po 1/4 części spadku syna 
Bogdana Olko i córkę Marię Olko.

Jan Olko
Uwagi. Por. art. 926 § 3 kc

Wzór 93
Oświadczenie spadkobiercy o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem 
inwentarza

Muszyna, 26 kwietnia 1997 r.

Do
Kancelarii Notarialnej
Bronisławy Farganus
w Muszynie

Składający oświadczenie:
Michał Wełnisty, cieśla, zam. w 

Muszynie, ul. Okopowa 5.
Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza 
Oświadczam, że spadek po Marii Wełnistej, zmarłej w dniu 27 lutego 1997 r. 
w Muszynie, ostatnio zamieszkałej w Muszynie, przyjmuję z dobrodziej
stwem inwentarza. Dziedziczę na podstawie ustawy. Do kręgu spadko
bierców ustawowych należą: Marek Wełnisty, jako mąż i ja jako syn spad
kodawcy. Nie wiem o tym, żeby spadkodawca pozostawił jakikolwiek te
stament.
Marek Wełnisty mieszka w Muszynie, ul. Zamkowa 2 m. 4.

Michał Wełnisty
Notariusz Kancelarii Notarialnej w Muszynie 
poświadcza własnoręczność podpisu 
Michała Wełnistego.
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Muszyna, dnia 26 kwietnia 1997 r.
Notariusz

Bronisława Farganus
(pieczęć)

Załącznik:
akt zgonu Marii Wełnistej.
Uwagi.
1) Por. art. 1012 - 1024 kc.
2) Por. art. 640 - 644 kpc.
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składa się przed są
dem lub przed notariuszem (art. 1018 § 3 zd. 1 kc).
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone 
w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkodawca dowiedział 
się o tytule swego powołania (art. 1015 § 1 kc).
Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznacz
ny z prostym przyjęciem spadku (art. 1015 § 2 zd. 1).
Jest to bardzo zatem ostry skutek prawny, zwłaszcza przy spadkach, 
w których pasywa przewyższają aktywa. Zgodnie z art. 1031 § 1 kc 
„W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzial
ność za długi spadkowe bez ograniczenia" (art. 1031 § 1 kc).
W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkodawca 
ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalone
go w inwentarzu stanu czynnego spadku (art. 1031 § 2 zd. 1).
3) Właściwie wzór ten powinien być zamieszczony po wzorze 85, a przed 
wzorem 86, ale stanowi on tylko uzupełnienie wzorów (podobnie jak 2 
wzory uprzednie — 91, 92 i następne).

Wzór 94
Przykład postanowień testamentu co do pogrzebu i sposobu pocho
wania osoby zmarłej

Testament
Miechów, 14 lutego 1997 r.

Na wypadek mojej śmierci mam być pochowany na cmentarzu w Mie
chowie.
Polecam, aby mi wzniesiono nagrobek w postaci krzyża.

Jan Olcha
Uwagi. Do roz. X, 4.
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Wzór 95
Przykład testamentu na dwa odrębne testamenty wzajemne z różnymi 
podstawieniami

Testament
Mszana Górna, 21 stycznia 1997 r. 

Ja na wypadek mojej śmierci Sebastian Baran powołuję do spadku moją 
małżonkę Agnieszkę Baran, gdyby zaś Agnieszka Baran nie chciała lub 
nie mogła dziedziczyć po mnie (np. zmarła przede mną), to do spadku 
powołuję syna Jana Barana.

Sebastian Baran

Testament
Mszana Górna, 21 stycznia 1997 r. 

Ja na wypadek mojej śmierci Agnieszka Baran powołuję do spadku mał
żonka Sebastiana Barana, gdyby zaś Sebastian Baran nie chciał lub nie 
mógł dziedziczyć po mnie (np. zmarł przede mną), to do spadku powołuję 
syna Macieja Barana.

Agnieszka Baran 
Uwagi.
1) Do roz. VI, 5.
2) Por. wzory 17,16, 96, 97.

Wzór 96
Przykład testamentu na dalsze podwójne podstawienie (zwykłe, 
pospolite) — art. 963 kc

Testament
Mszana Górna, 18 września 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci do spadku powołuję mojego syna Stanisława 
Farganusa. Gdyby osoba ta (Stanisław Farganus) nie chciała lub nie mogła 
być spadkobiercą, to do spadku po mnie powołuję brata Władysława Far
ganusa. A gdyby i on (Władysław Farganus) nie chciał lub nie mógł być 
spadkobiercą, to do spadku po mnie powołuję siostrę Marię Farganus.

Jan Farganus
Uwagi.
1) Do roz. VI, 5.
2) Por. wzory 16,17, 95, 97.
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Wzór 97
Przykład testamentu na podstawienie (zwykłe, pospolite) dla spadko
biercy ustawowego — art. 963 kc

Testament
Łostówka, 18 września 1997 r. 

Na wypadek mojej śmierci postanawiam, że gdyby mój syn Jan Woda nie 
chciał lub nie mógł być spadkobiercą ustawowym po mnie, to do spadku 
po mnie powołuję w to miejsce (zamiast niego) mojego siostrzeńca Ada
ma Wodę.

Piotr Woda
Uwagi.
1) Do roz. VI, 5.
2) Por. wzory 16,17, 95, 96.

Wzór 98
Przykład testamentu na zapis z podstawieniem (zwykłym, pospolitym) 
— art. 963 kc

Testament
Mszana Górna, 11 listopada 1997 r.

1. Na wypadek mojej śmierci nieruchomość rolną „Na Witowie” zapisuję 
córce Zofii Orłowskiej.
Gdyby osoba ta nie chciała lub nie mogła być zapisobiercą, to nierucho
mość tę zapisuję synowi Janowi Orłowskiemu.
2. Nieruchomość rolną "Na Kiecce" zapisuję córce Marii Orłowskiej. 
Gdyby osoba ta nie chciała lub nie mogła być zapisobiercą, to nierucho
mość tę zapisuję synowi Stanisławowi Orłowskiemu.

Jan Orłowski
Uwagi.
1) Do roz. VI, 5; VII.
2) Por. art. 963, 972 k.c.
3) Por. wzory 16,17, 95, 96.

Wzór 99 
Przykład testamentu na powołanie wykonawcy testamentu zastępczego 

Testament
Limanowa, 15 września 1997 r.

1. Na wypadek mojej śmierci do spadku powołuję jako spadkobierców — 
syna Łukasza Michalskiego i córkę Marię Michalską w 1/2 każdego z nich.
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2. Na wypadek mojej śmierci zapisuję dom jednorodzinny w Limanowej, 
al. Słowackiego 44, wraz z działką budowlaną synowi Michałowi Michal
skiemu.
3. Na wypadek mojej śmierci polecam pieczę nad moimi rękopisami na
ukowymi synowi Markowi Michalskiemu.
4. Na wypadek mojej śmierci na wykonawcę tego testamentu powołuję 
syna Łukasza Michalskiego, zam. Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 44. 
Gdyby Łukasz Michalski nie chciał lub nie mógł być być wykonawcą te
stamentu, to na wykonawcę tego testamentu powołuję Marię Michalską, 
zam. Nowy Sącz, os. Tysiąclecia 7.

Jan Michalski
Uwagi.
1) Do roz. IX.
2) Por. wzory 21, 63.

Wzór 100
Przykład postanowień testamentowych co do sposobu wykładni 
testamentu (art. 948 kc)

Testament
Mszana Górna, 16 grudnia 1987 r.

1. Jan Michałowski oświadcza, że jest właścicielem gospodarstwa rolne
go o powierzchni 90 arów położonego w Mszanie Górnej pod nr 100/300, 
w osiedlu „Steczki". W gospodarstwie rolnym znajduje się „stary” budy
nek mieszkalny i gospodarczy (siedlisko) w osiedlu „Steczki”. W skład 
pozostałego majątku wchodzi nowy budynek mieszkalny na nieruchomo
ści gruntowej zwanej lokalnie „Pod Brzegiem” — nie związany z prowa
dzeniem gospodarstwa rolnego.
Oświadczam, że do gospodarstwa rolnego nie powołuję spadkobierców 
tym testamentem, a tylko rozrządzam nowym budynkiem w postaci zapi
su i jako zapisobierców powołuję córkę Marię Michałowską i syna Michała 
Michałowskiego.
Oświadczam,że wolą moją jest, aby Sąd przy zniesieniu współwłasności i 
podziale na lokale odrębne w budynku pod nr 300 wydzielił dwa lokale 
odrębne. Lokal nr I będzie się składał z dwóch izb i łazienki w suterenie, 
i dwóch pokoi i łazienki na parterze oraz dwóch pokoi i łazienki na piętrze 
— położonych po stronie zachodniej. Pozostałe izby znajdujące się 
w budynku otrzyma syn Michał Michałowski.
Nieruchomość gruntową, na której stoi nowy budynek mieszkalny pod 
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nr 300, daruję po połowie na rzecz wyżej wskazanych zapisobierców, a to 
córki Marii Michałowskiej i syna Michała Michałowskiego.
2. Oświadczam, że powyższy testament ma być interpretowany w nastę
pujący sposób:
a) Do pozostałego majątku powołuję jako spadkobierców testamentowych 
córkę Marię Michałowską i syna Michała Michałowskiego. W skład pozo
stałego majątku wchodzi nowy dom. Nie powołuję spadkobierców testa
mentowych gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo rolne ma być dziedzi
czone z ustawy przez wszystkie moje dzieci— Stanisława, Zofię, Marka, 
Jana, Marię, Michała po 1/6 przez każdego z nich.
Zatem do nowego domu powołuję jako spadkobierców testamentowych 
syna Michała i córkę Marię. Jednocześnie oświadczam wiążąco, że moją 
wolą jest, aby działu spadku dokonano w ten sposób, aby ustanowiono 
odrębną własność lokali w nowym domu w sposób opisany w testamencie.
b) Gdyby Sąd nie uznał tego za ustanowienie spadkobierców pozostałe
go majątku — syna Michała i córki Marii — to rozrządzenie to (testament) 
należy traktować jako zapis odrębnej własności lokali w nowym domu 
w sposób opisany w testamencie.
c) A gdyby i Sąd nie uznał i tego (b), to zapis ten należy traktować jako 
zapis na współwłasność nieruchomości gruntowej zabudowanej nowym 
domem mieszkalnym z jednoczesnym wiążącym wskazaniem co do sposo
bu zniesienia współwłasności w tym nowym domu — to jest poprzez usta
nowienie odrębnej własności lokali.
d) Gdyby Sąd uznał, że nowy dom wchodzi w skład gospodarstwa rolne
go — co nie jest zasadne — to wtedy rozrządzenie co do nowego domu 
można traktować tylko jako zapis, a nie powołanie do spadku. Jest to 
wtedy w pierwszej kolejności interpretacyjnej zapis odrębnej własności 
lokali (pkt b) lub w drugiej kolejności interpretacyjnej zapis prawa własno
ści nieruchomości gruntowej zabudowanej nowym budynkiem z prawnie 
wiążącym wskazaniem co do sposobu zniesienia współwłasności — przy 
wykonaniu zapisu — a to w drodze ustanowienia odrębnej własności lo
kali w sposób opisany w testamencie (c).
e) Zapis nowego domu jest zapisem naddziałowym (prelegatem).
f) Ponieważ między powierzchnią lokali (2/3, 1/3) a udziałem w nie
ruchomości gruntowej (1/2, 1/2) jest nie zamierzona niezgodność — omył
ka, to należy ją sprostować w ten sposób, że udział w nieruchomości 
gruntowej wynosi (2/3, 1/3) tyle, ile powierzchnia lokali (2/3, 1/3).
g) Nowy dom mieszkalny jest na malej działce budowlanej.
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h) Moja interpretacja testamentu jest prawnie wiążąca (art. 948 k.c.).
Jan Michałowski

Uwagi.
1) Do roz. XVII, XVIII.
2) Por. wzory 18,19, 22, 33, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 86, 87, 88.



SKOROWIDZ RZECZOWY I ARTYKUŁOWY

Zamieszczone w „Skorowidzu rzeczowym i artykułowym'' po hasłach i podha- 
słach liczby rzymskie (np. VII) lub rzymskie i arabskie (np. VI,1) oznaczają ty
tuły i podtytuły poszczególnych rozdziałów części pierwszej teoretycznej pracy 
(I-XIX), natomiast pogrubione liczby arabskie (np. 11-17) oznaczają numery 
wzorów części drugiej opracowania (są one podawane po myślniku), zaś artyku
ły (art.) oznaczają artykuły kodeksu cywilnego (np. art. 959-965 k.c.) lub kodek
su postępowania cywilnego (np. art. 669-679 k.p.c.), są one podawane po myśl
niku - przykładowo:

VI,1 - 11-17, 59 - art. 959-965 k.c., art. 669-679 k.p.c.

Charakterystyka testamentu jako czynności prawnej XII — 1-100 — 
art. 941-990 k.c.

Data na testamencie IV — 8, 9,1-100 — art. 949-958 k.c. — zob. Forma 
testamentu, Podpis na testamencie własnoręcznym i innych testa
mentach

Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych XVIII, I-XIX — 59- 
63, 86-90, 93,1-100 - art. 959-967, 968-981, 982-985, 986-990, 941- 
990,1008-1011,1039 § 1, 2, 58,1058,1065 (uchylony), 1066,1067, 
1070-1087 w zw. z art. 213-218 k.c. — zob. Polecenie, Powołanie 
spadkobiercy, Postępowanie cywilne — sprawy z zakresu prawa 
spadkowego (art. 627-691 k.p.c.), Swoboda testowania, Wykładnia 
testamentu, Wykonawca testamentu, Zapis
— powołanie spadkobiercy gospodarstwa rolnego XVIII, VI — 59, 

11-17, 76, 77, 80, 81, 86, 87, 92, 93, 95-97,100 - art. 1065 (uchylo
ny), art. 959-967,1058 k.c. — zob. Powołanie spadkobiercy, 
Postępowanie cywilne — sprawy z zakresu prawa spadkowego 
(art. 627-691 k.p.c.), Swoboda testowania, Wykładnia testamentu

- polecenie XVIII, VIII - 62, 20, 53-56, 89 - art. 982-985,1058 k.c.
— zob. Polecenie
— — przykład polecenia przeniesienia prawa własności nieru

chomości rolnej 62



— wykonawca testamentu co do gospodarstwa rolnego XVIII, IX — 
63, 21, 57, 58, 82-85, 99 - art. 986-990 k.c., art. 39, 664-665, 691 
k.p.c. — zob. Wykonawca testamentu

— zapis XVIII, VII - 60, 61,18,19, 22, 31-52, 70, 87, 88, 98,100 - 
art. 968-981; 960, 961, 963, 964, 965 w zw. z art. 972 k.c.; art. 927, 
928-930 w zw. z art. 972 k.c.; 1058,1065,1067,156, 993,1003, 
1004,1033 k.c., art. 39,189,13, 686, 680-689, 737 § 3,1111 k.p.c. - 
zob. Postępowanie cywilne — sprawy z zakresu prawa spadko
wego (art. 627-691 k.p.c.), Swoboda testowania, Wykładnia 
testamentu, Zapis
— — przykład zapisu oznaczonej kwoty pieniężnej 61
— — przykład zapisu prawa własności nieruchomości rolnej 60

Forma testamentu II, 1,4, III, IV, V, XIII, XVI, XIX - 3-10, 29, 30,1-100
— art. 949-958, 942 k.c. — zob. Data na testamencie, „Konwersja" 
testamentu, Podpis na testamencie własnoręcznym i innych testa
mentach, Pojęcie testamentu: definicja i cechy testamentu, testament
— aktem sformalizowanym, Świadkowie testamentu, Teksty ustaw 
o testamencie, Zakaz testamentów wspólnych
— wstęp II, 1,4, III, IV, V, XIII, XVI, XIX - 3-10, 29, 30,1-100

— art. 949-958, 942 k.c.; rozp. MON z 30 11965 r. w sprawie 
testamentów wojskowych (Dz. U. z 1965 r., nr 7, poz. 38)

— testament allograficzny II, 4 — 5,1-100 — art. 951 k.c.
— testament na statku morskim lub powietrznym II, 1 — 29,1-100

— art. 953 k.c.
— testament notarialny II, 3 — 4,1-100 — art. 950 k.c.
— testament ustny 11,5 — 6, 78, 79,1-100 — art. 952 k.c., art. 661- 

662, 628 k.p.c.
— testament własnoręczny 11,2 — 1-2, 3, 7-9,11-100 — art. 949 k.c.
— testament wojskowy 11,1,2-5, XIX — 30, 3-10,1-100 — art. 954 

k.c. w zw. z rozp. Ministra Obrony Narodowej z 30 11965 r.
w sprawie testamentów wojskowych (Dz. U. z 1965 r., nr 7, poz. 
38), art. 949-958 k.c.

„Konwersja" testamentu XVI — 67 — art. 949-958, 951-952; 942, 952; 
962, 964,1065,1067, 959-965, 968, 982, 941-990 k.c. - zob. Forma 
testamentu, Zakaz testamentów wspólnych
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Odwołanie testamentu XV, 1,6 — 25-28 — art. 943, 944, 946, 947 k.c.

Podpis na testamencie własnoręcznym i innych testamentach III — 7, 
1-6,1-100 — art. 949-958 k.c. — zob. Data na testamencie, Forma 
testamentu

Pojęcie testamentu I — 1-100 — art. 941-990 k.c.
— definicja i cechy testamentu 1,1 — 1-100 — art. 941-990 k.c.
— testament — aktem odwołalnym 1,6, XV — 25-28 — art. 943, 944, 

946, 947 k.c. — zob. Odwołanie testamentu
— testament — aktem sformalizowanym 1,4, II, III, IV, V, XIII, XVI, 

XIX - 3-10, 29, 30,1-100 - art. 949-958, 942 k.c. - zob. Forma 
testamentu

— testament — czynnością na wypadek śmierci 1,3 — 1-100 — art. 
941 k.c.

— testament — czynnością osobistą 1,5 — 1-100 — art. 944 § 2 k.c.
— testament — oświadczeniem woli jednostronnym, nie skierowa

nym do określonego adresata 1,2 — 1-100 — art. 941-990 k.c.
— zdolność spadkodawcy do sporządzenia testamentu (zdolność 

testowania) 1,7 — 1-100 — art. 944 § 1 k.c.

Polecenie VIII - 20, 53-56, 62, 89 - art. 982-985 k.c., art. 39 k.p.c. - 
zob. Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych

Postępowanie cywilne — sprawy z zakresu prawa spadkowego (art. 
627-691 k.p.c.)
— dział spadku X,4 — 87, 69, 70,100 — art. 680-689 k.p.c. 

art. 1035-1046,1070-1087 w zw. z art. 213-218 k.c. - zob. 
Swoboda testowania
— — wniosek o dział spadku X,4 — 87, 69, 70,100

— nakazanie złożenia testamentu 76, 77 — art. 647, 648 k.p.c. (w zw. 
z art. 655-660 k.p.c.), por. też art. 646 k.p.c.
— — wniosek o wydanie postanowienia sądu nakazującego 

złożenie testamentu 76
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— — postanowienie sądu nakazujące złożenie testamentu 77
— otwarcie i ogłoszenie testamentu 80, 81 — art 646-654 k.p.c.

— — wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu (złożenie 
testamentu w celu ogłoszenia) 80

— — protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu 81
— przesłuchanie świadków testamentu ustnego 11,5,1,4 — 78, 79 — 

art. 661, 662 k.p.c., art. 952 k.c., por. też art. 628 k.p.c. i art. 
956,957 k.c. — zob. Forma testamentu
— — zawiadomienie sądu o testamencie ustnym, co do którego 

nie sporządzono pisma stwierdzającego treść testamentu 
ustnego 11,5,1,4 — 78 — art. 661, 662 k.p.c., art. 952 k.c., por. 
też art. 628 k.p.c. i art. 956, 957 k.c.

— — protokół przesłuchania świadków testamentu ustnego 11,5, 
1,4 — 79 — art. 661, 662 k.p.c., art. 952 k.c., por. też art. 628 
k.p.c. i art. 956, 957 k.c.

— przyjęcie lub odrzucenie spadku 93 — art. 1012-1024 k.c., art. 
640-644, 690 k.p.c.
— — oświadczenie spadkobiercy o przyjęciu spadku z dobrodziej

stwem inwentarza 93 — art. 1012-1024 k.c., art. 640-644 k.p.c.
— sprawy dotyczące wykonania polecenia 89 — art. 982-985 k.c. 

art. 39 k.p.c. — zob. Polecenie
— — pozew o wykonanie polecenia 89 — art. 982-985 k.c., art. 39 

k.p.c.
— sprawy dotyczące wykonania zapisu VII, X,4 — 88, 22,70 — art. 

968-981,1058,1067 k.c., a także art. 156, 993,1003,1004,1033 k.c., 
art. 39,189,13, 686, 680-689, 737 § 3,1111 k.p.c. - zob. Zapis
— — pozew o wykonanie zapisu VII, X,4 — 88, 22, 70 — art. 968- 

981,1058,1067 k.c., a także art. 156, 993,1003,1004,1033 k.c., 
art. 39,189,13, 686, 680-689, 737 § 3,1111 k.p.c. - zob. Zapis

— sprawy dotyczące wykonawcy testamentu 82,83,84,85 — art. 664, 
665, 691 k.p.c., art. 986-990 k.c. — zob. Wykonawca testamentu
----- oświadczenie wykonawcy testamentu o nieprzyjęciu obowiąz

ku wykonawcy testamentu 84 — art. 664 k.p.c., art. 987 k.c.
— — wniosek o zwolnienie wykonawcy testamentu 82 — art. 990 

k.c., art. 691 k.p.c.
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— — postanowienie sądu o zwolnieniu wykonawcy testamentu 
83 — art. 990 k.c., art. 691 k.p.c.

— — zaświadczenie sądu dla wykonawcy testamentu 85 — art. 
665, 691 § 2 k.p.c.

— stwierdzenie nabycia spadku 86 — art. 669-679 k.p.c., art. 1025- 
1029, 1066 k.c. — zob. Powołanie spadkobiercy, Dziedziczenie 
testamentowe gospodarstw rolnych, Swoboda testowania

— ustalenie ważności lub nieważności testamentu 90 — art. 189 
k.p.c., art. 1025-1029,1066 k.c., art. 669-679 k.p.c.
— — pozew o ustalenie ważności lub nieważności testamentu 90 

— art. 189 k.p.c.

Powołanie spadkobiercy VI — 11-17, 59, 76, 77, 80, 81, 86, 87, 92, 93, 
95-97,100 - art. 959-967,1012-1024,1025-1029,1030-1034,1035- 
1046,1058,1059-1064,1065,1066,1070-1085,1086-1087 k.c., art. 
640-644, 669-679, 680-689, 627-691 k.p.c. — zob. Dziedziczenie 
testamentowe gospodarstw rolnych
— wstęp VI,1 - 11-17, 59, 76, 77, 80, 81, 86, 87, 92, 93, 95-97,100 - 

art. 959-967,1058,1065,1066
— czy dopuszczalny jest warunek lub termin przy ustanowieniu 

spadkobiercy? VI,4 — 15 — art. 962,1058,1065 k.c.
— oznaczenie spadkobiercy VI,2 — 11,12,13, 59 — art. 959, 961, 

1058,1065 k.c.
— podstawienie VI,5 — 16,17,95,96, 97 — art. 963, 964,1058,1065 k.c.
— przyrost VI,6 — art. 965,1058,1065 k.c.
— udziały spadkowe VI,3 — 14,13,59 — art. 960, 961,1058,1065 k.c.

Swoboda testowania X — 1-100 — art. 941-990,1008-1011,1039 § 1, 2, 
art. 58 k.c., art. 33 pkt 2, 34, 49 § 3,102 k.r.op.
— funkcje testamentu X,1 — 1-100 — art. 941-990,1008-1011,1039 

§ 1, 2, art. 58 k.c., art. 33 pkt 2, 34, 49 § 3,102 k.r.op.
— katalog rozrządzeń testamentowych X,4 — 1-100 — art. 959-967, 

968-981,982-985, 986-990, 941-990,1008-1011,1039 § 1, 2, art. 58 
k.c., art. 33 pkt 2, 34, 49 § 3,102 k.r.op.

— ograniczenia swobody testowania X,5 — art. 58 k.c., np. art. 923 § 
1 zd. 2, 927 § 1, 942, 949-958, 962, 964, 991-1011,1065,1067 k.c.
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— określenie swobody testowania X,2 — 1-100 — art. 58, 941-990, 
991-1011, 1058,1065,1067 k.c.

— podstawa prawna swobody testowania X,3 — 1-100 — art 58, 56 
k.c.

— testament negatywny X,6 — 23, 64, 65 — art. 58 k.c. — zob. 
Wydziedziczenie

Świadkowie testamentu V, XIX — 10, 5, 6, 29, 30,1-100 — art. 951, 952,
953, 954 w zw. z § 3 ust. 1 pkt. 2, 3, § 3 ust. 2, § 4 (w zw. z art. 951, 
952, 953 k.c.) rozp. Ministra Obrony Narodowej z 30 11965 r. w 
sprawie testamentów wojskowych (Dz. U. z 1965 r., nr 7, poz. 38), 
art. 955, 956, 957, 958

Teksty ustaw o testamencie XIX — k.c., k.p.c., rozp. Ministra Obrony 
Narodowej z 30 11965 r. w sprawie testamentów wojskowych 
(Dz.U. z 1965 r., nr 7, poz. 38)

Wady oświadczenia woli przy testamencie XIV — art. 945 k.c.
— wstęp XIV — art. 945 k.c.
— błąd przy testamencie XIV — art. 945 § 1 pkt 2 k.c.
— brak świadomości lub swobody XIV — art. 945 § 1 pkt 1 k.c.
— groźba przy testamencie XIV — art. 945 § 1 pkt 3 k.c.
— nieważność testamentu z powodu wady oświadczenia woli XIV 

— art. 945 § 2 k.c.

Wydziedziczenie XI — 24, 64-66 — art. 1008-1011 k.c. — zob. Swoboda 
testowania: testament negatywny

Wykaz aktów normatywnych związanych z testamentem s. 123

Wykładnia testamentu XVII — 100,1-100 — art. 948, 941-990 k.c. — 
zob. Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych

Wykonawca testamentu IX, XVIII — 21, 57, 58, 63, 82-85, 99 — art. 
986-990,1058 k.c., art. 664-665, 691 k.p.c. — zob. Dziedziczenie 
testamentowe gospodarstw rolnych

Zakaz testamentów wspólnych XIII — 75 — art. 942 k.c. — zob. 
„Konwersja" testamentu (art. 951, 952 k.c.)
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Zapis VII, XVIII, XIX - 18,19, 22, 31-52, 60, 61, 70, 87, 88, 98,100
— art. 968-981; 960, 961, 963, 964, 965 w zw. z art. 972 k.c.; art. 927, 
928-930 w zw. z art. 972 k.c.; 1058,1067,156, 993,1003,1004,1033 
k.c., art. 39,189,13, 686, 680-689, 737 § 3,1111 k.p.c. - zob. Dziedzi
czenie testamentowe gospodarstw rolnych, Wykładnia testamentu
— dalszy zapis 31
— testament oznaczający termin wykonania zapisu 52
— zapis naddziałowy (prelegat) 32
— przykłady poszczególnych typów (rodzajów) zapisów 18,19, 31- 

52, 60,100
— — przykład testamentowego zastrzeżenia pierwokupu 47
— — zapis dożywocia 45
— — zapis hipoteki wraz z wierzytelnością zabezpieczoną 40
— — zob. zapis naddziałowy (prelegat) 32
— — zapis najmu lokalu mieszkalnego i użytkowego 44
— — zapis odrębnej własności lokali 18,19,100
— — zapis oznaczonej kwoty pieniężnej 41, 61
— — zapis praw autorskich majątkowych 50
— — zapis prawa własności nieruchomości 33,18,19, 22,100
— — zapis prawa własności nieruchomości rolnej 60
— — zapis prawa własności rzeczy ruchomej 34, 70
— — zapis renty 46
— — zapis służebności osobistej mieszkania 37
— — zapis użyczenia lokalu mieszkalnego 43
— — zapis użytkowania nieruchomości rolnej 36
— — zapis warunkowy lub terminowy 51 — art. 975 k.c.
— — zapis wieczystego użytkowania 35
— — zapis wierzytelności zapisowej (nabytej) 48
— — zapis wierzytelności z zachowku (nabytego) 49
— — zapis wkładu oszczędnościowego w banku 42
— — zapis własnościowego prawa do lokalu w spółdzielni 

mieszkaniowej 38
— — zapis zastawu wraz z wierzytelnością zabezpieczoną 39
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