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Testamentum holographum
W bogatym dorobku profesora Adama Szpunara znajduje siê m.in.
problematyka testamentu pisemnego (holograficznego)1. Wydaje siê wiêc
uzasadnione umieszczenie w tomie powiêconym Jego pamiêci kilku uwag
na ten temat. Tym razem chodzi o krótk¹ historiê testamentu holograficznego.
W podrêcznikach polskiego prawa spadkowego nazwa testament
holograficzny pojawia siê na oznaczenie pisemnej formy testamentu
zwyk³ego2. Rzadko mo¿na jednak spotkaæ objanienie tej obcej przecie¿
nazwy. Jedynie Józef St. Pi¹towski zamieszcza krótk¹ uwagê, ¿e okrelenie pochodzi od greckiego holos  ca³y oraz grafein  pisaæ3. W jêzyku
1
A. S z p u n a r, Forma podpisu na testamencie w³asnorêcznym, Rejent 1993, nr 3-4,
s. 9-23; t e n ¿ e, Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 9 maja 1995 r. III CZP 56/
95, Rejent 1995, nr 12, s. 80-87.
2
Por. ostatnio np. E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Prawo spadkowe, Warszawa 2000,
s. 82, gdzie przemiennie wystêpuje: testament holograficzny (w³asnorêczny) oraz testament w³asnorêczny (holograficzny); podobnie ju¿ wczeniej J. G w i a z d o m o r s k i,
Prawo spadkowe, Warszawa 1968, s. 121.
3
Patrz J.St. P i ¹ t o w s k i, Prawo spadkowe. Zarys wyk³adu, wyd. 5 zaktualizowa³
i uzupe³ni³ B. K o r d a s i e w i c z, Warszawa 2002, s. 107, chocia¿ i tu niedok³adnie, poniewa¿ poprawna forma bezokolicznikowa brzmi grafein (grajein),
´
a nie b³êdnie wydrukowane grafien (z tym samym b³êdem E. N i e z b e c k a, Prawo spadkowe w zarysie,
Lublin 2000, s. 69). Nie ma tego objanienia w Systemie prawa cywilnego, t. IV. Prawo
spadkowe, red. J.St. Pi¹towski, Warszawa 1986, s. 192, ¿adnych objanieñ terminologicznych co do nazwy testamentu holograficznego nie czyni te¿ E. S k o w r o ñ s k a, Forma
testamentu w prawie polskim, Warszawa 1991, s. 35.
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´
´ olograjein)
´
´
greckim holografeo/holografein (olograjew;
oznacza
przede wszystkim pisaæ w ca³oci, nie skracaj¹c, ca³kiem wypisaæ4.
´
W konsekwencji holografos (olograjóV)
to napisany w ca³oci t¹ sam¹
5
rêk¹, w³asnorêcznie . Testament holograficzny w rezultacie to, jak ju¿
wiadomo, testament w³asnorêczny, napisany w ca³oci w³asn¹ rêk¹6.
Grecki ród³os³ów nazwy nie wyjania jednak pochodzenia samego
testamentu holograficznego. Ten za nie pochodzi, jakby siê wydawa³o,
z prawa greckiego. W klasycznej Grecji (IV w. p.n.e.) obowi¹zywa³a
wprawdzie pisemna forma testamentu, ale przy udziale wiadków, którzy
mieli potwierdziæ fakt i okolicznoci sporz¹dzenia testamentu7. Okrelenie
testamentu jako holograficzny nie wystêpuje. Termin ten na oznaczenie
w³asnorêcznie sporz¹dzonego pisma mo¿na znaleæ w póniejszych tekstach papirologicznych na terenie grecko-rzymskiego Egiptu, ale nie oznacza
on nadal okrelenia tego rodzaju testamentu. Przede wszystkim dlatego,
¿e testament sporz¹dzany by³ zazwyczaj przez pisarzy pe³ni¹cych jednoczenie rolê notariuszy8. Znajomoæ pisma, a zatem i sporz¹dzania w³asnorêcznie testamentów, nie by³a powszechna, chocia¿ znana by³a praktyka spisywania testamentu przez testatora i wrêczania go nastêpnie
notariuszowi do akceptacji dokumentu. W okresie rzymskim testamenty
sporz¹dzane by³y równie¿ w jêzyku ³aciñskim i przek³adane na jêzyk
grecki. Mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e w potocznym jêzyku w³asnorêczne sporz¹dzenie testamentu (lub innego dokumentu) nazywane by³o
4
S³ownik grecko-polski (pod redakcj¹ Zofii Abramowiczówny), t. III, Warszawa 1962,
s. 270; S³ownik grecko-polski (u³o¿y³ Zygmunt Wêclewski), Warszawa 1905, s. 481.
5
A Greek-English Lexicon (compiled by Henry G. Liddel and Robert Scott; revised
and augmented by Henry Stuart Jones), Oxford 1953, s. 1217: written entirely in the same
hand.
6
Tak te¿ objania nazwê tego testamentu ju¿ z pocz¹tkiem VII w. n.e. w Isidorus,
´
Etymologiarum sive Originum libri 5,24,7: unde et nomen accepit, Graeci enim olon
totum, grajhn
´ litteram dicunt, a zatem od greckiego holos czyli ³aciñskiego totum (ca³oæ) i grafen/littera (pismo, dokument pisemny); patrz te¿ ni¿ej przypis 15.
7
O testamentach w klasycznej Grecji (w Atenach) patrz J. R o m i n k i e w i c z, Adopcja
i dziedziczenie w mowach Isajosa, Wroc³aw 1995, s. 63-64; R. T a u b e n s c h l a g, Rzymskie prawo prywatne na tle praw antycznych, Warszawa 1955, s. 277.
8
Por. R. T a u b e n s c h l a g , The Law of Graeco-Roman Egypt in the Light of the
Papyri, Warszawa 1955, s. 190; o notariuszach antycznych M. K u r y ³ o w i c z, Agoranomos i tabellio. Z historii antycznego notariatu, Rejent 1992, nr 9, s. 9-18.
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holografeo i w tym sensie greckie okrelenie wystêpuje w papirusach
i w glosach z VI wieku n.e.9 Nie mo¿na mówiæ jednak jeszcze o testamencie holograficznym jako formie rozrz¹dzenia ostatniej woli.
Nazwê testamentu holograficznego zawiera natomiast ustawa cesarzy
rzymskich Teodozjusza II (408-450 r. n.e.) i Walentyniana III (425-455 r.
n.e.), og³oszona dla zachodniej czêci cesarstwa, w której pojawia siê
po raz pierwszy, zapo¿yczone najwidoczniej z greckiego, ³aciñskie okrelenie testamentu, sporz¹dzonego w³asnorêcznym pismem  per holografam scripturam 10.
W ustawie tej (Novella Valentiniani 21,2 z 26 grudnia 446 r. n.e.)11
cesarz przyjmuje za punkt wyjcia przekazany mu do opinii przypadek,
gdy kobieta sporz¹dzi³a testament w³asnorêcznym pismem (w³anie per
holografam scripturam), ale bez wymaganej prawem obecnoci siedmiu
wiadków. O fakcie tym i treci testamentu powiadomi³a swego obecnego
przy spisywaniu testamentu bratanka, zajmuj¹cego stanowisko cesarskiego pisarza. Ustanowiona spadkobierczyni odmówi³a jednak przyjêcia spadku
do czasu potwierdzenia przez cesarza wa¿noci tak sporz¹dzonego testamentu.
Cesarz rozwa¿y³ okolicznoci sprawy, a zw³aszcza fakt, ¿e czêsto
osoba umieraj¹ca lub znajduj¹ca siê w bezporednim zagro¿eniu dla ¿ycia,
nie dysponuje wymagan¹ liczb¹ wiadków do sporz¹dzenia testamentu.
W rezultacie uzna³, ¿e mo¿liwe by³o w takiej sytuacji sporz¹dzenie testamentu bez wiadków oraz ¿e ustanowiona w takim testamencie
spadkobierczyni mo¿e legalnie obj¹æ spadek. W dalszej czêci postanowi³
ju¿ powszechnie, ¿e odt¹d ka¿dy ma prawo do wyra¿enia swojej ostatniej
woli przez sporz¹dzenie w³asnorêcznie spisanego testamentu (...mansura
9
Por. A Greek-English Lexicon, s. 1217, który odwo³uje siê do papirusów PSI 3,223,6
oraz PGrenf. 2,89,6 (obydwa z VI w. n.e.); ponadto do Corpus Glossariorum Latinorum
´
´ jako testamentu (will written enirely in the handwriting of
przy okreleniu olograjia
the testator).
10
Por. M. K a s e r, Das römische Privatrecht, Bd. 2, München 1975, s. 481; W. L i t e w s k i, S³ownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998, s. 258.
11
Novellae posttheodosianae by³y to rozporz¹dzenia (ustawy) cesarskie, wydane w
cesarstwie zachodniorzymskim ju¿ po Kodeksie Teodozjañskim (438 r. n.e.), m.in. przez
cesarza Walentyniana III (425-455 r. n.e.), tak¿e w imieniu cesarza wschodniorzymskiego
(tu: Teodozjusz II).
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iugiter lege decernimus, ut quisquis per holografam scripturam supremum
maluerit ordinare iudicium habet liberam facultatem). W ten sposób
otworzy³ Walentynian III szeroko ustawow¹ drogê do sporz¹dzania testamentów przez w³asnorêczne spisanie ostatniej woli bez koniecznoci
wzywania wiadków (...si holografa manu testamenta condentur, testes
necessarios non putamus). Tak spisany testament uzyskiwa³ pe³n¹ moc
prawn¹ i by³ w pe³ni skuteczny. Ustanowiony w nim spadkobierca móg³
nabyæ spadek po udowodnieniu autentycznoci dokumentu, bez potrzeby
odwo³ywania siê do wiadków, o ile zachowane zosta³y poza tym wszystkie
inne ustawowe wymagania co do treci testamentu12.
W uzasadnieniu powtórzy³ ustawodawca, ¿e czêsto zdarzaj¹ siê sytuacje, i¿ osoba zamierzaj¹ca sporz¹dziæ testament nie dysponuje odpowiedni¹ liczb¹ wiadków, jak to siê dzieje np. w drodze (itinerum necessitas), w odosobnionej posiad³oci, w której w³anie przebywa (solitudo
villarum) albo podczas podró¿y statkiem (navigatio) w otoczeniu tylko
niewolników. Dodaje te¿, ¿e nawet w takich sytuacjach nikt nie powinien
byæ zmuszany do pozostawienia swojego maj¹tku dziedzicom beztestamentowym (ustawowym), je¿eli jego wol¹ jest uregulowanie sukcesji
w drodze testamentu. Mo¿e zatem wówczas spisaæ testament w³asnorêcznie, bez wiadków.
Je¿eli jednak testator wola³ skorzystaæ ze wiadków, wówczas musia³
sporz¹dziæ testament dok³adnie wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów o testamencie pisemnym z udzia³em i podpisami wiadków13.
Treæ ustawy Walentyniana streszcza do³¹czone Interpretatio14 podkrelaj¹ce, ¿e ka¿dy ma prawo wed³ug w³asnej woli sporz¹dziæ testament
w³asnorêcznie (propria manu perscribat), bez wiadków i ¿e zachowuje
on wówczas pe³n¹ moc prawid³owo sporz¹dzonego testamentu (plenam
obtinet firmitatem).
12
Por. E.M. M e i j e r s, Testaments olographes, [w:] Etudes dhistoire du droit, t. I,
Leyde 1956, s. 247.
13
...Cum tamen testium praesentiam testator elegerit, legitimum numerum semper
oportebit adhiberi, Nov. Val. 21,2,2; M. K a s e r, op. cit., s. 481.
14
Interpretationes sporz¹dzane przez prawników poklasycznych by³y krótkimi streszczeniami lub komentarzami do ustaw cesarskich; W. L i t e w s k i, S³ownik..., s. 127.
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W sumie wydaje siê, ¿e w³anie Walentynianowi III nale¿y przyznaæ
zas³ugê wprowadzenia do obowi¹zuj¹cego prawa formy testamentu
holograficznego, nazywanego wówczas per holografam scripturam. Tak¹
formê i nazwê testamentu (per holografam/olografam scripturam) zachowa³y Lex Romana Burgundionum oraz Lex Romana Visigothorum, obydwie z pocz¹tków VI w. n.e. (patrz ni¿ej). Izydor z Sewilli w swoim
dziele o etymologii u¿ywa ju¿ okrelenia testamentum holographum:
Isidorus, Etymologiarum sive Originum libri 5,24,7: holographum
testamentum est manu auctoris totum conscriptum atque subscriptum15.
Objania on, ¿e jest to testament napisany w ca³oci rêk¹ testatora
i przez niego podpisany.
Cesarz Justynian nie przej¹³ ustawy Walentyniana III do swojego
kodeksu, opublikowanego najpierw w 529 r. n.e. (tzw. Codex vetus),
a ostatecznie w listopadzie 534 r. jako Codex repetitae praelectionis. Oznacza
to, ¿e testament holograficzny straci³ swoje ustawowe podstawy wraz
z wejciem w ¿ycie Kodeksu Justyniana, a wiêc istnia³ formalnie w prawie
rzymskim nie d³u¿ej ni¿ 83-88 lat (pierwotnej treci kodeksu Vetus nie
znamy, z pewnoci¹ nie ma ustawy Walentyniana w drugiej jego edycji).
Wed³ug prawa justyniañskiego do sporz¹dzenia testamentu pisemnego
niezbêdny by³ udzia³ wiadków. Nawi¹zywa³ w tym Justynian do wzorców prawa klasycznego, z których zaczerpn¹³ trojakie wymagania formalne: wymóg obecnoci wiadków z ius civile, pieczêcie i liczbê wiadków
z prawa pretorskiego, podpisy z prawa cesarskiego. Sam okrela³ dlatego
taki testament jako testamentum tripertitum (potrójny, troisty)16.
Taki testament móg³ spisaæ sam testator albo inna osoba, której dyktowa³
on tekst swojego rozrz¹dzenia ostatniej woli. Sporz¹dzony dokument,
oznaczony wyranie jako testament, podpisywa³ testator w obecnoci
Isidorus Hispalensis, Izydor z Sewilli, ok. 560-636 r., biskup Sewilli od 601 r., doktor
Kocio³a, autor licznych dzie³ teologicznych, historycznych i dydaktycznych; por.
J.M. S z y m u s i a k, M. S t a r o w i e y s k i, S³ownik wczesnochrzecijañskiego pimiennictwa, Poznañ 1971, s. 209-213. Co do przytoczonego fragmentu patrz M. K a s e r, op.
cit., s. 481 uw. 33, a tak¿e wy¿ej przypis 6.
16
Por. Instytucje Justyniana 2,10,3; tak¿e C. 6,23,21, pr-2; W. W o ³ o d k i e w i c z,
M. Z a b ³ o c k a, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2001, s. 173; M. K a s e r, op. cit.,
s. 480.
15
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siedmiu wiadków, którzy równie¿ sk³adali podpisy i pieczêtowali testament. Treæ testamentu nie musia³a byæ im znana. Wymagana by³a ci¹g³oæ
postêpowania. Dla pewnoci sporz¹dzano zwykle testament w kilku
egzemplarzach17.
Przyczyn powrócenia jednoznacznie w prawie justyniañskim do formy testamentu z udzia³em wiadków mo¿na dopatrywaæ siê ju¿ w kontynuacji tradycji rzymskiego prawa klasycznego, w którym zawsze obowi¹zywa³a forma testamentu z udzia³em i pieczêciami wiadków18. Uzasadnione
to by³o przede wszystkim koniecznoci¹ zapewnienia wiarygodnoci
sporz¹dzonego testamentu i zwiêkszonych gwarancji dowodowych autentycznoci dokumentu. Nie dawa³ takich gwarancji testament holograficzny, który i dzisiaj stwarza najwiêcej w¹tpliwoci i problemów19.
Testament holograficzny, jak widaæ, nie zagin¹³ jednak ca³kowicie
w dalszych dziejach. Pewnych ladów mo¿na dopatrywaæ siê w utrzymanym przez ustawodawstwo justyniañskie szczególnym uregulowaniu
sukcesji, okrelanym jako testamentum parentum (parentis) inter liberos20.
Polega³ on na przysporzeniu na wypadek mierci, dokonanym wy³¹cznie
przez wstêpnego na rzecz zstêpnych, z dok³adnym oznaczeniem s³ownie
udzia³ów ka¿dego z takich spadkobierców. Nie dopuszczano pocz¹tkowo
¿adnych dodatkowych postanowieñ. Do sporz¹dzenia takiej dyspozycji
pisemnie wystarcza³ dokument sporz¹dzony w³asnorêcznie przez testatora i zaopatrzony dat¹, bez udzia³u wiadków, a wiêc bez zachowania
obowi¹zuj¹cej formy testamentu. Niekiedy mia³ on zastosowanie przy
podziale spadku miêdzy zstêpnymi, dziedzicz¹cymi ustawowo21.
17
K. K o l a ñ c z y k, Prawo rzymskie, Warszawa 1997, s. 470; W. L i t e w s k i, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1999, s. 306; W. W o ³ o d k i e w i c z, M. Z a b ³ o c k a,
op. cit., s. 173.
18
Tak ju¿ w testamencie mancypacyjnym prawa cywilnego, a nastêpnie w testamencie
wed³ug prawa pretorskiego, który zawsze by³ pisemny z pieczêciami wiadków; por. literatura w przypisie poprzednim.
19
E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, op. cit., s. 82; por. równie¿ t e j ¿ e, Komentarz do
kodeksu cywilnego. Ksiêga czwarta. Spadki, Warszawa 2002, s. 103 (dokument o zagro¿onej autentycznoci); ponadto J.St. P i ¹ t o w s k i, op. cit., s. 106-107.
20
Patrz m.in. W. L i t e w s k i, S³ownik..., s. 258; W. O s u c h o w s k i, Zarys rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1971, s. 508; P. Vo c i, Diritto ereditario romano, vol.
II, Milano 1963, s. 60.
21
Móg³ byæ te¿ sporz¹dzony ustnie przez owiadczenie w obecnoci dwóch tylko
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Pojêcie testamentu holograficznego przeniknê³o nastêpnie do germañskich spisów prawa, powsta³ych dla ludnoci rzymskiej po upadku cesarstwa
zachodniorzymskiego (tzw. leges Romanae barbarorum). Odegra³y one
wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu prawa w pañstwie frankoñskim i zachodniej Europie22.
Tak wiêc testament holograficzny znaleæ mo¿na w zbiorze prawa dla
ludnoci rzymskiej w pañstwie burgundzkim.
Lex Romana Burgundionum 45,1: Testamenta, si per olographam manum
fiant, probata manus veritate, sine testibus integram capiunt firmitatem23.
Testament spisany w³asnorêcznie (per olographam manum) uzyskiwa³
zatem moc i skutecznoæ bez udzia³u wiadków, a jedynie po wykazaniu
prawdziwoci faktu, ¿e zosta³ on spisany w³asn¹ rêk¹ testatora (probata
manus veritate).
Przedstawiona ju¿ wy¿ej ustawa cesarza Walentyniana III, wprowadzaj¹ca w 446 r. testament holograficzny (per holographam scripturam),
przejêta zosta³a równie¿ do Lex Romana Visigothorum (Breviarum Alarici)  zbioru prawa rzymskiego, sporz¹dzonego w 506 r. n.e. w pañstwie
Wizygotów. W dalszym rozwoju sta³a siê ona g³ównym ród³em prawa
(rzymskiego) na zachodzie redniowiecznej Europy. T¹ drog¹ przenikn¹³
zatem równie¿ testament holograficzny na zachód Europy i do ustawodawstw nowo¿ytnych24. Dopuszczony jest m. in. w niemieckim kodeksie
wiadków. Justynian dopuci³ umieszczenie w nim zapisów i wyzwoleñ. Póniej nazywany
testamentem rodzicielskim, utrzyma³ siê w prawie francuskim i pruskim; por. M. K a s e r,
op. cit., s. 483; J. L u i s, Prawo spadkowe wed³ug zasad i przepisów prawa rzymskiego,
prawa dawnego polskiego, jak równie¿ praw nowo¿ytnych: austriackiego, francuskiego,
Królestwa Polskiego, pruskiego i rosyjskiego, historycznie-porównawczo rozwiniête i wyk³adem o op³atach spadkowych uzupe³nione, Kraków 1865, s. 136.
22
Por. M. K a s e r, op. cit., s. 481; K. S ó j k a - Z i e l i ñ s k a, Historia prawa, Warszawa 2003, s. 49-53.
23
Tekst wed³ug Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA) t. II, Firenze 1946, s, 748.
Lex Romana Burgundionum, sporz¹dzona ok. 500 r. n.e., oparta by³a g³ównie na Kodeksie Teodozjañskim, Instytucjach Gaiusa i Sentencjach Paulusa. Obowi¹zywa³a równie¿
w redniowieczu. Por. W. L i t e w s k i, S³ownik..., s. 158; K. S ó j k a - Z i e l i ñ s k a, op.
cit., s. 50.
24
Por. m.in. B. B i o n d i, Successione testamentaria. Donazioni, Milano 1943, s. 55;
E.M. M e i j e r s, op. cit., s. 250-252, zauwa¿a, ¿e testament holograficzny rozwin¹³ siê
od XV w. we Francji pó³nocnej, nie utrzyma³ siê natomiast we Francji po³udniowej. Podobnie
w Holandii.
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cywilnym (§ 2247 BGB)25 oraz w kodeksie cywilnym francuskim, gdzie
zosta³a ustawowo usankcjonowana nazwa testament olographe26.

Tak¿e w prawie austriackim; por. E. S k o w r o ñ s k a, Forma testamentu...,
s. 35-36. Nie zna³o testamentów w³asnorêcznych prawo pruskie, albowiem ka¿dy testament musia³ byæ tam z³o¿ony do s¹du  J. L u i s, op. cit., s. 129-130.
26
Art. 969 (Un testament pourra etre olographe, ou fait par acte public ou dans la
forme mystique) oraz art. 970 (Le testament olographe ne sera point valable, sil nest
écrit en entire, daté et signé de la main du testateur: il nest asejuti a` aucune autre forme)
francuskiego Code Civil.
25

¡
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