Recenzja
Rejent * rok 15 * nr 2(166)
luty 2005 r.

Recenzja
El¿bieta Skowroñska-Bocian, Testament w prawie polskim,
Warszawa 2004, s. 232
Nie ma w¹tpliwoci, ¿e daje siê zaobserwowaæ narastaj¹ce zainteresowanie spo³eczne prawem dziedziczenia, gdzie wiod¹ce miejsce zajmuj¹
testamenty jako wyraz woli spadkodawcy. Powszechnie jest to zrozumia³e i oczywiste w cywilizowanym wiecie prawa. Nie oznacza jednak,
¿e wiadomoæ prawna jest u nas tak wysoka. Wprost przeciwnie,
koniecznoæ edukacji prawnej w zakresie prawa spadkowego jest wyrana wobec widocznego braku umiejêtnoci poruszania siê po tej skomplikowanej i trudnej problematyce. Powa¿ne zadanie, w tej mierze maj¹
do spe³nienia ludzie prawa, w tym zw³aszcza polscy (choæ, co oczywiste, nie tylko) notariusze.
Recenzowana ksi¹¿ka ma charakter uniwersalny, jest bowiem adresowana do wszystkich, których interesuj¹ kwestie testamentowe, a zw³aszcza rola i charakter testamentu we wspó³czesnym prawie spadkowym.
Prezentowane opracowanie ma charakter monografii o zamkniêtej i zwartej strukturze, gdzie ka¿dy znajdzie interesuj¹ce w¹tki teoretyczne i praktyczne, tych ostatnich, jak siê wydaje, powinni szukaæ notariusze, którzy
w ramach czynnoci notarialnych podejmuj¹ siê sporz¹dzania testamentów w formie aktu notarialnego, zgodnie z art. 950 k.c..
Czêæ merytoryczn¹ ksi¹¿ki poprzedza przygotowanie Czytelnika pod
wzglêdem warsztatowym, zw³aszcza ¿e Autorka nadaje pracy wymiar
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teoretyczno-praktyczny. Wykaz skrótów i wstêp to wa¿ne informacje dla
laika i jurysty, to poznanie intencji Autorki tego opracowania, na co dzieñ
sêdziego S¹du Najwy¿szego orzekaj¹cego w sprawach cywilnych, a tak¿e
profesora prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Rozdzia³ pierwszy omawia skutki mierci osoby fizycznej, rozwa¿aj¹c
je pod wzglêdem testamentowym, w którym opisywany jest testament
jako czynnoæ prawna na wypadek mierci, o charakterze jednostronnym, osobistym, dokonywana w formie szczególnej.
Testament jako czynnoæ prawna jest odwo³ywalna, przysparzaj¹ca
i kauzalna. Ponadto, tak jak ka¿da inna czynnoæ prawna, mo¿e wymagaæ
odpowiedniej wyk³adni podporz¹dkowanej rygorowi woli spadkodawcy,
a tak¿e koniecznoci dokonywania wyk³adni tekstu testamentu, tylko wtedy,
gdy sformu³owania w nim u¿yte s¹ niejednoznaczne.
Jest to zatem typowa prezentacja testamentu jako instytucji prawa
cywilnego, a tak¿e swoiste przygotowanie do wejcia g³êbiej w tê problematykê.
Rozdzia³ drugi obejmuje sporz¹dzenie testamentu pod k¹tem zdolnoci
testamentowych, woli testowania i jej wad, specyficznego jêzyka testamentu, wiadków, mierci testatora w czasie sporz¹dzania testamentu czy
te¿ problemu kilku testamentów lub te¿ jednego testamentu w wielu
egzemplarzach. Czêæ ta zawiera alfabet prawa testamentowego, wyt³umaczenie pojêæ i terminologii prawniczej z zakresu prawa cywilnego
i spadkowego.
Rozdzia³ trzeci odnosi siê do formy testamentu. Zanim jednak Autorka
przechodzi do meritum sprawy, przypomina o pewnych generaliach, wród
których wa¿na jest uwaga, ¿e na tle przepisów prawa polskiego nie ma
normatywnej definicji formy testamentu, bez której zreszt¹ doæ dobrze
sobie radzi zarówno doktryna, jak i praktyka prawa testamentowego.
Rozdzia³ ten powinien byæ szczególnie interesuj¹cy dla notariuszy, poniewa¿ opisuje ich rolê i zadania w tej fazie testamentowej. W czêci tej
Autorka omawia testamenty zwyk³e, a wród nich testament w³asnorêczny, czyli holograficzny, który wymaga pewnych rygorów formalnych,
takich jak np. przes³anek wa¿noci, pisma w³asnorêcznego, podpisu i daty. Podaje du¿o powojennej literatury przedmiotu, a tak¿e ciekawe orzecznictwo s¹dowe (s. 71). Wa¿ne informacje odnosz¹ siê do testamentu
notarialnego (s. 81-89), wsparte aktualn¹ doktryn¹ i judykatur¹, które
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szczególnie mog¹ przydaæ siê w praktyce notarialnej. Powo³ane s¹, co
oczywiste, liczne przepisy z prawa o notariacie wraz z niewielkim komentarzem w niezbêdnym zakresie. Dla znawców problematyki jest to
przydatne przypomnienie.
Uzupe³nieniem rozwa¿añ Autorki w tej czêci pracy jest opisanie
testamentu allograficznego, który podobnie jak testament notarialny zalicza siê do tzw. testamentów urzêdowych. Regu³y jego sporz¹dzania
znajduj¹ siê w art. 951 k.c.
Interesuj¹ce s¹ uwagi Autorki odnosz¹ce siê do testamentów szczególnych, a zw³aszcza testamentów ustnych, czy te¿ takich, które zosta³y
sporz¹dzone podczas podró¿y polskim statkiem morskim lub powietrznym. Dodatkowo testamentem w tej grupie jest testament wojskowy,
o którym doæ rzadko pisze siê w doktrynie prawa.
Rozdzia³ czwarty dotyczy treci testamentu, czyli jego j¹dra merytorycznego. Jest ona wa¿na zarówno dla tego, kto sporz¹dza testament,
jak i dla osób uczestnicz¹cych w tym akcie. Istot¹ treci testamentu jest
wyznaczenie (ustanowienie) spadkobiercy, a tak¿e rozporz¹dzenia odnosz¹ce siê do jego osoby. Wród wielu ró¿nych kwestii pojawia siê problem
wydziedziczenia, podstawienia, wy³¹czenia przyrostu, zapisu i polecenia.
Mo¿na te¿ dokonywaæ innych rozporz¹dzeñ, takich jak np. powo³anie
wykonawcy testamentu, dokonanie podzia³u maj¹tku spadkowego, uznanie d³ugu, wskazanie osoby opiekuna, uznanie dziecka, ¿yczenia spadkodawcy.
Rozdzia³ pi¹ty odnosi siê do upadku mocy prawnej testamentu, który
w okrelonych sytuacjach mo¿e straciæ swoj¹ wa¿noæ prawn¹. Dzieje
siê tak w wypadku odwo³ania, niewa¿noci i bezskutecznoci testamentu.
Przyczyny mog¹ byæ zwi¹zane z jego treci¹, a tak¿e wymaganiami formalnymi. Mog¹ pojawiæ siê równie¿ przyczyny niewa¿noci testamentów
zwi¹zane ze zdolnoci¹ i swobod¹ testowania.
Rozdzia³ szósty porusza zagadnienie prawa miêdzyczasowego i miêdzynarodowego, jest wiêc  w pewnym stopniu  powo³aniem siê na
regu³y intertemporalne, a nawet pozakrajowe. Warto wiedzieæ, kiedy
obowi¹zuje prawo miêdzynarodowe, a tak¿e prawo w³aciwe dla oceny
wa¿noci testamentu sporz¹dzonego poza granicami ojczystego kraju spadkobiercy.
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Pewnym mankamentem ksi¹¿ki jest pominiêcie nowej kwestii testamentów elektronicznych i tworzenia dla niego zaplecza rejestrowego. Jest
to dziedzina, która ma przed sob¹ du¿¹ przysz³oæ, i zarówno gor¹cych
zwolenników, jak i licznych przeciwników. Nie umniejsza to jednak walorów
pracy, która jest przedmiotem naszego zainteresowania. Jest to praca
godna polecenia. Zas³uguje na uwagê notariuszy i ich klientów. Mo¿e
dobrze by³oby, aby z t¹ pozycj¹ zapoznali siê zw³aszcza ci, którzy chc¹
regulowaæ los swoich maj¹tków za pomoc¹ testamentu w formie aktu
notarialnego.
Recenzowan¹ pracê koñczy niezwykle bogata bibliografia.
Konkluduj¹c, ksi¹¿ka napisana jest jêzykiem komunikatywnym, Autorka operuje terminologi¹ specjalistyczn¹, w zwi¹zku z czym publikacja
stanowi swoisty przewodnik po polskim prawie testamentowym, nie zapominaj¹c o pogl¹dach doktryny i judykatury. Bez w¹tpienia du¿¹ wartoci¹ tego opracowania jest to, ¿e porusza siê zgrabnie po trudnej problematyce cywilnoprawnej, interesuj¹cej coraz wiêcej osób, która jest,
co oczywiste, naturalnym i prawnym polem do wykonywania czynnoci
notarialnych, wyznaczonym przez obowi¹zuj¹ce prawo, a tak¿e czêciej
ni¿ kiedy, wynika z woli spadkodawcy.
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