JAK SPORZĄDZIĆ TESTAMENT ?
Testament jest oświadczeniem woli osoby fizycznej, której skutki objawiają
się dopiero po śmierci. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego
spadkodawcy. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak
i jego poszczególne postanowienia. Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba
mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testamentu nie można sporządzić ani
odwołać przez przedstawiciela.
Testament dla swej ważności powinien być dokonany w odpowiedniej, przewidzianej
przez prawo formie. Istotne jest, iż testament może sporządzić jedynie osoba zwana
testatorem, czyli spadkodawca, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
Ważne jest, iż testament nie może być sporządzony przez przedstawiciela ustawowego,
czy pełnomocnika, o czym przesądza art. 944 § 2 kodeksu cywilnego.
Istnieją dwa podstawowe rodzaje testamentów:
1. Testament holograficzny, czyli własnoręczny, jest najprostszą formą
testamentu. Powinien on:
 zostać napisany w całości pismem ręcznym,
 zostać opatrzony podpisem spadkodawcy, przy czym podpis powinien się
znajdować
na
końcu
rozrządzeń
testatora
(jakiekolwiek
rozporządzenia/zapiski znajdujące się pod złożonym podpisem
spadkodawcy, będą nieważne),
 zostać opatrzony datą.
Niedozwolone jest sporządzenie testamentu na komputerze, czy na maszynie
do pisania, a także niedopuszczalne jest podyktowanie treści testamentu komukolwiek.
W przypadku sporządzenia testamentu własnoręcznego na jego ważność nie ma
wpływu forma testamentu, rodzaj pisma, czy język, jakim się posłużył spadkodawca.
Spadkodawca może powołać do dziedziczenia w testamencie jedną lub kilka osób do
całości lub do części majątku. Ponadto należy podkreślić, iż osoba lub osoby powołane
do dziedziczenia z testamentu nie muszą być krewnymi spadkodawcy mogą być
to osoby zupełnie obce. Istotne jest, iż w przypadku powołania więcej niż jednej osoby
do dziedziczenia należy podać, w jakich częściach ma on przypadać spadkobiercy.
Zatem w przypadku sytuacji nie określenia udziałów, jakie mają przypadać
spadkobiercom będą oni dziedziczyć w częściach równych.
2. Testament notarialny – przygotowany u notariusza w Kancelarii Notarialnej.
Powierzając spisanie testamentu notariuszowi, będziemy mieć pewność i gwarancję
nie tylko ważności testamentu, ale i tego, że nasza ostatnia wola będzie wyrażona
w sposób precyzyjny, niebudzący niczyjej wątpliwości. Testament notarialny jest
dokumentem urzędowym i stanowi dowód tego, co zostało w nim zawarte. Z tego
powodu taki testament jest bardzo trudno obalić. Z notarialnej formy testamentu warto

skorzystać szczególnie w sytuacji, gdy chcemy spadkobiercę lub spadkobierców
obciążyć zapisem na rzecz wskazanej osoby czy instytucji lub poleceniem.

