
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 76. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 czerwca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki oraz do prokuratora generalnego 

Andrzeja Seremeta 

Szanowni Państwo! 

Proszę, aby zechcieli Państwo zapoznać się i podjąć interwencje w sprawie p. Jadwigi D. Postanowieniem 

Sądu Rejonowego w Ł. z dnia 20 stycznia 2012 r. nabyła ona spadek po zmarłym wuju Tadeuszu F. na pod-

stawie testamentu sporządzonego w dniu 2 czerwca 2004 r. przed notariuszem, prowadzącym kancelarię w Ł. 

Grunty rolne stanowiące ów spadek przekazała w darowiźnie swemu bratu, który prowadzi gospodarstwo 

rolne. W niedługim czasie do sądu wpłynął wniosek o zmianę powyższego postanowienia. Wnioskodawca 

przedstawił jako dowód inny testament spadkodawcy, z dnia 4 września 2007 r., na temat istnienia którego 

pani D. nie posiadała żadnej wiedzy. Sąd Rejonowy w Ł. przychylił się do tego wniosku, wydając postano-

wienie 24 stycznia 2013 r., utrzymane w mocy przez Sąd Apelacyjny w Łodzi.  

Sąd Rejonowy w Ł. wyrokiem z dnia 23 lipca 2014 r. skazał panią D. na karę pozbawienia wolności z wa-

runkowym zawieszeniem na trzy lata oraz zasądził zapłatę kwoty w wysokości ponad 84 tysięcy zł tytułem 

zadośćuczynienia na rzecz nowego spadkobiercy, ponieważ w ocenie sądu złożyła ona fałszywe zapewnienie 

spadkowe, w którym zataiła fakt istnienia ujawnionego w późniejszym terminie testamentu. Sąd Apelacyjny 

w Łodzi utrzymał ów wyrok w mocy. 

Proszę Pana Ministra, ażeby dokonał Pan ponownego rozpatrzenia sprawy karnej, w której skazano panią 

D., oraz rozważenia wniesienia kasacji od wyroku. Proszę też, aby dokonał Pan analizy dotyczącej tego, czy 

sąd zbadał działania p. notariusz, która, jak wynika z moich informacji, nie poinformowała pani D. o odwoła-

niu wcześniej sporządzonego testamentu, oraz o powzięcie przepisanych prawem kroków w celu ustalenia, 

czy drugi testament nie był obarczony żadną wadą oświadczenia woli (np. wyłączenia świadomości). 

Pana Prokuratora Generalnego proszę o ponowne zbadanie akt sprawy spadkowej i rozważenie wniesienia  

skargi kasacyjnej w tej sprawie. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo, że testator w chwili spisywania aktu 

notarialnego nie był świadomy dokonywanych czynności. Zgodnie z tym, co twierdzi rodzina spadkodawcy, 

w prywatnych rozmowach utrzymywał on wciąż, że jego majątek po śmierci pozostać ma w kręgu rodziny. 

Proszę państwa o interwencję w tej sprawie. Pani D. nie posiadała bowiem żadnych informacji o istnieniu 

kolejnego testamentu. Dołożyła wszelkiej staranności, odwiedzając uprzednio wszystkie kancelarie notarialne 

w Ł. w celu ewentualnego ujawnienia istnienia innych dokumentów związanych ze sprawą spadkową. 

W mojej opinii wyrok karny w tej sprawie jest dalece krzywdzący. 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 


