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1. ABC testament*w

Testament jest to dokument, w kt*rym dysponujesz, kto ma
otrzyma~ twoje przedmioty majqtkowe – dom, samoch*d, pieniq-
dze itp. oraz kto przejmie opiek[ nad dzie~mi w razie twojej
<mierci. Twoja ostatnia wola decyduje o losie dorobku twego ca-
]ego \ycia i przysz]o<ci nieletnich dzieci.

Trudno uwierzy~, ale a\ 70% os*b w Stanach Zjednoczonych
nie posiada testamentu. Przyczynq tego zjawiska jest nie<wiado-
mo<~ komplikacji, jakie nast[pujq z powodu braku ostatniej woli
lub innych stosownych przygotowa#.

W odr*\nieniu od prawa polskiego, w USA mo\na rozporzqdzi~
na wypadek <mierci nie tylko testamentem, lecz i innymi sposoba-
mi, o kt*rych jest mowa w tej ksiq\ce.

1. 1. Konsekwencje braku testamentu

Potencjalne problemy

Czy wiesz, kto otrzyma tw*j majqtek, gdyby< zmar] nagle bez
testamentu? Je\eli uwa\asz, \e wszystko przypadnie twemu
wsp*]ma]\onkowi, prawdopodobnie si[ mylisz.

Czy zdajesz sobie spraw[ z tego, przez jakie k]opoty musi
przej<~ rodzina, zanim b[dzie w stanie przejq~ konta czy przed-
mioty majqtkowe, jakie masz zarejestrowane na w]asne nazwi-
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sko? Wdowa czy dzieci nie mogq po prostu p*j<~ do banku, by
wybra~ pieniqdze z konta zmar]ego.

Czy wiesz, kto dostanie prawo opieki nad twoimi nieletnimi
dzie~mi? Kto przejmie ich sprawy finansowe? Zadecyduje o tym
obcy cz]owiek, jakim jest s[dzia.

Czy wiesz, kto b[dzie odpowiedzialny za dystrybucj[ twego
majqtku, odnalezienie kont, wycen[ twoich sprz[t*w, kolekcji
oraz ich sprzeda\? By~ mo\e urz[dnik wyznaczony przez sqd.

Czy jeste< pewny, \e *w administrator odnajdzie twoich krew-
nych? Rodzina w Polsce mo\e nie dowiedzie~ si[ o twoim
odej<ciu i nie otrzyma~ swego udzia]u. Je\eli nikt si[ nie zg]osi,
tw*j majqtek przejdzie na w]asno<~ stanu.

A\eby by~ pewnym odpowiedzi na powy\sze pytania, nale\y
mie~ testament.

Przyk]ad Sama Wilnera

Oto autentyczny przyk]ad, kt*ry ilustruje k]opoty, jakie mogq
wyniknq~ z braku testamentu.

Sam Wilner zmar] samotnie w domu dla starc*w, pozostawiajqc
tylko troch[ u\ywanej odzie\y i starych ksiq\ek. Sam nie zostawi]
testamentu, wi[c masq spadkowq zajq] si[ Sqd Spadkowy (Proba-
te Court) powiatu Cook, stanu Illinois. Sqd wyznaczy] adwokata,
kt*ry po przejrzeniu dokument*w zmar]ego odnalaz] konto ban-
kowe z sumq é12,000 oraz jedynq \yjqcq krewnq – siostrzenic[
mieszkajqcq w Nowym Jorku. Adwokat ten zatrudni] drugiego ad-
wokata w celu konsultacji, dotyczqcej sposobu wycofania pie-
ni[dzy z banku i zwr*cenia ich siostrzenicy. Problem by] chyba
bardzo skomplikowany, bo drugi adwokat wynajq] trzeciego (!) i
wszyscy trzej wystawiali s]one rachunki i s]ali do Sqdu Spadko-
wego. Byli bowiem pewni, \e jest z czego p]aci~ – z konta banko-
wego Sama Wilnera.

W takiej sytuacji adwokat powinien oszacowa~ dok]adnq war-
to<~ masy spadkowej. Tak sta]o si[ i w tym przypadku, mimo \e
po Samie Wilnerze nie pozosta]o nic do wyceny. Jeden z praw-
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nik*w wynajq] swojego szwagra w celu wyceny... starych ksiq\ek
- i zap]aci] mu é28.50. Ksiq\ki zosta]y sprzedane do antykwariatu
za é2. W ko#cu sprawa spadkowa Sama zosta]a zatwierdzona
przez sqd, a honoraria trzech adwokat*w bez zastrze\e# zap]acone
pieni[dzmi Sama.

Min[]o pi[~ lat, a siostrzenica nie otrzyma]a ani grosza spadku.
Wynaj[]a wi[c w Nowym Jorku adwokata, by przyspieszy]
spraw[. Ten z kolei zatrudni] swojego koleg[ w Chicago, by
sprawdzi] status sprawy i doradzi] mu. Minq] kolejny rok. Sio-
strzenica straci]a ju\ cierpliwo<~ i skontaktowa]a si[ z telewizyj-
nym reporterem z Chicago, znanym krytykiem systemu
zatwierdzania testamentu (probate system), kt*ry nada] na antenie
program pod tytu]em “Sprawiedliwo<~ w Windy City”. Wkr*tce
potem siostrzenica otrzyma]a sw*j spadek, a raczej to, co po nim
zosta]o, gdy podzieli]o si[ nim pi[ciu adwokat*w. Trzech praw-
nik*w z Chicago wzi[]o sobie é6,900, adwokat nowojorski wraz z
czwartym chicagowskim prawnikiem – kolejne é1,400. Tak wi[c
po ponad sze<ciu latach siostrzenica otrzyma]a zaledwie é3,700 z
é12,000 pozostawionych przez jej wuja.

Przyk]ad Sama Wilnera ilustruje, jak dalece mo\e ameryka#skie
prawo (czy raczej w tym przypadku bezprawie) skomplikowa~
przekazanie nawet tak ma]ego i prostego spadku i jak drogo kosz-
tuje brak testamentu i planowania spadkowego. Dlaczego? Bo-
wiem prawo ameryka#skie dzia]a w interesie adwokat*w i
s[dzi*w, kt*rzy je stworzyli, a nie w interesie zwyk]ych ludzi. Ad-
wokaci zarabiajq rocznie miliardy dolar*w, “reprezentujqc” masy
spadkowe takich ludzi, jak Sam, pozostawiajqc marne resztki
krewnym, kt*rym te pieniqdze si[ nale\q.

Powy\szym komplikacjom mo\na by]o zapobiec w bardzo pro-
sty spos*b. Sam na przyk]ad powinien by] otworzy~ konto, wy-
znaczajqc swojq siostrzenic[ jako spadkobierczyni[ (beneficiary).
Bank wyp]aci]by jej pieniqdze w ca]o<ci i bez sze<cioletniego
op*^nienia. Nie to, \e Sam nie dba] o siostrzenic[, on po prostu nie
wiedzia], jakie pytanie zada~ bankowemu urz[dnikowi. Niewie-
dza kosztuje bardzo drogo.
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