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• Art. 950. Testament może byd sporządzony w 
formie aktu notarialnego. 
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• 2. Jeśli testament ma formę aktu notarialnego (art. 950 k.c.), to 
powinien zostad sporządzony szczególnie starannie, tak aby po jego 
otwarciu i ogłoszeniu nie budził wątpliwości, ani co do swej powagi, 
rzeczywistej woli testatora i okoliczności sporządzenia, ani co do 
swojej postaci jako dokumentu o walorach dokumentu urzędowego 
i jego treści. Nie powinien zatem mied wyglądu utożsamianego 
raczej z brudnopisem lub pismem przygotowującym właściwy akt w 
rozumieniu art. 2 prawa o notariacie oraz przepisów postępowania 
cywilnego odnoszących się do dokumentów (art. 244 i nast. k.p.c.). 
Jeśli przypomina taką postad, to należy przedłożony akt ocenid i z 
tego punktu widzenia a nie tylko na podstawie samej jego treści, 
która mogła nie powstad w takim razie z rzeczywistym zamiarem 
wywołania skutków prawnych.  
 

• Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2009 r. I CSK 
188/09 
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• Notariusz Mirosława S. sporządziła w szpitalu dnia 30 kwietnia 1998 
r. testament notarialny Władysławy Z., na podstawie którego 
powołała ona do spadku po połowie swoją siostrę Janinę Ś.-R. i 
siostrzenicę Hannę G. Spadkodawczyni nie mogła wówczas pisad z 
powodu wieku i osłabienia chorobą. Z tego względu złożyła na 
testamencie tuszowy odcisk palca, obok którego Mirosław L. wpisał 
jej imię i nazwisko oraz podpisał się. Notariusz uczyniła natomiast 
wzmiankę, że spadkodawczyni nie może się podpisad, nie wskazując 
jednak bliżej, z jakich powodów Władysława Z. nie może tego 
uczynid. 
 

• Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2006 r. 
I CK 277/05 
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Prawo o notariacie 
 
Art. 87. § 1. Jeżeli osoba biorąca udział w czynnościach: 
 1) nie zna języka polskiego i do czynności nie jest dołączony przekład na inny znany 
tej osobie język, notariusz powinien przetłumaczyd akt lub inny dokument osobiście albo przy pomocy 
tłumacza; przepis art. 2 § 3 stosuje się; 
 2) jest głucha lub głuchoniema, notariusz jest obowiązany przekonad się, że treśd 
czynności jest jej dokładnie znana i zrozumiała, z tym że notariusz może przywoład do czynności 
biegłego; 
 3) jest niewidoma, głucha, niema lub głuchoniema, notariusz na życzenie takiej 
osoby powinien przywoład do czynności wskazaną przez nią zaufaną osobę; o powyższym notariusz 
powinien uprzedzid osoby zainteresowane; 
 4) nie umie lub nie może pisad, powinna na dokumencie złożyd tuszowy odcisk 
palca; obok tego odcisku zaś inna osoba wpisze imię i nazwisko osoby nieumiejącej lub niemogącej 
pisad, umieszczając swój podpis; 
 5) może złożyd podpis jedynie w alfabecie nieznanym notariuszowi, należy 
stwierdzid, że jest to podpis tej osoby. 
§ 2. O zachowaniu warunków przewidzianych w § 1 pkt 2 i 3, a także o sposobie stwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w § 1, bądź o niemożności złożenia podpisu lub tuszowego odcisku - 
notariusz czyni stosowną wzmiankę w treści sporządzonego dokumentu. 
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Art. 92. § 1. Akt notarialny powinien zawierad: 
 1) dzieo, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony - godzinę i 
minutę rozpoczęcia i podpisania aktu; 
 2) miejsce sporządzenia aktu; 
 3) imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca notariusza - 
nadto imię i nazwisko zastępcy; 
 4) imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę 
osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób 
działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy 
sporządzaniu aktu; 
 5) oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty; 
 6) stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu 
aktu, 
 7) stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany; 
 8) podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu; 
 9) podpis notariusza. 
§ 2. Jeżeli w akcie bierze udział osoba, która nie umie lub nie może pisad, notariusz stwierdza, że osoba ta aktu nie 
podpisała, i podaje, z jakich powodów. 
§ 3. Jeżeli akt notarialny dotyczy czynności prawnej, akt ten powinien zawierad treści istotne dla tej czynności. Ponadto 
akt notarialny powinien zawierad inne stwierdzenia, których potrzeba umieszczenia w akcie wynika z niniejszej ustawy, z 
przepisów szczególnych albo z woli stron. 
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• Sąd Okręgowy przyjął, że testament notarialny 
jest ważny i skuteczny, uznając, m.in., że spełnia 
on wymagania określone w art. 87 § 2 i art. 92 § 2 
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o 
notariacie (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 
369 ze zm.). 

• W kasacji wnioskodawczyni Krystyna L., 
zarzucając w ramach pierwszej podstawy 
kasacyjnej naruszenie art. 92 § 2 w związku z art. 
87 § 1 pkt 4 i § 2 Prawa o notariacie, 
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• Sąd Najwyższy 
• : 1. Użycie w art. 87 § 2 ustawy z 1991 r. Prawo o notariacie spójnika 

"bądź" oznacza, że notariusz dokonuje wzmianki dotyczącej albo 
okoliczności opisanej przed tym spójnikiem, albo okoliczności 
przewidzianej za nim. 

• 2. Jeżeli czynnośd notarialna z udziałem osoby niemogącej lub 
nieumiejącej pisad polega na sporządzeniu aktu notarialnego, jak w 
przypadku sporządzenia testamentu w tej formie, konieczne jest 
spełnienie dodatkowego wymogu określonego w art. 92 § 2 in fine 
ustawy z 1991 r. Prawo o notariacie, polegającego na podaniu przez 
notariusza, z jakich powodów osoba ta aktu nie podpisała. 

• 3. Wynikające z art. 92 § 2 ustawy z 1991 r. Prawo o notariacie 
wymaganie wskazania w akcie notarialnym powodów, z jakich 
osoba niemogąca lub nieumiejąca pisad aktu nie podpisała, ma 
charakter porządkowy. 
 
 



Formy testamentowe 

 
 

• (…)Drugi w kolejności testament sporządzony przez Natalię K. został przez Sąd 
Rejonowy uznany za ważny, chod - jak zauważył Sąd Rejonowy - "zawierał 
jednak pewne uchybienia formalne". Te uchybienia to: nie wskazanie imion 
rodziców Anny B., mylna informacja o braku umiejętności złożenia podpisu, 
gdy tymczasem przyczyną braku podpisu testatorki była niemożliwośd 
opanowania przez nią drżenia rąk. Dalsze uchybienia dotyczą momentu 
naniesienia pod treścią testamentu imienia i nazwiska testatorki "Natalia K." 
oraz sposobu wykonania odcisku palca testatorki, który okazał się niemożliwy 
do zidentyfikowania.  
 

 
 
 
 
 
 
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2003 r. I CKN 367/01 
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• W kasacji opartej na podstawie naruszenia 
prawa materialnego uczestniczka Beata M. 
wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia 
i stwierdzenie, że to ona w całości na 
podstawie testamentu z dnia 19 sierpnia 1994 
r. nabyła spadek po Natalii K. Skarżąca 
zarzuciła naruszenie art. 87 § 1 pkt 4 i § 3, 92 § 
1 pkt 4 prawa o notariacie oraz art. 950, 957 i 
958 k.c. 
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• Sąd Najwyższy:  
• Za powodujące nieważnośd testamentu notarialnego 

można uznad takie uchybienia, które sprowadzają 
wątpliwośd co do prawdziwości zdarzeo ujętych w akcie. Do 
takich uchybieo należy zaliczyd nieoznaczenie osoby 
spadkodawcy, brak wskazania sporządzającego akt 
notariusza, brak podpisu notariusza względnie 
spadkodawcy, w tym drugim wypadku bez stwierdzenia 
przyczyny braku podpisu. Uogólniając należy przyjąd, iż 
cechę dokumentu urzędowego odbierają testamentowi 
notarialnemu tylko takie uchybienia formalne, które 
dotyczą jego istoty i które nie mogą byd zastąpione 
ustaleniami z wykorzystaniem zwykłych środków 
dowodowych.  
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• Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2001 r. III CZP 36/01 
• Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Anny K. z udziałem Aleksandra 

N. o stwierdzenie nabycia spadku po rozstrzygnięciu w Izbie 
Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 19 lipca 2001 r., przy 
udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Piotra Wiśniewskiego, 
zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w 
Lublinie postanowieniem z dnia 20 marca 2001 r. 

• "Czy w stanie faktycznym objętym hipotezą art. 87 § 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z dnia 21 marca 
1991 r. Nr. 22, poz. 91 ze zm.) brak w treści sporządzonego przez 
notariusza testamentu wzmianki, o której mowa w art. 87 § 2 
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie w związku z art. 
92 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie jest 
uchybieniem skutkującym niezachowaniem formy aktu notarialnego 
wymaganej w art. 950 k.c.?" 
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• podjął uchwałę: 

• Nieważny jest testament osoby głuchej lub 
głuchoniemej, jeżeli w treści sporządzonego przez 
notariusza dokumentu brak wzmianki o 
dopełnieniu przez niego obowiązku przekonania 
się, że treśd dokonanej czynności jest dokładnie 
znana i zrozumiała dla testatora (art. 87 § 1 pkt 2 
w związku z art. 92 § 3 zdanie drugie ustawy z 
dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. 
Nr. 22, poz. 91 ze zm.). 
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• Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 22 września 2005 r. I ACa 264/05 
• Jerzy B. był pensjonariuszem Domu Pomocy Społecznej w S. W domu tym 

przebywała, również Leokadia T. (matka powódki), którą poprosił, aby była 
świadkiem jego testamentu. W dniu 4 lutego 2003 r. Jerzy B. wraz z powódką, jej 
matką i Kazimierzem W. (także pensjonariuszem Domu Pomocy Społecznej) udali 
się do urzędu pozwanej by sporządzid testament. Świadkami testamentu byli 
Leokadia T. i Kazimierz W. Urzędnikiem pozwanej uprawnionym do odebrania 
oświadczenia woli była Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna G. Kierownik 
przyjęła zainteresowanych, przeprowadziła wstępną rozmowę, wyjaśniła, kto nie 
może byd świadkiem testamentu. Dane tych osób spisała z dowodów osobistych, o 
które poprosiła. Leokadia T. nie przyznała się, że jest matką powódki. Jerzy B. 
oświadczył, że swój majątek, tj. mieszkanie położone w Szczecinie przy ulicy S. 
przekazuje powódce. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w obecności testatora i 
świadków spisała protokół-testament. Następnie testament odczytała, a obecni i 
ona sama złożyli pod treścią podpisy. Testator podpisał się pierwszą literą imienia 
"J" i jednym członem nazwiska "B.". 
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Art. 951. § 1. (368) Spadkodawca może sporządzid testament także w 
ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią 
wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, 
marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub 
kierownika urzędu stanu cywilnego. 
§ 2. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem 
daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w 
obecności świadków. Protokół powinien byd podpisany przez 
spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, 
oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisad protokołu, 
to należy zaznaczyd w protokole ze wskazaniem przyczyny braku 
podpisu. 
§ 3. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzid testamentu w 
sposób przewidziany w artykule niniejszym. 
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• Sąd Apelacyjny: 

• Zakres obowiązków osób uprawnionych do 
sporządzenia testamentu allograficznego 
wyczerpująco określa dyspozycja art. 951 k.c., 
a zatem nie obejmują one m.in. powinności 
sprawdzenia zdolności osób uczestniczących w 
charakterze świadków z punktu widzenia 
dyspozycji art. 956 i 957 k.c.   
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• Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2004 r. V CK 184/04 
• Pod koniec lipca 1997 r. ksiądz Marian T. przyjechał do Parafii Rzymskokatolickiej w O., aby zastąpid 

w obowiązkach kapłaoskich proboszcza tej parafii, korzystającego z urlopu. W dniu 1 sierpnia 1997 r. 
odprawił w O., w mieszkaniu brata Zenona, Mszę Św. w intencji rodziców, podczas której zasłabł. 
Skłoniło go to do sporządzenia testamentu, wobec czego w godzinach przedpołudniowych udał się 
w tym celu wspólnie z bratem Zenonem do Urzędu Gminy w M. Został tam przyjęty przez sekretarza 
gminy Zenobię U., która poinformowała go o koniecznej obecności dwóch świadków. Zenon T. 
pojechał po znajomych Michała W. i Zbigniewa P., a po ich przybyciu spadkodawca, w obecności 
wymienionych świadków, oświadczył wobec Zenobii U., że cały swój majątek na wypadek śmierci 
przeznacza najmłodszemu bratu Franciszkowi i bratankowi Sławomirowi T. Oświadczenie 
spadkodawcy zostało spisane w protokole i podpisane przez spadkodawcę, Zenobię U. oraz przez 
świadków. Zenon T. nie uczestniczył w czynności sporządzania testamentu. Po odejściu świadków 
Zenobia U., na życzenie spadkodawcy, wydała mu oryginał testamentu, o czym poczyniła wzmiankę 
w prowadzonym skorowidzu. Po wydaniu testamentu spadkodawca w obecności Zenobii U. i brata 
Zenona oświadczył, że testament będzie przechowywał w albumie z rodzinnymi fotografiami. O 
sporządzeniu testamentu z dnia 1 sierpnia 1997 r. spadkodawca nie poinformował swoich 
przełożonych z Zakonu Salezjanów. 
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• W 1997 r. ksiądz Marian T. mieszkał na 
plebanii w B., a w 2000 r. został przeniesiony 
do Domu Zakonnego w L. Często przeglądał 
album rodzinny, pokazywał zdjęcia z tego 
albumu świadkom Monice T. i Halinie S., 
jednak żadna z nich nie dostrzegła w nim 
testamentu. Po śmierci księdza Mariana T. 
wszystkie jego rzeczy zostały przejrzane i 
posegregowane, lecz testamentu z dnia 1 
sierpnia 1997 r. nie odnaleziono.  
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• Sąd Najwyższy: 
• Należy uznad za dopuszczalne ustalenie - za pomocą wszelkich 

środków dowodowych - treści oraz faktu sporządzenia zaginionego 
testamentu allograficznego (art. 951 k.c.). Zagubienie testamentu 
allograficznego czy zniszczenie go przez osobę trzecią nie prowadzi 
do pozbawienia tego testamentu skuteczności prawnej; aktualizuje 
jedynie potrzebę odtworzenia dokumentu. Fakt sporządzenia 
testamentu allograficznego w przepisanej formie oraz jego treśd 
mogą byd przy tym wykazywane za pomocą wszelkich środków 
dowodowych, nie wyłączając dowodu ze świadków lub z 
przesłuchania stron. Nie stoi temu na przeszkodzie przepis art. 247 
k.p.c., bowiem nie chodzi tu o dowód przeciwko osnowie lub ponad 
osnowę dokumentu, a jedynie o odtworzenie treści utraconego 
dokumentu.   
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• Art. 952. § 1. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli 
wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu 
jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyd 
ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech 
świadków. 

• § 2. Treśd testamentu ustnego może byd stwierdzona w ten sposób, że 
jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy 
przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty 
oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą 
spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie. 

• § 3. W wypadku gdy treśd testamentu ustnego nie została w powyższy 
sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia 
spadku stwierdzid przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. 
Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka 
trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestad na zgodnych 
zeznaniach dwóch świadków. 
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• Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2011 r. I CSK 248/11 
• Jak ustalił Sąd Rejonowy, w maju 2003 r. wnioskodawca na prośbę spadkodawcy 

udał się do kancelarii notarialnej w L. prowadzonej przez notariusza Annę O. 
Spadkodawca, który w tym czasie w związku z chorobą już nie chodził, chciał 
powoład do spadku wnioskodawcę. Notariusz sporządził projekt testamentu w 
formie wydruku komputerowego. Dnia 26 maja 2003 r. wnioskodawca przywiózł 
notariusz do domu Jana O. Po wejściu do mieszkania notariusz poprosiła aby 
obecni tam Miroslav H. oraz Stefan O. opuścili pokój, w którym przebywał 
spadkodawca. Notariusz zapytała spadkodawcę komu chce zapisad swój majątek. 
Jan O. odpowiedział, że wszystko, co ma chce zapisad wnioskodawcy. Projekt 
testamentu był kompletny, niczego nie trzeba było w nim uzupełniad. Wobec tego 
notariusz odczytała spadkodawcy projekt testamentu. Jan O. go zaakceptował. Nie 
był jednak w stanie złożyd całego czytelnego podpisu i dlatego notariusz odebrała 
od niego tuszowy odcisk palca kciuka prawej ręki. Gdy notariusz udawała się do 
spadkodawcy nie wiedziała, ze testator nie będzie w stanie podpisad testamentu. 
Po powrocie do kancelarii zatrudniona przez notariusz pracownica kancelarii 
Danuta C., nieobecna przy składaniu oświadczenia woli przez spadkodawcę, 
wypisała jego imię i nazwisko i złożyła obok swój podpis. 
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• Odwołując się do wynikającego z treści art. 370 § 1 k.p.c. obowiązku 
działania z urzędu sądu spadku w celu ustalenia kto jest 
spadkobiercą, Sąd Okręgowy odniósł się do testamentu 
szczególnego z dnia 5 października 2003 r., którego treśd została 
zapisana w protokole z dnia 9 października 2003 r. Zwrócił uwagę na 
brak podpisu osoby, która spisała protokół. Osobą spisującą okazała 
się żona jednego ze świadków testamentu, której danych nie 
wpisano, a wpisano, że protokół spisał jej mąż Marian W. W ten 
sposób dopuszczono się poświadczenia nieprawdy. Poza tym Sąd 
Okręgowy na podstawie zeznao świadków testamentu ustnego 
przyjął, że spadkodawca złożył inne oświadczenie woli co pozwala 
uznad, że pismo stwierdzające treśd testamentu ustnego nie 
odpowiadało wymaganiom ustawy. W związku z upływem terminu 
przewidzianego w art. 952 § 3 k.c. niemożliwe jest, na podstawie 
zgodnych zeznao świadków, ustalenie jakiego rozporządzenia 
dokonał spadkodawca. 
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• Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2011 r. I CSK 248/11 
• Sąd może w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku przeprowadzid dowód z 

przesłuchania świadków na okolicznośd, czy treśd testamentu ustnego, 
stwierdzonego pismem sporządzonym na podstawie art. 952 § 2 k.c., jest zgodna z 
wolą spadkodawcy. Nie można bowiem wykluczyd, że podczas sporządzania pisma 
stwierdzającego treśd testamentu ustnego doszło do świadomego lub 
niezamierzonego zniekształcenia lub wypaczenia ostatniej woli spadkodawcy. 

• 4. Treśd testamentu ustnego może spisad tylko "osoba trzecia", a więc osoba 
postronna, niezainteresowana treścią dokonanych rozporządzeo testamentowych. 
Nie może to byd spadkobierca testamentowy, ani jakikolwiek beneficjariusz 
testamentowy, jak również ich osoby bliskie. Dla oceny skuteczności testamentu 
ustnego spisanego w sposób wskazany w art. 952 § 2 k.c. konieczne jest zatem 
ustalenie, czy jego treśd spisała osoba, która w świetle powyższych zasad mogła to 
uczynid. 

• 5. Wpisanie obok tuszowego odcisku palca testatora jego imienia i nazwiska oraz 
umieszczenie podpisu przez osobę, która nie była obecna przy sporządzaniu aktu 
jest uchybieniem skutkującym niezachowanie formy aktu notarialnego wymaganej 
w art. 950 k.c. a w konsekwencji prowadzi do nieważności objętej nim czynności 
prawnej. 
 
 
 
 



Formy testamentowe 

• Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2011 r. III CSK 98/10 
• W dniu 3 kwietnia 1991 r. Władysław F. sporządził testament allograficzny, 

w którym do całego spadku powołał swoją żonę, a w dniu 23 grudnia 2006 
r. sporządził - w obecności trzech świadków - testament ustny, w którym 
powołał do spadku Antoniego K., niepozostającego z nim w stosunku 
pokrewieostwa. Dokument stwierdzający treśd testamentu ustnego 
sporządzono w dniu 16 czerwca 2007 r. Wskazano w nim datę i miejsca 
złożenia oświadczenia spadkodawcy, nie oznaczono natomiast miejsca jego 
sporządzenia. Oba testamenty zostały otwarte i ogłoszone przez Sąd 
Rejonowy w Wadowicach. W chwili ich sporządzania spadkodawca miał 
zachowaną pełną zdolnośd do czynności prawnych. Do rozrządzeo doszło w 
warunkach swobody testowania. Ostatniego testamentu spadkodawca nie 
zmienił ani nie odwołał. W chwili sporządzania testamentu ustnego miał 
99 lat, był słaby fizycznie i cierpiał na zawroty głowy. 
 
 
 
 



Formy testamentowe 

• Sąd Rejonowy uznał oba testamenty za bezskuteczne i stwierdził 
nabycie spadku na podstawie ustawowego porządku dziedziczenia. 
O bezskuteczności testamentu allograficznego zadecydował fakt, że 
powołana w nim do dziedziczenia żona zmarła przed spadkodawcą, 
natomiast testamentu ustnego - okolicznośd, że jego treśd nie 
została stwierdzona w sposób przewidziany w art. 952 § 2 k.c., w 
piśmie bowiem z dnia 16 czerwca 2007 r. nie wskazano miejsca jego 
sporządzenia. Brak ten nie został skutecznie uzupełniony pisemnym 
oświadczeniem z dnia 15 grudnia 2007 r., gdyż treśd testamentu 
ustnego może zostad stwierdzona tylko w jednym dokumencie, ze 
względu zaś na upływ terminu określonego w art. 952 § 3 k.c. nie 
było możliwe stwierdzenie treści testamentu ustnego przez zgodne 
zeznania świadków. 
 
 



Formy testamentowe 

• Sąd Najwyższy: 

• dopuszczalne jest uzupełnienie pisma 
stwierdzającego treśd testamentu ustnego 
przez wskazanie miejsca jego sporządzenia, 
jeżeli uzupełnienie nastąpiło w terminie 
przewidzianym w art. 952 § 2 k.c. 

 

 


