
 

 

………….., dnia ……………….. r. 

Do 
Sądu Rejonowego 
Wydział Cywilny 
w ………………………… 

Wnioskodawczyni: …………………, zam. 
………………………., ul…………………., 
PESEL:…………………………………….. 

Uczestnicy: 1) …………………, zam. ………………………., 
ul…………………., 2) ………………………, zam. 
w …………………, ul. ………………………….. 

WNIOSEK 

o nakazanie złożenia testamentu 

Wnoszę o: 
1) nakazanie ……………………… i ………………………… złożenia oświadczenia, czy i gdzie znajduje się 

testament …………………………, zmarłego w dniu ……………………………….. r.; 
2) nakazanie ………………………., ………………………….. lub innej osobie, u której znajduje się testament 

……………………….., by złożyła ten testament w Sądzie Rejonowym w …………………… w terminie 
siedmiodniowym od dnia uprawomocnienia się postanowienia. 

Uzasadnienie 

………………………., zamieszkały ostatnio w ……………………., zmarł tam w dniu …………………r. 
Dowód: odpis skrócony aktu zgonu. 
Do kręgu osób, które z ustawy dziedziczyłyby spadek po nim, należą obaj uczestnicy: pierwszy – jako syn, 

a drugi – jako wnuk spadkodawcy. 
W czasie pobytu w szpitalu w ………………….., gdzie spadkodawca zmarł, opowiadał pacjentom przeby-

wającym z nim w tym samym pokoju, że sporządził testament, w którym zapisał także mnie, swej wnuczce, 
część swego majątku. 

Dowód: zeznania świadków ………………………, zam. w ……………………., ul. …………………, 
i ………………………….., zam. w …………………., ul……………………….. 

Według wszelkiego prawdopodobieństwa testament ……………………. znajduje się 
u ………………………., czemu ten jednak przeczy. 

Wnioskodawczyni próbowała polubownie skłonić uczestników do złożenia testamentu po zmarłym 
……………, jednakże Uczestnicy nie chcą ujawnić testamentu.  

 
Załączniki: 
1) odpis skrócony aktu zgonu ……………………, 
2) odpisy wniosku. 
3) dowód uiszczenia opłaty sądowej. 
 
 
 
 



 

 
 
OPIS 
 

1. Osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o 
śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza. 

2. W celu stwierdzenia, czy istnieje testament i gdzie się znajduje, sąd spadku może nakazać złożenie 
oświadczenia w tym przedmiocie, stosując odpowiednio tryb przewidziany do wyjawienia przedmiotów 
spadkowych. 

3. Sąd po wysłuchaniu osoby, u której według uzyskanych wiadomości testament się znajduje, wyda z 
urzędu postanowienie nakazujące jej złożenie testamentu w wyznaczonym terminie. 

4. Od wniosku należy uiścić opłatę stałą w wysokości 40 zł. 


