
Pytanie klienta: W sądzie rejonowym toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po

moim zmarłym krewnym.  Chcę odrzucić  spadek.  Czy wystarczy,  że  w

piśmie do tego sądu napiszę, że odrzucam spadek? 

Możliwość złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w sądzie, w którym

toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku wynika bezpośrednio z art. 640 § 2 Kodeksu

postępowania  cywilnego.  Również  sądy  wyrażają  zgodne  stanowisko  o  możliwości  złożenia

oświadczenia o odrzuceniu spadku przed sądem. „Rola sądu sprowadza się jedynie do bycia odbiorcą

oświadczenia woli składanego przez spadkobiercę, który wyraża swe stanowisko co do tego czy chce

być spadkobiercą, czy też chce spadek odrzucić. Nie budzi zatem wątpliwości możliwość złożenia

przedmiotowego oświadczenia przed sądem.”- Sąd Okręgowy w Łodzi Wyrok z dnia 17 marca 2016 r.

sygn. akt III Ca 1900/15.

Złożenie  oświadczenia  o  odrzuceniu  spadku  zawierającego  jedynie  sformułowanie  o

odrzuceniu spadku nie będzie wystarczające, gdyż nie spełni ono wymogów przewidzianych dla tego

rodzaju oświadczenia, a tym samym nie będzie ono skuteczne. 

Elementy jakie powinno zawierać oświadczenie o odrzuceniu spadku zostały zawarte w art.

641 k.p.c. O  świadczenie odrzuceniu spadku powinno zawierać: imię i nazwisko spadkodawcy, datę i

miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania; tytuł powołania do spadku tj. czy

powołanie nastąpiło wg ustawy czy testamentu oraz treść złożonego oświadczenia, czyli oświadczenie

o odrzuceniu  spadku.  Składający oświadczenie  powinien wymienić  w nim wszelkie  wiadome  mu

osoby należące do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkie znane mu testamenty. 

Ponadto należy pamiętać o jeszcze jednym wymogu oświadczenia, a mianowicie o opatrzeniu

go podpisem urzędowo poświadczonym.  Obowiązek ten  wynika  z  art.  1018 Kodeksu  cywilnego.

Urzędowe  poświadczenie  popisu  ma  na  celu  zapewnienie  autentyczności  podpisu.  Urzędowego

poświadczenia podpisu dokonuje notariusz.

Podsumowując,  nie  wystarczy  wysłanie  pisma  zawierającego  wyłącznie  oświadczenie  o

odrzuceniu spadku. Aby oświadczenie wywołało pożądane skutki, powinno spełniać wymogi zawarte

w Kodeksie  postępowania  cywilnego  oraz  zostać  opatrzone  podpisem urzędowo poświadczonym.

Można również dokonać odrzucenia spadku przed notariuszem lub sądem właściwym ze względu na

miejsce zamieszkania odrzucającego, a następnie poinformować o tym sąd. Notariusz lub sąd, który

przyjmie oświadczenie o odrzuceniu spadku, jest zobowiązany do przesłania oświadczenia do sądu

spadku.


