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WNIOSEK
uczestnika postępowania o uznanie testamentu na nieważny
oraz o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy
W imieniu własnym, wnoszę o:
1. uznanie, że testament sporządzony w dniu 10 maja 2016 r. przez Marię Wesołowską, zmarłą
w dniu 5 stycznia 2017 r. w Lęborku, jest nieważny,
2. stwierdzenie, iż spadek po Marii Wesołowskiej zmarłej w dniu 5 stycznia 2017 r. w Lęborku,
ostatnio zamieszkałej w Lęborku, nabył na podstawie ustawy jej syn Jan Kowalski,
3. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do wniosku na
okoliczności wskazane w uzasadnieniu,
4. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania uczestnika postępowania oraz
następujących świadków:
a) Barbary Rybak, zam. ul. Kolorowa 2, 84 – 300 Lębork,
b) Karola Zielonki, zam. ul. Malownicza 5C/12, 84 – 300 Lębork,
c) Józefa Wojciechowskiego, zam. ul. Polna 1, 84 – 300 Lębork,
d) Edyty Borowskiej, zam. ul. Morska 7, 84 – 300 Lębork,
e) Stanisławy Dębskiej, zam. ul. Stalowa 5/4, 84 – 300 Lębork
f) Bożeny Warskiej, zam. ul. Zielona 8B/13, 84 – 300 Lębork
na okoliczność stanu zdrowia spadkodawczyni Marii Wesołowskiej w chwili sporządzania
testamentu,
1. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych sądowych z zakresu psychologii,
psychiatrii i neurologii na okoliczność stanu zdrowia spadkodawczyni w chwili sporządzania
testamentu, w szczególności, czy spadkodawczyni z powodu rozpoznanej u niej choroby
psychicznej znajdowała się w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji i wyrażenie
woli.
UZASADNIENIE
W niniejszej sprawie toczy się postępowanie z wniosku Anny Nowak o stwierdzenie nabycia
spadku po Marii Wesołowskiej zmarłej w dniu 5 stycznia 2017 r. w Lęborku. W dniu 10 maja 2016 r.
spadkodawczyni sporządziła własnoręczny testament, w którym powołała do całego spadku swoją

wnuczkę Annę Nowak – wnioskodawczynię w niniejszej sprawie. Wnioskodawczyni jest córką
uczestnika postępowania, będącego jedynym dzieckiem spadkodawczyni.
Dowód: odpis skrócony aktu zgonu Marii Wesołowskiej, odpis skrócony aktu urodzenia
uczestnika postępowania, testament z dnia 10 maja 2016 r., przesłuchanie uczestnika postępowania.
Spadkodawczyni w chwili sporządzania testamentu znajdowała się w stanie wyłączającym
świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli z uwagi na rozpoznaną u niej w 201 2 r. schizofrenię
paranoidalną. Spadkodawczyni w chwili sporządzania testamentu miała 86 lat. Od 2012 r. znajdowała
się pod stałą opieką lekarza psychiatry, zażywała leki przeciwpsychotyczne mające na celu
powstrzymanie zaostrzeń choroby oraz łagodzenie jej objawów.
Choroba u spadkodawczyni objawiała się urojeniami, wycofaniem społecznym, apatią,
zaburzeniami koncentracji i pamięci. W ostatnich miesiącach życia spadkodawczyni nie poznawała
ani mnie ani innych krewnych czy przyjaciół odwiedzających ją w domu lub w szpitalu. W 2016 r.
spadkodawczyni była dwukrotnie hospitalizowana z powodu nasilenia się objawów choroby.
Dowód: karta informacyjna leczenia szpitalnego z dnia 14 marca 2016 r., karta informacyjna
leczenia szpitalnego z dnia 7 lipca 2016 r., dokumentacja medyczna Marii Wesołowskiej,
zaświadczenie lekarza psychiatry z dnia 1 lutego 2018 r., przesłuchanie uczestnika postępowania oraz
zawnioskowanych świadków.
Zgodnie z art. 945 § 1 pkt 1 k.c. testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony w stanie
wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Przykładowe przyczyny
wyłączające świadomość lub swobodę wymienione zostały w art. 82 k.c., a mianowicie są to: choroba
psychiczna, niedorozwój umysłowy albo inne, chociażby nawet przemijające, zaburzenia czynności
psychicznych.
Stwierdzenie u spadkobiercy choroby psychicznej nie powoduje samo przez się nieważności
testamentu (art. 945 § 1 pkt 1 k.c.). W takim wypadku niezbędnym jest przeprowadzenie dowodu z
opinii biegłego celem ustalenia zdolności testowania spadkobiercy w chwili sporządzenia przez niego
testamentu (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1976 r., III CRN 25/76, LEX nr
5023).
Uważam, że spadkodawczyni w czasie sporządzania testamentu znajdowała się w stanie
wyłączającym świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli, zwłaszcza że do sporządzenia ostatniej
woli doszło pomiędzy gwałtownymi napadami choroby wymagającymi za każdym razem
kilkudniowej hospitalizacji. Spadkodawczyni znajdowała się pod stałą opieką zatrudnionych przeze
mnie opiekunek. Raz dziennie odwiedzała ją pielęgniarka, która kontrolowała stan zdrowia mojej
matki oraz podawała jej leki.
Dowód: przesłuchanie uczestnika postępowania i zawnioskowanych świadków.
Jak wynika z orzecznictwa, wniosek o uznanie testamentu za nieważny co do zasady powinien
zostać złożony w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku (np. uchwała Sądu Najwyższego 7
sędziów – zasada prawna z dnia 30 grudnia 1968 r., III CZP 103/68, LEX nr 831).
Wobec w/w okoliczności, wnoszę o uznanie nieważności testamentu sporządzonego przez
Marię Wesołowską w dniu 10 maja 2016 r. W konsekwencji, wnoszę o stwierdzenie, że spadek po
Marii Wesołowskiej zmarłej w dniu 5 stycznia 2017 r. w Lęborku nabył w całości na podstawie
ustawy jej syn – uczestnik postępowania – Jan Kowalski.
...……………………………..
Jan Kowalski

Załączniki:
1. odpis wniosku i wszystkich załączników,
2. dowód uiszczenia opłaty od wniosku w wysokości 50 zł,
3. odpis skrócony aktu urodzenia uczestnika postępowania,
4. karta informacyjna leczenia szpitalnego z dnia 14 marca 2016 r.,
5. karta informacyjna leczenia szpitalnego z dnia 7 lipca 2016 r.,
6. dokumentacja medyczna spadkodawczyni,
7. zaświadczenie lekarza psychiatry z dnia 1 lutego 2018 r..

