………………….

Sąd Rejonowy
I Wydział Cywilny
w …………………

Wnioskodawca: …………………
…………………………………………….

Wniosek
o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku
Wnoszę:
1. o uchylenie skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku złożonego w toku
posiedzenia w dniu …………….. przed Sądem Rejonowym w …………. w sprawie I Ns
………. w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po ……………………….;
2. o odebranie od wnioskodawcy oświadczenia, że spadek po ojcu ………………., zmarłym
w dniu ……………… w ………….., ostatnio stale zamieszkałym w ……………. na podstawie
ustawy przyjmuje z dobrodziejstwem inwentarza.

Uzasadnienie
Przed Sądem Rejonowym w ……………. w dniu …………….. w sprawie ……………
wnioskodawca złożył oświadczenie o przyjęciu spadku wprost po swoim ojcu ……………
zmarłym w dniu ………….. w ……………., ostatnio stale zamieszkałym w ………………...
Dowód: akta sprawie I Ns ………………
Składając oświadczenie wnioskodawca był w przekonaniu, że ojciec nie pozostawił żadnych
długów spadkowych. Już po zakończeniu sprawy od rodziny zmarłego wnioskodawca

dowiedział się o znacznych zadłużeniach zmarłego wynikających z umowy kredytowej oraz
debetu na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.
Wnioskodawca nie miał możliwości wcześniej ustalić faktycznego stanu czynnego
spadku. Nie zamieszkiwał z ojcem (rodzice byli po rozwodzie) i nie utrzymywał z nim
bliższych relacji. Kontakty ze spadkodawcą były jedynie okazjonalne, podczas których nie
rozmawiali o sytuacji finansowej i ekonomicznej. Dodatkowo zmarły był człowiekiem
zamkniętym, niechętnym do opowiadania o swojej osobie. Ustalenie jakichkolwiek
informacji o spadku było dla wnioskodawcy utrudnione z uwagi na to, że zamieszkuje w
……………. – a więc miejscowości oddalonej od ostatniego miejsca zamieszania spadkodawcy
o przeszło 500 km.
Również ze strony konkubiny zmarłego, z którą zmarły stale zamieszkiwał przed
śmiercią nie było żadnych informacji o zadłużeniu spadkodawcy. Dopiero w pierwszych
dniach czerwca wnioskodawca otrzymał wyciąg bankowy adresowany na nazwisko
spadkodawcy. Wynikało z niego, że zmarły pozostawił debet na rachunku oszczędnościoworozliczeniowym w kwocie ………….. zł. W oparciu o tą informację wnioskodawca ustalił, że
faktyczna wysokość zadłużenia zmarłego była znacznie wyższa, bowiem obejmowała również
zobowiązanie z umowy kredytowej na kwotę …………… zł. Łączna wysokość długów
spadkowych według informacji wnioskodawcy uzyskanych w banku wynosi na dzień
dzisiejszy kwotę ……………. zł.
W tej sytuacji gdyby wnioskodawca na dzień ………………. posiadał informacje o
wysokości zadłużenia spadkowego zdecydowanie nie złożyłby oświadczenia o przyjęciu
spadku wprost. Pozostawał on w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu co do stanu
czynnego spadku i nie miał możliwości wcześniejszego ustalenia wysokości zadłużenia.
Z tych względów wniosek o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu
spadku wprost jest zasadny.
…………………

