
Pozew o uznanie spadkobiercy za niegodnego spadku 
 

(Miejscowość), dnia …………….......... 
 
Opłata sądowa (5% żądanej kwoty) 
Wartość przedmiotu sporu (wartość udziału spadkowego pozwanego) 
 

 
Sąd Rejonowy w ………………………….. 
(właściwy ze względu miejsce  
zamieszkania pozwanego) 

 
Powód: 
……………………………………… 
(imię i nazwisko, dokładny adres miejsca zamieszkania, numer PESEL) 
 
Pozwany: 
……………………………………. 
(imię i nazwisko, dokładny adres miejsca zamieszkania, numer PESEL – jeśli jest 
znany) 
 
 

POZEW O UZNANIE SPADKOBIERCY ZA NIEGODNEGO SPADKU 
 
Wnoszę o: 
1. uznanie, że pozwany ………………………… (imię i nazwisko pozwanego) jest 
niegodny dziedziczenia po zmarłym w dniu ………………………………(wskazać datę 
śmierci spadkodawcy) w ………………………………. (wskazać miejsce śmierci 
spadkodawcy) ojcu ………………………….. (imię i nazwisko spadkodawcy), ostatnio 
stale zamieszkałym w ………………………………………… (wskazać ostatnie miejsce 
zamieszkania spadkodawcy), 
 
2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, 
 
3. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda, 
 
4. wydanie wyroku zaocznego, opatrzonego rygorem natychmiastowej 
wykonalności, w przypadku zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c. 

 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Pozwany jest dzieckiem …………………………… (wskazać imię i nazwisko 
spadkodawcy) zmarłego w dniu ………………………………………. (wskazać miejsce 
śmierci spadkodawcy) w ……………………………… (wskazać miejsce śmierci 
spadkodawcy). 
 
dowód: 
- odpis skrócony aktu zgonu, 
- odpis skrócony aktu urodzenia pozwanego, 
 
Dnia Sąd Rejonowy w …………………………… (wskazać dane Sądu) uznał pozwanego 
za winnego czynu ……………………………… (opisać rodzaj przestępstwa jakiego 
dopuścił się pozwany na szkodę spadkodawcy) i wymierzył mu karę 
…………………………….. (wskazać rodzaj kary wymierzonej pozwanemu). 
 
dowód: 
- odpis wyroku, 
 
Postawa pozwanego …………………………………. (wskazać imię i nazwisko) wobec 
spadkodawcy …………………………………. (wskazać imię i nazwisko) stanowi przesłankę 
uzasadniającą uznanie pozwanego za niegodnego, dopuścił się on bowiem 
umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy. 
 
W tym stanie rzeczy pozew niniejszy jest konieczny i uzasadniony. 
 
Na zasadzie art. 187 k.p.c. oświadczam, że ………………………………………………. (należy 
wskazać czy strony podjęły próbę pozasądowego rozwiązania sporu, a jeżeli nie to 
dlaczego). 
 
Oświadczam, że opłatę sądową uiszczono na rachunek bankowy Sądu. 
 
 

………………………………. 
Podpis własnoręczny 

Załączniki: 
- odpis skrócony aktu zgonu, 
- odpis skrócony aktu urodzenia pozwanego, 
- odpis wyroku 
- odpis pisma. 
 


