
Jak odrzucić spadek w imieniu dziecka? 

(stan prawny na dzień 16 czerwca 2016 r.) 

 

W poprzednich wpisach pisaliśmy, że odrzucenie spadku przez spadkobiercę powoduje, że  

w jego miejsce jako spadkobiercy wchodzą jego dzieci. O ile gdy nasze dzieci są pełnoletnie  

i mogą same odrzucić spadek to nie ma problemu. Sytuacja komplikuje się w przypadku 

kiedy nasze dzieci są małoletnie i to my w ich imieniu musimy odrzucić spadek na co jednak 

musimy uzyskać zgodę sądu.  

 

Ten wpis będzie poświęcony temu jak odrzucić spadek w imieniu dziecka. 

 

Na gruncie polskiego porządku prawnego rodzice mogą dokonywać w imieniu małoletniego 

dziecka dwóch rodzajów czynności tj. czynności zwykłego zarządu oraz czynności 

przekraczające zwykły zarząd. O ile przy czynnościach zwykłego zarządu rodzice nie są 

związani szczególnymi wymogami, tak przy czynnościach zwykłego zarządu muszą oni 

uzyskać zgodę sądu rodzinnego. Z uwagi na to, że odrzucenie spadku w imieniu dziecka jest 

uznawane za czynność, która przekracza zwykły zarząd majątkiem dziecka, konieczne staje 

się uzyskanie zezwolenia sądu rodzinnego. 

 

Aby uzyskać w/w zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu dziecka należy złożyć  

w sądzie rodzinnym wniosek o udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności 

przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka.  

 

Sąd rozpoznając wniosek oceni między innymi legalność czynności oraz jej zasadność tj. czy 

w wyniku odrzuceniu spadku nie ucierpi na tym majątek dziecka. W związku z tym ważne 

jest aby już na etapie składania wniosku zadbać o załączenie dowodów na to, że nasz 

spadkodawca był zadłużony. 

 

Po uzyskaniu od sądu rodzinnego zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, rodzic 

może bez problemu złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu swojego dziecka. 

Oświadczenie takie może zostać złożone w toku postępowania spadkowego jak i przed 

notariuszem. Należy pamiętać jednak by i w tym przypadku zachować półroczny termin 

przewidziany na złożenie oświadczenia woli o odrzuceniu spadku. Dlatego jeżeli rodzic 

odrzucił spadek, a ma małoletnie dzieci powinien bezzwłocznie złożyć wniosek o zezwolenie 

na odrzucenie spadku przez małoletnich. 

 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 380 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (t.j. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.). 

 

Niniejszy wpis ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej, 

konsultacji prawnej lub opinii prawnej, ani nie może być traktowany jako świadczenie 

pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. W szczególności autor nie doradza zachowań 

zgodnych, bądź niezgodnych z treścią wpisu, informując, że podjęcie lub zaniechanie 

działań w indywidualnej sprawie uzależnione jest od oceny stanu faktycznego oraz 

prawnego dotyczącego konkretnej sprawy. 

 


