Sygn. akt I Ns 97/13

POSTANOWIENIE
Dnia 7 marca 2013 r.
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący SSR Krzysztof Skowron
Protokolant Ewelina Urbańska
po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2013 r. w Zgorzelcu
sprawy z wniosku E. K.(ul. (...)
przy udziale G. W.
o stwierdzenie nabycia spadku po E. G. urodzonej w dniu (...) w K., córce J. i A. zd. S., zmarłej w dniu 23 stycznia
2013 r. w Z., ostatnio zamieszkałej w Z.
stwierdza, że spadek po E. G. na podstawie testamentu z dnia 4 grudnia 1995 r. nabyła E. K., w całości.
Sygn. akt I Ns 97/13

UZASADNIENIE
Wnioskodawczyni, E. K., wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po E. G.. W uzasadnieniu żądania wskazała, że na
podstawie sporządzonego przez spadkodawczynię testamentu jest jej jedynym spadkobiercą.
Uczestniczka, G. W., poparła wniosek.
Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
E. G. zmarła w dniu 23 stycznia 2013 r. Przed śmiercią mieszkała w Z.. W chwili śmierci była rozwódką. Miała dwoje
dzieci – E. K. i G. W.. W dniu 4 grudnia 1995 r. sporządziła testament w formie aktu notarialnego, którym do całości
spadku powołała swoją córkę - E. K.. E. K. przyjęła spadek po matce (wprost).
(dowód:
• odpis skrócony aktu zgonu nr 56/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. [k 5];
• odpis skrócony aktu małżeństwa nr 177/1993 z dnia 30 stycznia 2013 r. [k 5];
• odpis skrócony aktu małżeństwa nr 233/1977 z dnia 30 stycznia 2013 r. [k 5];
• testament z dnia 4 grudnia 1995 r., rep. A nr 13764/95, sporządzony przez notariusza M. M. [k 5];
• oświadczenie o przyjęciu spadku i zapewnienie spadkowe [k 12])
Sąd zważył, co następuje:
Stosownie do art. 926 § 1 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe
wchodzi w rachubę, jeżeli spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy osoba powołana do spadku nie chce lub

nie może być spadkobiercą (art. 926 § 2 i 3 k.c.). Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego (art.
950 k.c.).
Spadkodawczyni, E. G., sporządziła testament notarialny, którym powołała do całości spadku E. K.. Z uwagi na to, że
przyjęła ona spadek, była jedynym spadkobiercą – co też zostało stwierdzone przez Sąd.
Przy braku wniosku o zwrot kosztów postępowania Sąd - nie odstępując od reguły z art. 520 § 1 k.p.c. (zgodnie z
którą każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie) – nie zawarł w orzeczeniu
pozytywnego rozstrzygnięcia w tym przedmiocie (por. P. Telenga, Komentarz aktualizowany do art. 520 Kodeksu
postępowania cywilnego, LEX).

