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Według art. 922 § 1 kodeksu cywilnego, z chwilą śmierci dłużnika, spadkobiercy dziedziczą cały 

jego majątek, w tym konieczność spłaty zaległych rat alimentów.  

Jeśli były wyższe, niż 500 zł, które regulował Fundusz Alimentacyjny, to różnica między 

zasądzonym świadczeniem, a wypłacanym, wchodzi w skład spadku jako dług.  

Jednak można uniknąć tego zobowiązania zarówno za życia potencjalnego spadkodawcy, jak i 

po odziedziczeniu spadku. 

W orzeczeniu z dnia 15 lipca 1965 roku, o sygnaturze III Co 35/65, Sąd Najwyższy w sposób 

wyraźny wskazał, iż raty alimentacyjne, zasądzone prawomocnym wyrokiem i wymagalne za 

życia spadkodawcy, wchodzą w skład długów spadkowych.  

Wyrok ten jest doniosły.  

Natomiast, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

kwoty wypłacone przez Fundusz Alimentacyjny, maksymalnie do 500 zł, wygasają wraz ze 

śmiercią spadkodawców. Oznacza to, że spadkobierca ich nie płaci. 

Uprawnione do alimentów dziecko, do uzyskania pełnoletności, działając poprzez 

przedstawiciela ustawowego, może wystąpić do sądu o nałożenie klauzuli wykonalności na 

spadkobierców zmarłego rodzica.  

Wśród nich mogą znaleźć się członkowie rodziny domagającego się spłaty zobowiązań, np. jego 

macocha lub ojczym bądź przyrodnie rodzeństwo, a także inne osoby dziedziczące majątek na 

podstawie testamentu. 

Zgodnie z art. 788 kodeksu postępowania cywilnego, jeśli był wydany tytuł egzekucyjny 

przeciwko spadkodawcy, trzeba zwrócić się do sądu w sprawie postanowienia o stwierdzeniu 

nabycia spadku.  

Ćwiczenie z tłumaczenia konsekutywnego 

przed egzaminem na tłumacza przysięgłego 
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Ewentualnie można przedstawić zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, aby 

następnie wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na następców 

zmarłego, ujętego w tytule egzekucyjnym.  

Wówczas możliwe będzie wyegzekwowanie zaległości z pomocą komornika. 

Natomiast art. 819 § 1 k.p.c. przewiduje, że w sytuacji, gdy sprawa już trafiła do komornika, 

wystarczy, że uprawniony do alimentów załączy prawomocne postanowienie o stwierdzeniu 

nabycia spadku.  

W tym dokumencie powinien być wskazany następca prawny zmarłego bądź zarejestrowany 

akt poświadczenia dziedziczenia.  

To da podstawy do kontynuacji egzekucji z udziałem spadkobierców. 

Źródło tekstu: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1079713,spadkobierca-dziedziczy-dlug-po-dluzniku-

alimentacyjnym.html 


