Witaj,
Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem we Wrocławiu i prowadzę kancelarię adwokacką specjalizującą się w sprawach
spadkowych.
Jestem autorem bloga dotyczącego prawa spadkowego (zachowek.biz.pl), na którym tłumaczę i wyjaśniam przepisy,
mechanizmy i zasady tego prawa.
Nie tylko moi Klienci, ale także inne osoby, które stają przed koniecznością przeprowadzenia formalności spadkowych muszą
zdecydować, czy realizować je za pośrednictwem procedury sądowej (sprawa o stwierdzenie nabycia spadku) czy też w
kancelarii notarialnej (poświadczenie dziedziczenia).
Poszczególne procedury omawiam na moim blogu, a poniżej prezentuję zestawienie najważniejszych informacji, które –
mam nadzieję ułatwi Ci wybór procedur.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach spadkowych skontaktuj się ze mną:
Adwokat Iwo Klisz
Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
pl. Legionów 6/8, 50-047 Wrocław
Tel. 695 560 425
e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl
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Linki do artykułów na blogu:



Stwierdzenie nabycia spadku
Poświadczenie dziedziczenia

Zestawienie najważniejszych informacji dotyczących poszczególnych procedur spadkowych

Dziedziczenie na podstawie ustawy
Dziedziczenie na podstawie testamentu

Podważanie treści lub skuteczności testamentu
Spór co do kręgu spadkobierców, podstawy
dziedziczenia, wartości udziałów przypadającym
poszczególnym spadkobiercom
Prowadzenie procedury poza miejscem
ostatniego zamieszkania spadkodawcy
Zakończenie procedury w ciągu jednego dnia
Bez obecności wszystkich zainteresowanych

Bez wiedzy co do tego, czy istnieją inne osoby
uprawnione do spadku (inni spadkobiercy)
Data śmierci spadkodawcy

Stwierdzenie nabycia spadku
TAK
TAK

TAK
TAK

Poświadczenie dziedziczenia
TAK
TAK, ale z wyłączeniem testamentów
szczególnych (testamentu ustnego, testamentu
sporządzonego podczas podróży na polskim
statku morskim bądź powietrznym, testamentu
wojskowego)
NIE
NIE

Tylko w wyjątkowych w wypadkach

TAK

NIE
TAK – wystarczy, że jeden ze spadkobierców
stawi się na rozprawie, a pozostali zostaną o niej
zawiadomieni
TAK – możliwe wezwanie nieznanych
spadkobierców przez ogłoszenie za
pośrednictwem sądu
BEZ ZNACZENIA

TAK
NIE – obecność wszystkich spadkobierców
(ustawowych i testamentowych) jest
obowiązkowa
NIE

Niemożliwe dla osób, które zmarły przed 1 lipca
1984r.
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Kto może rozpocząć procedurę?

Czas trwania postępowania
Opłaty
Data przeprowadzenia formalności

Kiedy dokument nabiera mocy prawnej

Stwierdzenie nabycia spadku
Każdy, kto ma interes prawny (np. spadkobiercy,
wierzyciel spadkobiercy, uprawniony do
zachowku, zapisobierca itp.)
Około 3 – 6 miesięcy, w sprawach spornych do
kilku lat
55 PLN
Spadkobiercy decydują tylko o terminie złożenia
wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zaś
pozostałe terminy, w tym daty rozpraw, zależą od
uznania sądu
Z datą prawomocności tj.
a) z chwilą wydania postanowienia przez
sąd II instancji
lub
b) upływu 21 dni od dnia wydania
postanowienia przez sąd I instancji
lub
c) 14 dni od chwili doręczenia stronie
postanowienia sądu wraz z
uzasadnieniem

Poświadczenie dziedziczenia
Tylko spadkobiercy

Godzina, może dwie
ok. 250 PLN + koszty odpisów
Spadkobiercy dowolnie wybierają datę (a nawet
godzinę) przeprowadzenia formalności
spadkowych ustalając ją z notariuszem
Z chwilą rejestracji aktu poświadczenia
dziedziczenia w rejestrze prowadzonym przez
Krajową Radę Notarialną – w praktyce w tym
samym dniu, w którym spisano ten akt
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