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PRAWNIK RADZI. Sposoby potwierdzenia dziedziczenia

Formalności spadkowe
Po śmierci najbliższej osoby warto zadbać o formalności
związane z prawem do dziedziczenia majątku. W interesie
spadkobierców leży jak najszybsze ich załatwienie.

spadku należy wskazać uczestników
postępowania sądowego, którymi są
wszystkie osoby będące spadkobier-
cami ustawowymi lub testamento-
wymi. Do wniosku należy dołączyć
akt zgonu spadkodawcy oraz akty
stanu cywilnego spadkobierców (akt
urodzenia, a dla mężatek akt małżeń-
stwa), na podstawie których można
ustalić pokrewieństwo uczestników
postępowania ze zmarłym. W przy-
padku, gdy podstawą dziedziczenia
jest sporządzony przez spadkodawcę
testament, powinniśmy go załączyć
do wniosku o stwierdzenie nabycia
spadku. Stwierdzenie nabycia spad-
ku wydawane jest w formie postano-
wienia sądowego, w którym wskazu-
je się spadkobierców osoby prawnej,
podstawę dziedziczenia (dziedzi-
czenie testamentowe czy ustawowe)
oraz wysokość udziału w spadku.

Akt poświadczenia
dziedziczenia
Poświadczenie dziedziczenia to in-
stytucja, która została wprowadzona
do przepisów prawa spadkowego 2
października 2008 roku. Możliwość
poświadczenia dziedziczenia spo-
rządzonym przez notariusza aktem,
dotyczy spadków otwartych od l
lipca 2008 roku. Akt poświadczenia
dziedziczenia stanowi alternatywny
sposób potwierdzenia dziedziczenia
do stwierdzania nabycia spadku na
drodze sądowej. Prawo o notariacie
mówi, że uzyskanie potwierdzenia
dziedziczenia w formie aktu po-
świadczenia jest możliwe zarówno
w przypadku dziedziczenia usta-
wowego, jak i testamentowego. Za-
strzega jednak, iż akt poświadczenia
dziedziczenia nie może być sporzą-
dzony na podstawie testamentów
szczególnych (testamentu ustnego,
testamentu sporządzanego na statku
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Nabycie praw i obowiązków w dro-
dze dziedziczenia zgodnie z treścią
art. 925 w zw. z art. 924 Kodek-
su cywilnego, następuje z chwilą
śmierci spadkodawcy. Jednak prawa
wynikające z dziedziczenia spadko-
bierca może potwierdzić wobec osób
trzecich tylko i wyłącznie stwier-
dzeniem nabycia spadku albo zare-
jestrowanym aktem poświadczenia
dziedziczenia (art. 1027 Kodeksu
cywilnego). Bez orzeczenia o stwier-
dzeniu nabycia spadku lub notarial-
nego aktu poświadczenia dziedzi-
czenia, dana osoba nie jest w stanie
wykazać, że jest spadkobiercą osoby
zmarłej i że w chwili jej śmierci stał
się w drodze dziedziczenia np. wła-
ścicielem (współwłaścicielem) nie-
ruchomości. Brak tych dokumen-
tów stanowi również przeszkodę do
dokonania wpisów w księdze wie-
czystej, czy rozporządzenia prawem
własności nabytym w spadku.

Sądowe stwierdzenie
nabycia spadku
W celu uzyskania sądowego stwier-
dzenia nabycia spadku należy złożyć
wniosek do sądu. Sądem właści-
wym jest sąd rejonowy ostatniego
miejsca zamieszkania spadkodawcy.
We wniosku o stwierdzenie nabycia

morskim lub powietrznym, testa-
mentu wojskowego). Przed sporzą-
dzeniem aktu poświadczenia dzie-
dziczenia, notariusz spisuje protokół
dziedziczenia przy udziale wszyst-
kich osób, które mogą wchodzić w
rachubę, jako spadkobiercy ustawo-
wi i testamentowi. Treść protokołu
dziedziczenia (informacje, które po-
winny być w nim zawarte) określają
szczegółowo przepisy art. 95c Prawa
0 notariacie. Następnie notariusz -
jeśli nie ma wątpliwości co do oso-
by spadkobiercy i wysokości udzia-
łów w spadku i jeśli nie występują
określone w przepisach przeszkody
do sporządzenia aktu, przygotowu-
je akt poświadczenia dziedziczenia.
Akt poświadczenia dziedziczenia
jest podpisywany przez wszystkie
osoby biorące udział w spisywaniu
protokołu dziedziczenia oraz przez
notariusza. Akty podlegają rejestra-
cji w rejestrze aktów poświadczenia
dziedziczenia. Po zarejestrowaniu
akt poświadczenia dziedziczenia ma
skutki prawomocnego postanowie-
nia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Czas i koszty
Sprawa przed sądem (zakładając,
że wszyscy spadkobiercy są znani
1 zgodni co do sposobu stwierdzenia
spadku) może trwać od kilku tygo-
dni do kilku miesięcy (w zależności
od obłożenia danego sądu sprawami
i tempem zawiadamiania wszystkich
uczestników postępowania). U nota-
riusza jest znacznie krócej - wszyst-
ko załatwia się podczas jednego
spotkania. Wpis sądowy za wniosek
o stwierdzenie nabycia spadku kosz-
tuje 50 zł. W przypadku udania się
do notariusza, koszty sporządzenia
dokumentów spadkowych wahają się
w granicach 150-300 zł netto (bez
VAT) plus kilkanaście - kilkadziesiąt
złotych za ewentualne odpisy.
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