Pracujesz lub mieszkasz
za granicą? Już dziś zadbaj
o sprawy spadkowe

Zapytaj notariusza, jak przeprowadzić procedury
spadkowe, by oszczędzić spadkobiercom problemów
i uniknąć wysokich kosztów postępowania przed
zagranicznym sądem
Pracujesz lub mieszkasz za granicą?
A może Twój bliski wyjechał do pracy
i – choć planuje kiedyś wrócić
do Polski – jego centrum aktywności
życiowej znajduje się poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej? Nie jest
to obojętne z perspektywy prawa
spadkowego. Może się bowiem
okazać , że w razie Twojej lub
Twojego bliskiego śmierci konieczne
będzie przeprowadzenie procedur
spadkowych za granicą i zgodnie
z obcym (np. niemieckim czy
francuskim) prawem.

Pracujesz lub mieszkasz zagranicą? Już dziś zadbaj o sprawy spadkowe

Ważne jest miejsce pobytu
w chwili śmierci

Prawo spadkowe danego państwa
prawem właściwym

Zgodnie z przepisami tzw. unijnego rozporządzenia
spadkowego (rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012 z dn. 4 lipca
2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego,
uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania
i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących
dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia
europejskiego poświadczenia spadkowego)
od 17 sierpnia 2015 r. co do zasady prawem właściwym
dla ogółu spraw dotyczących spadku jest prawo
państwa, w którym zmarły miał miejsce zwykłego
pobytu w chwili śmierci (art. 21 ust. 1 unijnego
rozporządzenia spadkowego).

Oznacza to, że w przypadku osoby, która jest
obywatelem Polski, ale mieszka i pracuje w innym niż
Polska państwie, zwykle prawem właściwym będzie
prawo spadkowe tego obcego państwa (Niemiec,
Francji itp.), zaś do orzekania w sprawie spadkowej
zasadniczo właściwe będą sądy tego właśnie państwa
(art. 4 unijnego rozporządzenia spadkowego).
W związku z tym konieczne będzie porządkowanie
spraw spadkowych przed zagranicznym sądem,
co często wiąże się z dużymi trudnościami i kosztami
(m.in. obsługi prawnej czy przejazdów).

Co zrobić, by sprawy spadkowe były
rozstrzygane u polskiego notariusza
lub przed polskim sądem zamiast
przed organami zagranicznymi?

Jak dokonać wyboru prawa
właściwego i uniknąć problemów?

Aby uniknąć tego typu problemów, należy dokonać
tzw. wyboru prawa właściwego dla ogółu spraw
dotyczących spadku. Regulacja art. 22 ust. 1 unijnego
rozporządzenia spadkowego pozwala każdemu
dokonać wyboru prawa państwa swego obywatelstwa
(w przypadku obywateli Polski – prawa polskiego).
Dzięki temu sprawy spadkowe po danej osobie będą
rozstrzygane według prawa polskiego i możliwe będzie
poddanie ich pod rozstrzygnięcie polskiego sądu.
Z reguły takie rozwiązanie będzie dla spadkobierców
korzystne – przede wszystkim prostsze i znacznie
mniej kosztowne. Możliwe będzie też uzyskanie
poświadczenia dziedziczenia przed polskim
notariuszem.

Wyboru prawa można dokonać w formie testamentu,
a także w ramach tzw. umowy o zrzeczenie się
dziedziczenia. Czynności tych możesz dokonać
u notariusza.

UWAGA
Celem umówienia wizyty u notariusza
skontaktuj się z wybraną kancelarią
notarialną. Notariusz udzieli Ci wszelkich
niezbędnych wyjaśnień związanych
z planowaną czynnością.
Więcej informacji o czynnościach notarialnych:
www.porozmawiajznotariuszem.pl

