Stranke se lahko sporazumejo
o delitvi premoženja — dedni
dogovor

Na obravnavi lahko aktivno sodelujejo
dediči ter druge osebe, ki uveljavljajo
pravice iz zapuščine ter jih je sodišče
povabilo na zapuščinsko obravnavo.

Sodstvo Republike Slovenije

Primer: Vid svojima otrokoma kot edinima dedičema
zapusti hišo in avto. Po zakonu bi vsak otrok bil
upravičen do polovičnega deleža na hiši in avtomobilu,
a se dogovorita, da prevzame eden hišo, drugi pa avto.

Okrog

85 %
zapuščinskih zadev se
konča na prvem naroku.

V primeru, da so med
strankami sporna vprašanja
(npr., kaj spada v zapuščino,
veljavnost oporoke),
jih sodišče ne rešuje v
zapuščinskem postopku,
temveč ta postopek
prekine in stranke napoti na
vložitev tožbe. Zapuščinski
postopek se bo nadaljeval
šele, ko bodo sporna
vprašanja razrešena v
pravdnem postopku.

Več informacij na spletnem mestu:

nasodiscu.si/dedovanje

Tudi v zapuščinskem postopku je
možna mediacija
Tudi v zapuščinskem postopku lahko
sodišče strankam ponudi postopek
mediacije, zlasti v fazi sklepanja dednega
dogovora ali v primeru spora o vprašanjih,
ki bi lahko privedla do prekinitve postopka
ali vplivala na njihov položaj.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada v okviru operacije Učinkovito pravosodje.
Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo
pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost
za napake v podanih informacijah v brošuri je izključena.
Vsebina je bila nazadnje pregledana dne 1. 7. 2019 (1/19).

Dedovanje
Osnovne informacije o postopku
na sodišču

O zapuščinskem postopku

Dediči in drugi udeleženci

Zapuščinski postopek je vezan na izgubo
bližnje osebe, zato je lahko čustveno
obremenjujoč za vse vpletene.

Dediči so osebe, za katere zakon določa,
da po zapustnikovi smrti lahko pridobijo
njegovo premoženje (dedujejo) na podlagi
zakona ali oporoke.

Sodišče v postopku ugotovi, kdo so
pokojnikovi dediči, katero premoženje
sestavlja njegovo zapuščino in katere pravice
iz zapuščine gredo dedičem, volilojemnikom
in drugim osebam.

Poleg dedičev so v postopku lahko
udeleženi še volilojemniki, ločitveni upniki,
Republika Slovenija in občina (slednji
lahko zahtevata povrnitev dela izplačanih
socialnih prejemkov).

SODNI STROŠKI
Dediči morajo plačati sodno takso, ki je
določena v Zakonu o sodnih taksah in je odvisna
od vrednosti zapustnikovega premoženja.
Višina sodnih taks je določena v Zakonu o
sodnih taksah.

TRAJANJE
Povprečni zapuščinski postopek traja približno
6 mesecev.
Čas do razpisa zapuščinske obravnave je
odvisen od števila zadev, ki jih sodišče
obravnava.

Kako poteka?

Večina zapuščinskih zadev se zaključi na prvi

Poenostavljeni koraki postopka
Po smrti zapustnika matičar
na upravni enoti sestavi
smrtovnico in jo pošlje
pristojnemu sodišču.

obravnavi.
Upoštevajoč podatke o obsegu
zapuščine, ki izhajajo iz smrtovnice,
sodišče opravi uradne poizvedbe o
premoženju zapustnika.

Iz podatkov v smrtovnici sodišče
pridobi podatke o dedičih, morebitnem
obstoju oporoke zapustnika ter o
(okvirnem) obsegu zapuščine.

V zapuščinskih postopkih odloča
okrajno sodišče
Upoštevati morate, da sodišče v
zapuščinskem postopku odloča le o
prenosu premoženja na dediče, in ne
o drugih družinskih ali medsebojnih
razmerjih.

Sodišče izda sklep o dedovanju,
v katerem ugotovi, kdo so dediči
in kaj dedujejo.

Sodišče dedičem pošlje vabilo na
prvi narok in ga izvede. Dediče
pozove, da podajo dedne izjave in
morebitne zahtevke.

Če ni bila
vložena
pritožba,
postane
sklep sodišča
pravnomočen.

Zapuščinski postopek se vodi po
uradni dolžnosti
To pomeni, da se začne tudi v primeru, če
ga stranke ne predlagajo. Sodišče vodi ter
zaključi postopek, tudi če se stranke ne
odzivajo.

Po zaključku postopka sodišče uredi
vpis lastninske pravice dedičev na
nepremičninah zapustnika, vse ostalo
pa morajo dediči urediti sami. Pri tem
potrebujejo pravnomočen sklep o
dedovanju.

Če sodišče ugotovi, da zapustnik ob smrti ni
imel premoženja, se zapuščinski postopek
ustavi in dediči ne prejmejo sklepa o
dedovanju.

Več informacij na spletnem mestu:

nasodiscu.si/dedovanje

