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Μια διαθήκη μπορεί να ανακληθεί. Είναι δυνατόν να το κάνετε
όσες φορές επιθυμείτε. Παρ’ όλα αυτά να μην δεχτείτε πιέσεις
ποτέ για να το κάνετε!
Εάν ένα άτομο πεθάνει χωρίς διαθήκη, η περιουσία του θα
διανεμηθεί μεταξύ των κληρονόμων του, σύμφωνα με τη
διάταξη του Αστικού Κώδικα του Κεμπέκ, δηλαδή ο σύζυγος
(παντρεμένος ή σε συμβίωση) και τα παιδιά, ή σε περίπτωση
απουσίας παιδιών, οι γονείς.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
με απόλυτη εχεμύθεια χωρίς τέλη στο
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Χρειάζομαι
μια διαθήκη;

Χρειάζομαι μια διαθήκη;
ΝΑΙ! Συμφέρει στον καθένα να έχει μια διαθήκη για να
προστατεύσει τα περιουσιακά του στοιχεία και να εξασφαλίσει
την διανομή τους μετά το θάνατο.
• Μια διαθήκη είναι ένα νομικό έγγραφο στο οποίο ένα άτομο
μπορεί να προβλέψει ποιός θα κληρονομήσει την περιουσία
του, καθώς και το μέρος που αντιστοιχεί στον καθένα.
• Μπορεί να είναι σε τρεις μορφές: ιδιόγραφη, μπροστά σε
μάρτυρες ή συμβολαιογραφική.
• Δεν υπάρχει ιδανική ηλικία για να κάνει κανείς μια διαθήκη.
• Σημειώστε ότι η βούληση που είναι γραμμένη σε μια διαθήκη,
θα εκτελεστεί μόνο μετά το θάνατο του ατόμου που την έγραψε.

Προσοχή! Πρέπει να κάνετε τη διαθήκη
σας με τη δικιά σας βούληση χωρίς την
επιρροή ή την πίεση κανενός!
Ποιοί είναι οι διάφοροι τύποι διαθήκης;
Ιδιόγραφη: Γραπτή (με το χέρι),
συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη από τον διαθέτη. Δεν απαιτείται μάρτυρας. Πρέπει
να ενημερώσουμε κάποιο άτομο εμπιστοσύνης που την έχουμε
φυλάξει ή να την εμπιστευτούμε σε δικηγόρο ή συμβολαιογράφο
που θα την εγγράψει στα μητρώα των διαθηκών και των εντολών
του Κεμπέκ. Οι κληρονόμοι, αφού πεθάνει ο διαθέτης θα πρέπει
να ελέγξουν την εγκυρότητα της διαθήκης.
Η διαθήκη μπροστά σε μάρτυρες: Αυτό το είδος διαθήκης μπορεί
να γραφτεί με το χέρι, με γραφομηχανή ή με υπολογιστή. Σε
όλες αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να δηλώσετε, παρουσία δύο
ενήλικων μαρτύρων, ότι το έγγραφο είναι η διαθήκη σας και να
το υπογράψετε. Μετά την υπογραφή σας και ενώ είστε παρών,
οι μάρτυρες οφείλουν να την υπογράψουν και αυτοί, αμέσως. Οι
κληρονόμοι, (αφού πεθάνει ο διαθέτης) θα πρέπει να ελέγξουν
την εγκυρότητα της διαθήκης.

Συμβολαιογραφική διαθήκη: Γίνεται σε συμβολαιογράφο και
υπόκειται σε περισσότερες διατυπώσεις. Καταχωρείται άμεσα
στα Μητρώα των διαθηκών και των εντολών του Κεμπέκ. Το
να επωφεληθείτε από την εμπειρία και τις συμβουλές ενός
επαγγελματία της νομικής επιστήμης θα σας βοηθήσει επίσης να
αποφύγετε λάθη που θα μπορούσαν να θέσουν τους κληρονόμους
σας σε μπελάδες. Αυτή η διαθήκη, είναι επίσης πιο δύσκολο να
αμφισβητηθεί στο δικαστήριο, δεδομένου ότι είναι μια αυθεντική
πράξη.

θήκη ;

Τι πρέπει να γνωρίζω σχετικά με τη δια
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Καλό θα είναι, που και που, να ξαναδιαβάσετε την διαθήκη σας
για να βεβαιωθείτε ότι εκφράζει τη βούληση σας και συμφωνεί
με την παρούσα κατάσταση
Κάθε ενήλικος που έχει σώας τας φρένας μπορεί να κάνει μια
διαθήκη. Το γεγονός ότι ένα άτομο χρειάζεται βοήθεια από
έναν σύμβουλο ή έναν κηδεμόνα δεν αποτελεί εμπόδιο για τη
δικαιοπρακτική του ικανότητα να κάνει μια διαθήκη.

