
 

 

  

 

 

      

WSKAZÓWKI DLA OBYWATELI                               
Konflikty spadkowe w kontekście międzynarodowym 



 

Obawa ludzi o to, że po ich śmierci w rodzinie 
mogą pojawić się napięcia związane z podziałem 
majątku jest całkowicie naturalna. Spory o 
dziedziczenie występują częściej niż mogłoby się 
wydawać i niejednokrotnie prowadzą do 
zaostrzonych konfliktów. Szczególnie w 
przypadku, gdy postępowanie spadkowe ma 
jakieś elementy międzynarodowe, może być ono 
niejasne i w związku z tym pojawia się 
niepewność u zaangażowanych stron. Z tego 
powodu zaleca się mediację jako skuteczne 
narzędzie zapobiegania konfliktom jak również 
ich rozwiązywania – zarówno przed, jak i po 
pojawieniu się spadku.  
Niniejsze wskazówki mają na celu wyjaśnienie i 

popularyzację wśród obywateli krajów Unii 

Europejskiej przedsądowych i alternatywnych 

metod rozwiązywania konfliktów spadkowych w 

kontekście  międzynarodowym.    

Kogo to dotyczy? 

Konflikty transgraniczne związane ze spadkiem i 
sukcesją mogą dotyczyć większej liczby osób, niż 
moglibyśmy przypuszczać. Sprawy o zasięgu 
transgranicznym powstają wtedy, gdy 
spadkobiercy, spadkodawcy lub majątek zmarłej 
osoby znajdują się w różnych krajach. 
 
Kto może skorzystać z mediacji transgranicznej: 
 obywatele, którzy planują lub mają miejsce 

stałego pobytu za granicą (np. studenci, 
pracownicy, emeryci ...); 

 spadkobiercy i spadkodawcy biorący udział 
w transgranicznym konflikcie spadkowym; 

 partnerzy z par dwunarodowościowych, 
którzy chcą z góry zaplanować swój spadek; 

 obywatele, którzy obawiają się konfliktów 
rodzinnych po ich  śmierci i chcą z góry 
zaplanować swój spadek. 

Jakie są ramy prawne? 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 650/2012 ma zastosowanie we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej, z wyjątkiem 

Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii. Reguluje ono 

prawo właściwe w sprawach spadkowych o 

zasięgu transgranicznym oraz definiuje, który 

sąd lub inny organ jest właściwy w tych 

sprawach. Rozporządzenie spadkowe nie ma 

jednak wpływu na zasady materialnego prawa 

spadkowego ani na podatkowe prawo 

spadkowe. 

Aby uzyskać informacje na temat konkretnych 
przepisów prawa spadkowego w krajach 
europejskich, zaleca się następujące strony 
internetowe: 
- Europejski portal e-Justice (dostępny w wielu 
językach, oferuje przegląd sytuacji prawnej we 
wszystkich państwach członkowskich UE). 
- Spadki w Europie (informacje o prawie 
spadkowym, prawie podatkowym dotyczącym 
dziedziczenia oraz o przewidywanym 
dziedziczeniu). 

Jakie kroki można poczynić? 
1. Mediacja przed sporządzeniem testamentu – 

aby zapobiec powstawaniu konfliktów, 
korzystne może okazać się sięgnięcie po 
pomoc mediatora. Przed rozpoczęciem 
mediacji warto odpowiedzieć sobie na 
następujące pytania: 

 Kto jest zaangażowany? Aby skutecznie 

zapobiec konfliktowi, ważne jest żeby 

nikogo nie wykluczyć.  

 Czego może dotyczyć potencjalny konflikt? 

Dzięki zastanawianiu się nad potencjalnymi 

różnicami interesów, możemy dobrać 

Europejskie regulacje spadkowe 
 

Miejsce zwykłego pobytu: prawem 
właściwym dla sprawy spadkowej jest 
krajowe prawo spadkowe w kraju stałego 
pobytu (art. 4 rozporządzenia 
spadkowego), a nie automatycznie w kraju 
obywatelstwa. 

 

Wybór prawa: obywatele mają jednak 
prawo do wyboru prawa państwa 
obywatelstwa (art. 22 rozporządzenia 
spadkowego). 
 

Europejskie Poświadczenie Spadkowe: wraz 

z rozporządzeniem spadkowym zostało 

wprowadzone Europejskie Poświadczenie 

Spadkowe (EPS), które może służyć do 

weryfikacji statusu prawnego spadkobiercy. 

Po wydaniu jest ono uznawane we 

wszystkich państwach członkowskich, z 

wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii 

(art. 62 i kolejne rozporządzenia 

spadkowego). 

 

https://e-justice.europa.eu/
http://www.successions-europe.eu/


 

 

Niniejsza publikacja została przygotowana przy wsparciu finansowym Programu Justice UE. Jej zawartość jest 
wyłączną odpowiedzialnością autorów i nie może być uznana jako wyrażenie stanowiska Komisji Europejskiej. 

 

 

mediatora specjalizującego się w danego 

typu sprawach. 

 Jakie cele chcemy osiągnąć? Czego 

oczekujemy od mediatora i jakie 

umiejętności powinien posiadać? 

 

Przykłady: 

 Przechodząc na emeryturę, niemiecka para 

postanawia wyprowadzić się do swojego 
domu we Francji. Żeby zabezpieczyć się na 
wypadek śmierci jednego z nich i 
konieczności sprzedaży domu, ze względu 
na podział spadku z ich dwójką dzieci, 
proponują wspólną mediację przed-
spadkową. Po nazwaniu potrzeb zarówno 
rodziców jak i dzieci, decydują się na 
napisanie wspólnego testamentu, 
zawierającego wskazanie prawa 
niemieckiego jako właściwego dla 
prowadzenia postępowania spadkowego. 

 Polski wdowiec posiada przedsiębiorstwo, 

które zatrudnia dwadzieścia osób. Jego syn i 
córka nie mają ze sobą dobrej relacji, są 
skonfliktowani. Wdowiec chce uniknąć 
podziału firmy i dlatego inicjuje mediację z 
udziałem dzieci. Z pomocą dwojga 
mediatorów udaje im się znaleźć dobre 
rozwiązanie. Na końcu notariusz 
przygotowuje testament oparty o ustalenia 
z mediacji. 

 

2. Mediacja po pojawieniu się spadku - 

Mediacja w konfliktach spadkowych może 

zapobiegać długotrwałym i kosztownym 

postępowaniom sądowym oraz chronić 

relacje rodzinne. Zwłaszcza w sprawach 

transgranicznych, gdy spadkobiercy 

mieszkają daleko od siebie, sprawy 

spadkowe bez uprzednich mediacji mogą 

stanowić duże wyzwanie, bez względu na to, 

czy zaangażowane strony były ze sobą w 

dobrych stosunkach, czy nie. Śmierć członka 

rodziny jest zawsze bardzo emocjonalną 

sytuacją, dlatego problemy interpersonalne 

i konflikty interesów, bardzo często nie 

mogą być rozwiązane wyłącznie poprzez 

działania w obszarze prawnym. Z 

powyższych względów  wszystkie strony 

mogą zyskać na skorzystaniu z mediacji, 

ponieważ zapobiega ona konfliktom lub 

pomaga je rozwiązać, gdy już do nich doszło. 

W niektórych krajach (na przykład we 

Włoszech) w przypadku spraw spadkowych, 

zanim przystąpi się do postępowania 

sądowego, udział w mediacyjnych 

spotkaniach wstępnych jest obligatoryjny. 

Udana mediacja daje uczestnikom sporu 

spadkowego więcej satysfakcji z podziału 

spadku i z zarządzenia nim. 

 

Przykład: 

 Po śmierci rodziców pięcioro włoskiego 
rodzeństwa walczy ze sobą o podział 
spadku. Zgodzili się na udział w mediacji by 
uniknąć długotrwałego procesu przed 
sądem i licytacji, które mogą zabrać wiele 
lat. 

 

3. Korzystanie z dodatkowych porad prawnych 
W trakcie mediacji, w każdym momencie jej 
trwania, warto korzystać z dodatkowych 
porad prawnych. Zasada neutralności 
mediatora zakazuje mu bowiem udzielania 
porad prawnych stronom mediacji, w 
szczególności tylko jednej z nich. 
Jednocześnie koniecznym jest, aby każdy 
uczestnik był poinformowany o danej 
sytuacji prawnej i możliwych/ewentualnych 
roszczeniach. Dlatego ważne jest włączenie 
w proces mediacji zewnętrznych ekspertów 
prawnych. We Włoszech posiadanie 
pomocy prawnej podczas mediacji jest 
wręcz obowiązkowe. Należy także upewnić 
się, że treść osiągniętego w wyniku mediacji 
porozumienia nie będzie podważana przez 
sąd. W związku z tym końcowe ustalenia 
mediacyjne powinny być skonsultowane i 
sformułowane przez specjalistów. 

 
  

Znajdź mediatora i uzyskaj 
dodatkowe informacje: 

www.fomentonet.eu 

Kontakt: info@fomentonet.eu 

http://www.fomentonet.eu/
mailto:info@fomentonet.eu

