
 

 

 

 

WSKAZÓWKI DLA PROFESJONALISTÓW            

Konflikty spadkowe w kontekście międzynarodowym 

 



 

Rosnąca mobilność wśród obywateli UE 

doprowadziła w ostatnich latach do wzrostu 

liczby przypadków dziedziczenia 

transgranicznego. To spowodowało wzrost 

społecznego zapotrzebowania na wsparcie i 

doradztwo prawne w zakresie spadków. 

Zwiększył się także stopnień złożoności 

ewentualnych konfliktów związany z 

transgranicznością. Ponadto ostatnie 

innowacje w prawodawstwie UE spowodowały 

zmiany dotyczące prawa spadkowego i 

korzystania z mediacji. W szczególności w 

odniesieniu do wdrażania europejskiego 

rozporządzenia spadkowego (nr 650/2012). To 

spowodowało, że nie tylko mediatorzy, lecz 

wiele innych prawniczych profesji  staje przed 

szeregiem nowych wyzwań1. 

Niniejsze wskazówki mają na celu zilustrowanie 

najważniejszych kroków, które mediatorzy 

powinni poczynić w transgranicznych sprawach 

spadkowych, a zarazem mają podnieść 

świadomość ram prawnych i zmian, jakie niosą 

dla profesjonalistów pracujących w tym 

obszarze. 

 

Kogo to dotyczy? 

 Mediatorów, którzy chcą zajmować się 

transgranicznymi sprawami spadkowymi. 

Mediatorów, którzy chcą prowadzić 

mediacje w wielokulturowej ko-mediacji. 

 Mediatorów, którzy chcą uzyskać 

informacje na temat mediacji online. 

 Prawników / adwokatów / sędziów, którzy 

potrzebują informacji na temat mediacji 

transgranicznej. 

 

Jakie są ramy prawne? 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 650/2012 ma zastosowanie we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej, z 

                                                           
1  Aby dowiedzieć się więcej o szczegółach zmian po 

wprowadzeniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 650/2012 (rozporządzenie spadkowe) oraz Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE (dyrektywa 
mediacyjna), przeczytaj raport z badań FOMENTO “Mediation in 
cross-border succession conflicts and the effects of the 
Succession Regulation” (2018). 

 
 

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). 

 

 

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). 

 

http://www.fomentonet.eu/wp-content/uploads/2018/09/FOMENTO-Research-Report_mediation-in-cross-boder-succession-conflicts-1.pdf
http://www.fomentonet.eu/wp-content/uploads/2018/09/FOMENTO-Research-Report_mediation-in-cross-boder-succession-conflicts-1.pdf
http://www.fomentonet.eu/wp-content/uploads/2018/09/FOMENTO-Research-Report_mediation-in-cross-boder-succession-conflicts-1.pdf
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. 

 

Jakie kroki należy poczynić? 

1. Zadania organizacyjne - ze względu na 

wiele różnych czynników, wysiłek i 

czasochłonność prowadzenia mediacji 

transgranicznej mogą okazać się znacznie 

wyższe niż zwykle. Konieczne jest zatem, 

aby mediatorzy w ramach przygotowań nie 

przeoczyli ważnych zadań organizacyjnych, 

takich jak: 

 Włączenie wszystkich stron: Pierwszym i 

często najważniejszym krokiem w wielu 

sprawach (gdy mediacja nie jest 

obowiązkowa) jest włączenie w proces 

wszystkich stron. Zdarza się, że niektóre 

osoby nie wiedzą nic o mediacji i 

potrzebują uzyskać podstawowe 

informacje.  

 Ustalanie miejsca: Wybór miejsca wymaga 

rozważnego zastanowienia. Czasami klienci 

mieszkają w różnych krajach, co  generuje 

koszty podróży i jest czaochłonne. Niemniej 

ważne jest znalezienie neutralnego 

miejsca, w którym żadna ze stron nie czuje 

się dyskryminowana lub na słabszej 

pozycji. To, wraz z innymi czynnikami, 

stanowi kluczowy element udanego 

rozpoczęcia mediacji. 

 Ustalenia dotyczące czasu: Im bardziej 

złożony przypadek i im dalsze są odległości, 

tym ważniejsze jest długoterminowe 

planowanie. Ustanowienie i przestrzeganie 

konkretnego harmonogramu z datami 

może pomóc mediatorowi w utrzymaniu 

całościowego obrazu procesu a klientom w 

planowaniu. W sprawach transgranicznych 

korzystne jest planowanie zblokowanych 

sesji mediacyjnych trwających kilka dni. 

 Pokonywanie barier językowych: 

Zidentyfikowanie możliwych barier 

językowych oraz poszukiwanie 

indywidualnych rozwiązań, takich jak 

tłumacz ustny lub pisemny, czy ko-

mediator, są niezbędne do skutecznego 

procesu mediacji.  Język jest podstawą 

zrozumienia. 

 

Przykład mediacji w międzynarodowym 

konflikcie spadkowym: 

Para, w której mąż jest Niemcem a żona 

Francuzką, wychowała wspólne dzieci we 

Francji. Przechodząc na emeryturę, para 

zdecydowała sprzedać swoją 

nieruchomość we Francji i przeprowadzić 

się do innej w Niemczech, gdzie mąż ma 

dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa. 

Mimo, ze para jest w stosunkowo dobrych 

relacjach z całą czwórką dzieci (teraz już 

dorosłych), dwójka z pierwszego 

małżeństwa wydaje się żywić urazę do 

kolejnej dwójki i odwrotnie. Po śmierci  

ojca pomiędzy dziećmi powstaje konflikt 

dotyczący spadku. By uniknąć postępowań 

sądowych, jego żona zaproponowała 

mediację. Znalazła niemieckiego 

mediatora, któremu udało się uzyskać 

zgodę całej czwórki dzieci na udział w 

mediacji. 

Po zbadaniu potrzeb wszystkich stron, 

dotyczących czasu i miejsca mediacji 

(ponieważ trójka z nich mieszka w 

Niemczech, a dwójka we Francji), mediator 

sugeruje zorganizowanie spotkania w 

Niemczech w celu obniżenia kosztów 

podróży. Aby jednak zapewnić neutralność, 

wybiera Karlsruhe, które jest miastem 

łatwo dostępnym dla wszystkich. 

W oparciu o pierwszy kontakt i posiadane 

doświadczenie, mediator założył, że do 

osiągnięcia porozumienia potrzebują co 

najmniej trzech dwudniowych sesji. 

Dlatego przygotowuje wstępny plan 

spotkań i kontaktuje się ze stronami, by 

znaleźć dogodne dla wszystkich daty. Jak 

tylko terminy zostają wybrane, 

przygotowuje dokładny harmonogram, 

który przekazuje klientom. 

Okazuje się, że pomimo, iż żona mówi 

płynnie po francusku i niemiecku, dzieci jej 

męża nie mówią biegle po francusku. 

Mediator staje więc przed wyborem kilku 

opcji: Czy powinienem poszukać 

francuskiego ko-mediatora? Czy konieczne 

jest zatrudnienie tłumacza? 
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2. Znalezienie ko-mediatora – Wielu 

mediatorów z doświadczeniem w 

prowadzeniu spraw transgranicznych 

zdecydowanie zaleca, by w celu 

zrównoważenia wpływu różnic 

kulturowych, doświadczenia zawodowego, 

wieku czy płci, skonsultować się z ko-

mediatorem. Szczególnie w mediacjach 

międzykulturowych, w których bariery 

językowe mogą mieć wpływ na przebieg 

rozmów, współpraca pomiędzy 

mediatorami, z których każdy mówi 

płynnie w języku klientów, może uprościć 

procedury. W ko-mediacji dobrze jest 

również połączyć kompetencje z dwóch 

dziedzin: prawnej i psychologicznej lub 

socjologicznej. Dzięki tworzonej w ramach 

projektu FOMENTO sieci współpracy 

ekspertów, będzie można łatwiej znaleźć 

ko-mediatora.  

 

Mediator doszedł do wniosku, że pomocne 

będzie prowadzenie tej sprawy z ko-

mediatorem. Znalezienie 

francuskojęzycznego mediatora rozwiąże 

problemy językowe. Poza tym, podjęcie 

tego kroku podkreśli neutralność mediacji, 

ponieważ dzieci z pierwszego małżeństwa 

mogą poczuć się bardziej uznane przez ko-

mediatora mówiącego w ich ojczystym 

języku, podczas gdy dzieci z drugiego 

związku mogą poczuć się bardziej uznane 

przez niemieckiego mediatora (Chociaż, 

oczywiście, obaj mediatorzy są równie 

neutralni i bezstronni.) Po konsultacji z 

klientami, i wyjaśnieniu im zalet i wad, 

strony zgadzają się na włączenie ko-

mediatora. 

Dzięki sieci ekspertów, znalezienie 

odpowiedniego ko-mediatora nie okazało 

się trudne. Po przeczytaniu informacji o 

poszukiwaniu ko-mediatora, inny niemiecki 

mediator skontaktował się z nim, 

opowiadając o swoim francuskim koledze, 

z którym już współpracował w kilku innych 

sprawach. Po pierwszej rozmowie okazuje 

się, że francuski mediator spełnia wszystkie 

wymagania. Nie tylko mówi płynnie po 

francusku i niemiecku, ale także ma 

kontakty z wieloma francuskimi 

prawnikami, których mógłby polecić swoim 

klientom w przypadku wątpliwości natury 

prawnej. 

Od tego momentu obaj mediatorzy 

rozpoczynają bliską współpracę, 

wymieniając się regularnie, przez telefon i 

e-maile, doświadczeniami i opiniami 

dotyczącymi tej sprawy. 

 

3. Spotkanie wstępne – Spotkanie wstępne w 

transgranicznej mediacji spadkowej 

powinno zostać przeprowadzone bardzo 

uważnie. W niektórych krajach (np. 

Austria, Niemcy) mediatorzy są prawnie 

zobowiązani do informowania swoich 

klientów o różnicach między doradztwem 

prawnym a mediacją. W krajach, w których 

spotkanie wstępne w konfliktach 

spadkowych jest obowiązkowe (np. 

Włochy), pozwala ono na ustalenie, czy 

mediacja jest odpowiednią metodą na 

rozwiązywanie tego konfliktu. Ważne jest 

wcześniejsze wyjaśnienie istotnych 

elementów: 

 Czego klienci oczekują od mediacji i jakie są 

ich cele? 

 Jakie podstawowe zasady powinny 

obowiązywać wszystkich uczestników, by 

móc osiągnąć postęp w tej sprawie? 

 Jakie są możliwości i jakie są ograniczenia 

mediacji? 

 Jaka jest rola mediatora? 

 Dlaczego mediatorzy nie mogą udzielać 

porad prawnych, nawet jeśli są 

notariuszami lub prawnikami? 

 Kiedy i jak należy zaangażować 

zewnętrznych ekspertów prawnych? 

 Czy wszystkie zaangażowane strony zostały 

włączone w proces mediacji? 

 

Pomimo tego, że to żona skontaktowała się 

z mediatorem, i można by założyć, że wie 

na czym opiera się mediacja, niezwykle 
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ważne, by wyjaśnić najważniejsze 

elementy związane z jej podjęciem. 

Zwłaszcza, że mediator dowiedział się, że 

strony mają pewne wątpliwości prawne 

dotyczące swoich planów. Dlatego ważne 

jest, by podkreślił swoją neutralność i fakt, 

że nie on podejmuje decyzje dotyczące 

rozwiązań w tej sprawie, należą one 

zawsze do stron. Poza tym rozmawia z 

klientami na wszystkie inne ważne tematy i 

odpowiada na pytania.  

Przed spotkaniem mediator przygotował 

listę pytań pomocnych w prowadzeniu 

sesji: Czego strony oczekują od mediacji? 

Jakie są podstawowe zasady zapewniające 

wzajemny szacunek? Czy istnieje jakiś 

kontekst lub okoliczności, których wszystkie 

strony i mediator muszą być świadome, 

aby móc reagować z wyczuciem i empatią? 

Poza tym mediator prosi skonfliktowane 

strony o swobodne wyrażanie swoich 

obaw, by móc je podzielić na te prawne 

wymagające konsultacji z prawnikami i te 

dotyczące aspektów pozaprawnych czy 

relacyjnych. 

 

4. Włączanie ekspertów zewnętrznych – 

Ponieważ sprawy spadkowe charakteryzują 

się złożonością elementów prawnych, 

dlatego istotne jest zachęcanie stron 

konfliktu do konsultacji z notariuszem, 

adwokatem czy doradcą podatkowym. Każda 

ze stron powinna mieć zapewniony równy 

dostęp do informacji prawnej. Włączanie 

prawników w proces mediacji wymaga zgody 

wszystkich uczestników. We Włoszech 

obecność prawników podczas mediacji jest 

obligatoryjna. 

 

Mediator pyta uczestników czy mają 

wystarczające informacje prawne lub czy 

nawiązali kontakt z prawnikiem. W tym 

przypadku rodzice odbyli wcześniej (przed 

śmiercią męża) konsultacje prawne 

dotyczące sporządzanego testamentu. Cała 

czwórka dzieci nie skorzystała jeszcze z porad 

prawnych. Umówili się na skontaktowanie z 

prawnikami w swoich krajach, niemieckie 

dzieci w Niemczech, a francuskie dzieci we 

Francji. Dzięki dostępowi do siatki 

ekspertów FOMENTO mediator mógł 

wskazać potencjalnych prawników w 

każdym z tych krajów. 

 

5. Rozwiązywanie konfliktów i mediacja – 

Kiedy wszystkie wstępne wymagania 

zostaną spełnione, można rozpocząć 

kluczowe działania w mediacji. Szczególnie 

w przypadku spadkowej mediacji 

transgranicznej, kilka ważnych szczegółów 

powinno być wziętych pod uwagę: 

 

 Sprawy spadkowe mogą być bardzo 

emocjonalne, co wiąże się z różnymi 

etapami przeżywania żałoby przez 

uczestników, dlatego wymagają 

szczególnej uważności i wrażliwości od 

mediatora. 

 Nawet jeśli na pierwszy rzut oka może się 

wydawać, że na pierwszy plan wysuwają 

się aspekty finansowe, to początek 

konfliktu może leżeć na znacznie głębszym, 

emocjonalnym poziomie. Identyfikacja i 

rozwiązywanie problemów na tym 

poziomie może być znacznie bardziej 

adekwatne i efektywne. 

 W sprawach transgranicznych kontekst 

kulturowy może odgrywać ważną rolę. 

Istotnym jest, aby mediator wiedział, że 

spory mogą wynikać z różnic kulturowych, 

a zatem można je rozwiązać ułatwiając 

stronom wzajemne zrozumienie ich 

zaplecza kulturowego. 

 

Mediacja odbywa się zgodnie z "modelem 

pięciofazowym": 1. Wprowadzenie i 

rozpoczęcie (tutaj: rozmowa wstępna); 2. 

Zbieranie informacji; 3. Odkrywanie 

interesów i potrzeb; 4. Opracowywanie 

opcji rozwiązań; 5. Zawarcie porozumienia 

w formie ugody. 

 

6. Użycie internetowych (online) narzędzi 

mediacyjnych – W przypadku, gdy 

odległości pomiędzy miejscami 
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zamieszkania stron są duże, a wymagana 

jest większa liczba sesji, użycie narzędzi 

online może być dużym ułatwieniem. 

Mimo tego, że większość ekspertów zaleca 

spotkania bezpośrednie, to w niektórych 

przypadkach na początku mediacji przerwy 

pomiędzy sesjami można wypełnić sesjami 

online w formie wideokonferencji. Jeśli 

wszystkie zaangażowane strony zgodzą się 

na prowadzenie całości procesu w formie 

online, może to być dużą oszczędnością 

czasu i kosztów. 

 

W omawianym przypadku, po zajęciu się 

konfliktem dotyczącym domu, poprzez 

eksplorację i analizę ukrytych napięć i 

emocji, nazwaniu potrzeb i negocjacji 

interesów, para mediatorów wyznaczyła 

wszystkim stronom zadanie polegające na 

uzyskaniu porady prawnej dotyczącej 

szkicowanych rozwiązań. Po uzyskaniu tych 

informacji, każda ze stron ma przygotować 

własną listę opcji rozwiązań. Następnie 

listy te zostaną przekazane reszcie 

uczestników, aby do następnego spotkania 

dać im czas na analizę i zastanowienie się. 

Ponieważ spotkanie bezpośrednie tylko w 

celu przedstawienia list proponowanych 

rozwiązań, bez głębszego pracowania nad 

nimi, byłoby kosztowne i czasochłonne, 

mediatorzy zaproponowali by to robocze 

spotkanie odbyło się w formie 

wideokonferencji. Wszystkie strony 

zgodziły się na tę propozycję i 

zorganizowano godzinną sesję online, 

dzięki czemu zaoszczędzono cenny czas i 

zmniejszono koszty. 

Kolejna sesja, ponieważ mediatorzy 

uważają, że kontakt bezpośredni będzie 

kluczowy dla przedyskutowania różnic i 

dojścia do wspólnych wniosków, będzie 

spotkaniem bezpośrednim. 

 

7. Prawna weryfikacja uzgodnień mediacyjnych - 

Zawsze należy pamiętać o tym, że 

mediatorzy, niezależnie od ich wykształcenia 

i przygotowania, nie mogą udzielać porad 

prawnych żadnej ze stron. Dlatego ważne 

jest, aby zawsze konsultować się z 

ekspertem, jeśli podczas mediacji pojawią się 

pytania natury prawnej. W niektórych 

przypadkach  prawnicy są zawsze obecni 

podczas mediacji (np. we Włoszech). W 

każdym przypadku, gdy w mediacji 

wypracowane zostanie porozumienie, 

mediator powinien zalecać konsultację 

prawną z notariuszem czy adwokatem w celu 

sprawdzenia treści porozumienia. Ważne jest 

upewnienie się, że podjęte ustalenia oraz 

sposób ich sformułowania, nie zostanie 

zakwestionowane podczas sprawy sądowej. 

 

Wszystkie strony doszły do 

satysfakcjonującego rozwiązania. Dla 

wdowy oznacza to, że może zostać w 

domu w Niemczech, a po jej śmierci dom 

"pozostanie w rodzinie" i nie zostanie 

sprzedany. Co więcej, dzieci we Francji 

wolałyby raczej otrzymać swój udział w 

innej formie, a ponieważ rodzice mieli inne 

inwestycje finansowe, jest to możliwe. 

Chociaż mediacja wydaje się być w tym 

momencie zakończona, mediator jeszcze 

raz doradza swoim klientom zasięgnięcie 

porady prawnej. Po rozmowie z 

notariuszem i prawnikiem, ustalono 

spotkanie w celu sporządzenia umowy 

dotyczącej podziału spadku zgodnie z 

ustaleniami z mediacji. 

 

 

 


