
Tomek odebrał list z Niemiec. Dowiedział się, 
że zmarł jego ojciec. Zostawił w spadku dom. 
Jemu i swoim dzieciom z drugiego małżeń-
stwa. Jak to wszystko załatwić, skoro nigdy nie 
widziało się na oczy swojego rodzeństwa?

Jak radzić sobie w międzynarodowych 
sprawach spadkowych?

Justyna właśnie dowiedziała się 
o śmierci matki. Nie widziały się od 3 lat, 
od kiedy mama wyjechała na kontrakt 
do szpitala w Szwecji. Prawnik powie-
dział, że spadek będzie rozpatrywany 
według prawa szwedzkiego.  
Jak to? – dziwi się Justyna.

Henryk właśnie usłyszał niepomyślną dia-
gnozę. Był na nią przygotowany. Co może 
teraz zrobić, aby zadbać o dobro swojej firmy 
i przyszłość dzieci? Tych z pierwszego i drugie-
go małżeństwa?

Mamy ważne regulacje dotyczące dziedziczenia w Unii Europejskiej!

Świadomie zarządzaj swoim spadkiem!

Sporządź testament.
Szczególnie wyjeżdżając na dłużej za granicę. 

Skorzystaj z pomocy mediatora.
Jeżeli będziesz potrzebować wsparcia w ustalaniu rozwiązań 
przed-spadkowych oraz tych po pojawieniu się spadku. 

Zabezpiecz siebie i rodzinę.

Więcej informacji oraz specjalistę w swoim kraju znajdziesz na stronie: 
www.fomentonet.eu

Niniejsza publikacja została wydana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Informacje i poglądy przedstawione  
w niniejszej publikacji stanowią wyłączną odpowiedzialność autorów i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko 

Unii Europejskiej, która nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w niej informacji.



Ważne regulacje dotyczące dziedziczenia w Unii Europejskiej!

Rozporządzenie spadkowe mówi, że prawem właści-
wym dla sprawy spadkowej jest krajowe prawo spadkowe 
w kraju zwykłego pobytu, a nie automatycznie w kraju 
obywatelstwa.
Obywatele mają jednak prawo do wyboru prawa pań-
stwa obywatelstwa.

Wraz z rozporządzeniem spadkowym zostało wprowadzone 
Europejskie Poświadczenie Spadkowe (EPS), które potwierdza, 
że osoba w nim wymieniona posiada określone w dokumencie 
prawa do spadku. EPS to jednolity w skali całej Unii Europejskiej 
dokument* Dzięki niemu spadkobiercy lub wykonawcy testamen-
tu mają możliwość uproszczenia i skrócenia procesu związanego 
z dziedziczeniem. 

Dyrektywa mediacyjna mówi, że wszystkie spory  
– również spadkowe - można rozwiązywać w drodze 
mediacji. Oznacza to, że gdy w twojej rodzinie pojawi 
się konflikt spadkowy w kontekście międzynarodowym, 
możesz skorzystać z pomocy specjalizujących się w tym 
mediatorów. 
Mediacja to pozasądowy sposób rozwiązywania konflik-
tów – zarówno przed, jak i po pojawieniu się spadku. To 
może zapobiec długotrwałym i kosztownym postępo-
waniom sądowym oraz chronić relacje rodzinne.

*obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii.

Tomek spotkał się na mediacji z ro-
dzeństwem. Dzięki temu zrozumiał 
ich perspektywę i usłyszał oczekiwa-
nia związane ze spadkiem. To pozwo-
liło im znaleźć najlepsze rozwiązanie 
i zadbać o relacje rodzinne.  W tym samym czasie notariusz 
pomógł im w sporządzeniu Europejskiego Poświadczenia 
Spadkowego.

Justyna otrzymała od prawnika wyjaśnie-
nie, że zmarła nie zostawiła testamentu, 
co oznacza, że dziedziczenie po niej ma 
regulować prawo kraju zwykłego pobytu. 
W Szwecji to mąż zmarłej dostaje wszystko. 
Jednocześnie prawnik informuje, że Justy-
na wraz z Ojcem mogą umówić się między 
sobą na inny podział, uwzględniając swoje 
realia. Prawo jest nadrzędne, jednocześnie 
spadkobiercy mogą ustalić swoje roz-
wiązanie. Możliwe jest w tym przypadku 
skorzystanie z pomocy mediatora.

Henryk postanowił skorzystać z mediacji przed-spadkowej, 
aby móc wyjaśnić dzieciom swoją decyzję o podziale spad-
ku,  wysłuchać ich zdania na ten temat i upewnić 
się, że rozumieją jego intencje. Postanowił, że 
70% firmy dostają dzieci mieszkające razem z nim 
w Hiszpanii. Zdaniem Henryka łatwiej będzie im 
zarządzać biznesem tu, na miejscu. Drugi syn ma 
otrzymać 30% udziałów, aby mógł kontynuować 
karierę naukową w Austrii, gdzie mieszka. W me-
diacji wspólnie ustalili, kto będzie zarządzał firmą.
Dzięki zrozumieniu siebie nawzajem, usłyszeniu 
swoich perspektyw i potrzeb Henryk mógł podjąć 
dopasowaną do siebie i swoich dzieci decyzję.

Wątpliwości i spory o dziedziczenie występują częściej niż mogłoby się wydawać i niejedno-
krotnie prowadzą do zaostrzonych konfliktów. A co dopiero, kiedy postępowanie spadkowe ma 
charakter międzynarodowy. Dlatego…




