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Europejska Konferencja nt. Mediacji w  

Transgranicznych Konfliktach Spadkowych 
 

Transgraniczne spory dotyczące dziedziczenia i skutki Rozporządzenia Spadkowego UE to główne 

tematy konferencji zorganizowanej w Lipsku w dniu 26 czerwca. 

8 lipca 2019 r. Organizowana w ramach finansowanego z funduszy UE projektu „Fomento” konferencja była częścia 

5. Lipskiego Forum Mediacyjnego. Patronat nad konferencją objął Minister Sprawiedliwości Saksonii Sebastian 

Gemkow, a udział w niej wzięło blisko 100 prawników i praktyków mediacji z całej Europy.   

Sesję plenarną otworzyły przemówienia wygłoszone przez Cristianę Marucci, Claudię Covatę (Resolutia. Gestione 

delle controversie) oraz Jonathana Bartha (Steinbeis Beratungszentrum Wirtschaftsmediation), którzy przedstawili 

trwający dwa lata projekt Fomento (2017-2019), a także główne rezultaty przeprowadzonych w jego ramach badań o 

skutkach prawodawstwa UE w mediacji i obszarze prawa spadkowego.  

 

Notariusz Paolo Pasqualis, były Prezes Rady Notariatów Unii Europejskiej (CNUE), wygłosił przemówienie pt. 

„Zróbmy coś europejskiego”, podkreślając jak ważnym jest, by opracować jednolity sposób interpretacji i stosowania 

europejskich przepisów, na który zbyt często wpływ mają już istniejące sposoby wykładni w różnych krajowych 

systemach prawnych. Isabel Fernández de Castillejo y Peetsch, Członkini Transgranicznego Modelu Mediacji 

Rodzinnej (CBFM) i Prezes NGO MIKK (Międzynarodowego Centrum Mediacyjnego w Konfliktach Rodzinnych i 

przypadkach Uprowadzenia Dziecka) mówiła o modelu CBFM podkreśliła możliwości, jakie stwarza używanie tego 

modelu w przypadkach transgranicznych sporów spadkowych. „CBFM (Transgraniczny Model Mediacji Rodzinnej) 

jako sposób mediacji w transgranicznych sporach spadkowych (CBSC) - mniej problemów, więcej korzyści? 

Stosowanie modeli CBFM w CBSC.”  

 

Bogaty program popołudniowej sesji konferencji wypełniony był warsztatami i wykładami wygłoszonymi przez 

czołowych ekspertów różnych dziedzin: ✔Europejskie Poświadczenie Spadkowe, ✔Mediacja przedtestamentowa, 

✔Bezpieczne platformy i technologia „blockchain”, ✔Neurobiologia w sporach transgranicznych, ✔Dynamika 

postępowania spadkowego, ✔Współmediacja w kontekście transgranicznym, ✔Mediacja przez internet, ✔Mediacja w 

przypadku osób starszych, ✔Stereotypy kulturowe w mediacji. 

 

Na liście mówców znaleźli się: Gernot Barth, Bernhard Böhm, Luca Dal Pubel, Maurizio Di Rocco, Nicola 

Giudice, Gert Nilsson Eldrimner, Paolo Pasqualis, Mariaclaudia Perego, Victoria Riedel, Ulrich Wanderer. 

Odpowiedź uczestników konferencji była bardzo pozytywna, szczególnie jeśli chodzi o jej główny temat, ale również 

pod kątem międzynarodowego profilu gości i przemawiających, połączenia mediacji i prawa, szerokiego zakresu 

poruszonych tematów na warsztatach, a także okazji, jakie dała konferencja do budowania sieci znajomości 

zawodowych.  

Większość uczestników wyraziła zainteresowanie uczestniczeniem w tego typu wydarzeniach szkoleniowych, ze 

szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z Rozporządzeniem Spadkowym, dziedziczeniem transgranicznym, a 

także prawem spadkowym i prawem rodzinnym. Inne obszary zainteresowania wymienione przez uczestników to: 

trening międzykulturowy, psychodynamika konfliktów spadkowych, prawne aspekty międzynarodowych konfliktów 

spadkowych, komunikacja międzykulturowa, mediacja i nowe technologie. 

Wobec rosnących współzależności o charakterze międzynarodowym, opinie uczestników odzwierciedlają rosnące 

zainteresowanie tematem mediacji w transgranicznych konfliktach spadkowych, a także uwagę, jaką temu zagadnieniu 

poświęcają mediatorzy i praktycy prawa, którzy są szczególnie chętni, by regularnie pracować w tym obszarze. 

https://www.fomentonet.eu/


 
 

 

Konferencja FOMENTO dała okazję mediatorom i prawnikom do budowania sieci kontaktów i wymiany informacji i 

doświadczeń w obszarze konfliktów spadkowych, stanowiąc miejsce pożytecznej wymiany opinii na perspektywy 

przyszłego rozwoju mediacji w całej Europie. 

Minister Sprawiedliwości landu Saksonii, Sebastian Gemkow, napisał w pozdrowieniach dla uczestników konferencji: 

„nie tylko techniki mediacji, ale również żywa wymiana doświadczeń w ich stosowaniu znacząco przyczyniają się do 

wysokiej jakości praktyki mediacyjnej”. 

 

 

Źródła: 

FOMENTO E-BOOK: Mediacja w transgranicznych konfliktach spadkowych i efekty „Rozporządzenia Spadkowego” 

KSIĄŻECZKA FOMENTO: Jak sobie radzić w sprawach dziedziczenia transgranicznego 

KLIP ANIMOWANY FOMENTO: Jak sobie radzić w sprawach dziedziczenia transgranicznego 

WSKAZÓWKI DLA OBYWATELI: Konflikty spadkowe i ich transgraniczne konsekwencje 

WSKAZÓWKI DLA PROFESJONALISTÓW: Konflikty spadkowe i ich transgraniczne konsekwencje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza publikacja została przygotowana ze wsparciem finansowym Programu Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Za treść 

niniejszej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponoszą jej Autorzy i w żaden sposób nie mogą być postrzegane jako 

odzwierciedlenie stanowiska Komisji Europejskiej. 

KONTAKT: 
www.fomentonet.eu 
info@fomentonet.eu 

 

https://www.fomentonet.eu/wp-content/uploads/2018/09/EBook-FOMENTO-Research-Report.pdf
https://www.fomentonet.eu/wp-content/uploads/2019/05/How-to-deal-with-cross-border-succession-matters-%E2%80%93-English.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SqmK_oAg914
https://www.fomentonet.eu/wp-content/uploads/2018/09/Guidelines-for-citizens-2.pdf
https://www.fomentonet.eu/wp-content/uploads/2018/09/Guidelines-for-professionals-2.pdf
http://www.fomentonet.eu/

