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Panel dyskusyjny: 
Sukcesja i spadek z elementem międzynarodowym a alternatywne metody 

rozwiązywania sporów 
 
 

Wiele osób wie o mediacji jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów, ale tylko nieliczni z nich wiedzą o 
Europejskim Rozporządzeniu Spadkowym, które od 2015 r. reguluje spadki z elementami międzynarodowymi, których 
liczba wzrasta z powodu rosnącej mobilności obywateli UE. 

10 lipca 2019 r. - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 dotyczące spadków i jego implikacje 
były przedmiotem okrągłego stołu zorganizowanego przez Uniwersytet we Florencji na zakończenie dwuletniego 
projektu „Fomento”, współfinansowanego przez europejski program „Justice”. 

Głos zabrali: prof. Sara Landini i prof. Paola Lucarelli (Uniwersytet we Florencji), koordynatorzy europejskich projektów 
GoInEU and GoInEU plus; Dr Daniele Muritano, notariusz specjalizujący się w planowaniu spadkowym i prawie spółek; 
Silvia Pinto, prawniczka i akredytowana mediatorka. Okrągły stół poruszał szeroki zakres tematów, w tym podatkowy 
system spadkowy i zapobieganie konfliktom poprzez planowanie dziedziczenia. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 dotyczące spadków wprowadziło znaczące 
innowacje (zasadę „jeden spadek- jeden sąd- jedno prawo” czyli jurysdykcja i prawo właściwe dla ostatniego kraju 
zamieszkania zmarłego, możliwość wyboru obowiązującego prawa spadkowego poprzez testament czy Europejskie 
Poświadczenie Spadkowe), lecz ten nowy obszar regulacji prawnych i ich skutki są nadal mało znane większości 
obywateli UE. 

Wniosek ten płynie z szeroko zakrojonych badań przeprowadzonych w 6 krajach UE w ramach europejskiego projektu 
„Fomento. Wspieranie mediacji w transgranicznych sprawach cywilnych i spadkowych” w odniesieniu do skutków 
Dyrektywy UE 52/2008 w sprawie mediacji oraz Rozporządzenia UE 650/2012 w sprawie spadków. 

Wyniki ankiety online, przekazane przez panią Silvia Pinto, mówią jasno: z jednej strony ponad 90% uczestników 
deklaruje, że wie o mediacji jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów, z drugiej strony tylko 32% wie o 
rozporządzeniu (UE) nr 650/2012 w sprawie międzynarodowych spraw spadkowych. Odsetek ten spada jeszcze bardziej, 
jeśli chodzi o Europejskie Poświadczenie Spadkowe: tylko 23% ankietowanych przyznaje, że jest świadoma istnienia 
takiego instrumentu prawnego. Ponadto większość respondentów twierdzi, że nigdy nie pracowała bezpośrednio z 
przypadkami międzynarodowej sprawy spadkowej, a 72% przyznało, że nigdy nie pogłębiało swoich kompetencji 
zawodowych dotyczących kwestii międzynarodowych. 

Unijny projekt Fomento ma na celu odwrócenie tendencji płynącej z wyników badań poprzez zwiększenie wiedzy na 
temat prawodawstwa UE i zbadanie charakterystycznych cech dziedziczenia w kontekście międzynarodowym: „Duża 
liczba ankietowanych ekspertów ¬ podkreśla Silvia Pinto w swoim wystąpieniu - akcentuje znaczenie współpracy i 
dialogu między prawniczymi grupami zawodowymi odnośnie opracowania jednolitych standardów szkoleń 
mediacyjnych i identyfikacji jednorodnych parametrów dla szacowania kosztów mediacji czy identyfikacji specyfiki tego 
typu mediacji ” . 

W panelu dyskusyjnym wzięło udział około 60 specjalistów, prawników i mediatorów, którzy pozytywnie ocenili to 
wydarzenie, szczególnie doceniając treść wystąpień i kompetencje prelegentów. 

https://eventi.nservizi.it/evento.asp?evID=192&IDm=&lng=2
https://eventi.nservizi.it/evento.asp?evID=225&IDm=&lng=2
http://www.fomentonet.eu/
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Większość uczestników wyraziła zainteresowanie aspektami podatkowymi w spadkach międzynarodowych, mediacją w 
międzynarodowych konfliktach spadkowych oraz kwestiami dotyczącymi nieruchomości i prawa spółek, ze szczególnym 
uwzględnieniem wspólnych systemów własności małżonków. 

Ogólnie rzecz biorąc, opinie wyrażone przez odbiorców odzwierciedlają rosnące zainteresowanie tematem mediacji w 
międzynarodowych konfliktach spadkowych oraz znaczenie, jakie ta kwestia zyskuje wśród mediatorów i przedstawicieli 
zawodów prawniczych, którzy najczęściej są skłonni do pracy w tym obszarze. 

Podsumowując, kluczowe jest zwiększanie liczby wydarzeń informacyjnych w tym sektorze, zwłaszcza poprzez analizę 
rzeczywistych scenariuszy i studiów przypadków, które mogą pojawić się w codziennej praktyce mediatorów i 
prawników. 

 
 

Źródła:  
 
FOMENTO E-BOOK: Mediation in cross-border succession conflicts and the effects of the ‘Succession Regulation  
FOMENTO BROSZURA: Jak radzić sobie w międzynarodowych sprawach spadkowych? 
FOMENTO FILM ANIMOWANY: jak radzić sobie w międzynarodowich sprawach spadkowych? 
FOMENTO Wskazówki dla obywateli: Konflikty spadkowe w kontekście międzynarodowym 
FOMENTO Wskazówki dla profesjonalistów: Konflikty spadkowe w kontekście międzynarodowym 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

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-Polish.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Es2hxyhN01Q
https://www.fomentonet.eu/wp-content/uploads/2018/09/WSKAZ%C3%93WKI-DLA-OBYWATELI.pdf
https://www.fomentonet.eu/wp-content/uploads/2018/09/WSKAZ%C3%93WKI-DLA-PROFESJONALIST%C3%93W.pdf
http://www.fomentonet.eu/
mailto:info@fomentonet.eu

