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MEDIACJE W SPRAWACH SPADKOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH 

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym czy mediacji w sprawach spadkowych 

międzynarodowych są możliwe?  

Odpowiedź jest jedna – TAK SĄ MOŻLIWIE, ALE POD PEWNYMI ZASADAMI. 

Z racji tego, iż o samej mediacji (czym ona jest i jakimi zasadami się rządzi) zostało wiele 

napisane, nie będę powielać tych informacji, gdyż odnoszą się one także do mediacji 

spadkowych transgranicznych (dalej „MEDIACJE SPADKOWE). 

 

Tak więc kto może skorzystać z MEDIACJI SPADKOWYCH?  

Na pewno obywatel Polski, mający majątek za granicą, co do zasady na terenie Unii 

Europejskiej,   czy też Polak mający miejsce stałego pobytu za granicą (niezależnie w jakim 

kraju znajduje się ich majątek), ale i obywatele UE, którzy mają lub planują mieć miejsce 

stałego pobytu za granicą np. studenci, pracownicy, wolontariusze, emeryci… Mogą z nich 

skorzystać spadkobiercy i spadkodawcy (czyli np. rodzice z dziećmi jeszcze za życia tych 

pierwszych, mogą umówić się jak ma wyglądać spadek po nich i podział tego spadku), ale 

również (co ważne gdyż w Polsce nie ma dostatecznych regulacji w tym zakresie, by nie 

powiedzieć, że nie ma ich wcale) partnerzy z par, nie tylko jednopłciowych, ale i 

dwunarodowościowych, którzy z góry chcą zaplanować swój spadek i zasady dziedziczenia, nie 

tylko tego co wspólnie wypracowali przez życie. Tak więc MEDIACJE SPADKOWE mogą być 

prowadzone zarówno przed sporządzeniem testamentu przez spadkobiercę, jak i po 

pojawieniu się spadku, a więc już po śmierci spadkodawcy. 

MEDIACJE SPADKOWE mogą być wykorzystywane wtedy, gdy spadkobiercy, spadkodawcy lub 



majątek zmarłej osoby znajduje się w różnych krajach.  Należy jednak w tym miejscu mieć na 

uwadze, iż te „różne kraje” to de facto kraje stosujące Rozporządzenie (UE) 650/2012 z dnia 4 

lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń 

oraz przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia ma na 

celu uproszczenie rozliczania spadków transgranicznych i złagodzi obciążenie prawne, gdy 

członek rodziny posiadający nieruchomość w innym kraju UE odchodzi.  Są to więc wszystkie 

kraje Unii Europejskiej z wyjątkiem Irlandii i Danii. 

MEDIACJE SPADKOWE zazwyczaj prowadzone są w koomediacji – tj. dwóch lub więcej 

mediatorów z krajów pochodzenia spadkobierców (jeśli są różne), co pozwala też uwzględnić 

aspekt kulturowy w ramach rozwiązywania konfliktu jaki się wiąże zawsze z tego typu 

sprawami. Zazwyczaj bez potrzeby przemieszczania się pomiędzy krajami, z uwzględnieniem 

możliwości skorzystania z porady prawnych specjalistów danej dziedziny w danym kraju, co 

ma tym większe znaczenie, gdy chodzi o składniki majątku takie jak nieruchomości. Pozwalają 

również na wypracowanie akceptowalnych przez wszystkie Strony mediacji rozwiązań 

prawnych i relacyjnych, które przełożą się na płynne przejście przez proces np. uzyskania – w 

ramach mediacji po pojawieniu się spadku – czy to europejski certyfikat spadkowy, czy 

orzeczeń spadkowych, czy też umów dzielących majątek spadkowych zgodnie z wolą 

zainteresowanych. Takie mediacje pozwolą też zaoszczędzić pieniądze i zadbać o utrzymanie 

składników spadku w jak najlepszym stanie.  
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