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Fakty i liczby
Ponad 11,7 milionów obywateli UE (2,3%) mieszka w innym państwie członkowskim niż 
kraj, z którego pochodzą. 13% wszystkich małżeństw w UE łączą związki z innym państwem 
członkowskim1. Wielu obywateli dysponuje majątkiem znajdującym się na terenie innego 
państwa członkowskiego, w szczególności nieruchomościami. Europejczycy coraz częściej 
korzystają ze swoich podstawowych wolności2. Obecnie obserwuje się nasilenie tej tendencji. 
W przypadku śmierci mającej skutki transgraniczne (według szacunkowych danych 
występuje obecnie ok. 580 000 takich przypadków rocznie, w których łączna wartość 
dziedziczonego majątku wynosi ok. 130 miliardów EUR) powstają trudne, często niemożliwe 
do rozwiązania problemy. 

Obecny stan prawny
W przypadku śmierci obywatela Hiszpanii mieszkającego na terenie Francji (miejsce 
zwykłego pobytu) z punktu widzenia hiszpańskiego prawa krajowego dziedziczenie odbywa 
się wyłącznie na podstawie prawa hiszpańskiego i dotyczy całego majątku spadkodawcy. Nie 
jest przy tym istotne, gdzie znajduje się majątek: na terenie Hiszpanii, Francji czy też innego 
państwa. Jednak z punktu widzenia prawa francuskiego dziedziczenie odbywa się 
na podstawie prawa obowiązującego we Francji i dotyczy całości majątku, z wyjątkiem 
nieruchomości, w odniesieniu do których stosuje się zwykle prawo miejsca położenia rzeczy. 
W związku z tym istnieje możliwość, iż w odniesieniu do tego samego spadku stosowane 
będą przepisy prawa spadkowego obowiązujące w kilku państwach członkowskich. Przepisy 
te mogą się znacznie od siebie różnić, np. w odniesieniu do sposobu określenia spadkobiercy 
bądź też jedynie w odniesieniu do wysokości spadku lub prawa do zachowku. I tak na 
przykład w przypadku śmierci jednego z małżonków i jeżeli małżeństwo było bezdzietne, 
zgodnie z określonymi przepisami prawa spadkowego jedynym spadkobiercą jest pozostający 
przy życiu małżonek, podczas gdy zgodnie z prawem innego państwa oprócz małżonka 
spadkobiercami będą również rodzice zmarłego. W obydwu przypadkach przepisy prawa 
spadkowego mogą być stosowane również w odniesieniu do majątku znajdującego się 
na terenie innego państwa. W konsekwencji powstaje problem polegający na braku 
konsensusu na poziomie międzynarodowym, który nie może zostać rozwiązany na szczeblu 
międzypaństwowym, na przykład przez nadrzędną instytucję sadowniczą. 

W konsekwencji decyzje w sprawach spadkowych nie są wzajemnie uznawane oraz nie 
istnieje możliwość ich wykonania. Zostały one również pominięte w rozporządzeniu 
Bruksela I3. Spośród konwencji międzynarodowych warta uwagi jest jedynie konwencja 
haska z 5 października 1961 r.4, która jednak dotyczy wyłącznie zagadnień dotyczących 
formy, a ponadto nie została ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie. 
Konwencja haska o prawie właściwym dla dziedziczenia5,która zasadniczo odnosi się do 

                                               
1Zob. wprowadzenie do zielonej księgi: „Ograniczenie formalności administracyjnych w stosunku do obywateli 
– swobodny przepływ dokumentów urzędowych i uznawanie skutków powodowanych przez akty stanu 
cywilnego” (COM(2010) 747).
2Zob. badanie jakościowe Eurobarometru „European citizenship – Cross-border mobility” (Obywatelstwo 
europejskie a mobilność transgraniczna), sierpień 2010 r.
3rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń 
sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1). 
4Konwencja haska z dnia 5 października 1961 r. dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń 
testamentowych.
5Konwencja haska z dnia 1 sierpnia 1989 r. o prawie właściwym dla dziedziczenia.
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kwestii objętych przedmiotowym rozporządzeniem, do dnia dzisiejszego nie weszła w życie. 
Jedynie Holandia skodyfikowała postanowienia powyższej konwencji w formie 
holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego (PPM). 

Również w obrębie danego państwa mogą powstać trudne do rozstrzygnięcia kwestie sporne, 
dotyczące na przykład stopnia, w jakim majątek znajdujący się na terenie innego państwa 
należy uwzględnić przy podziale majątku lub obliczaniu wysokości zachowka. 

Przyczyny w PPM
Przyczyn tego rodzaju sprzecznej sytuacji prawnej należy upatrywać w różnicach 
dotyczących PPM w odniesieniu do prawa spadkowego, które jest regulowane wyłącznie 
w ramach prawa krajowego. 

W swoim PPM Hiszpania, podobnie jak znaczna liczba innych państw członkowskich UE, 
opiera się na kryterium dotyczącym obywatelstwa spadkodawcy. W takim przypadku prawo 
kraju pochodzenia spadkodawcy jest stosowane w odniesieniu do jego całego majątku. 
Francuskie PPM reprezentuje inną zasadę, którą przyjmuje za punkt wyjścia również szereg 
innych państw członkowskich UE. Prawo to przewiduje dział spadku: w odniesieniu 
do majątku ruchomego spadkodawcy (ruchomości, w szczególności środki pieniężne) stosuje 
się prawo państwa zwykłego pobytu, natomiast w odniesieniu do nieruchomości stosuje się 
prawo miejsca położenia rzeczy (lex rei sitae).

Pomijając to, że obie powyższe koncepcje stanowią wprawdzie najczęstsze, ale nie jedyne 
rozwiązania stosowane w państwach członkowskich, również inne kwestie związane z PPM 
różnią się w poszczególnych państwach. Dotyczy to wykładni takich pojęć jak „zwykły 
pobyt”, „ruchomości” lub „nieruchomości”, czy też postępowania w przypadku 
wielokrotnego obywatelstwa. Niektóre państwa członkowskie przewidują, że spadkodawca 
może w pewnym zakresie dokonać wyboru prawa, które będzie stosowane w odniesieniu 
do jego spadku. Inne państwa członkowskie odrzucają tego rodzaju koncepcję, akceptując ją 
jednak w odniesieniu do innych krajów bądź też również ją odrzucając. Również istotna 
kwestia związana z odesłaniem jest traktowana w różny sposób. Różnorodność 
poszczególnych konfiguracji jest w związku z tym mało przejrzysta, a ich wzajemna 
sprzeczność może zostać w tym miejscu jedynie zasygnalizowana. Nawet w przypadku, gdy 
dwa państwa członkowskie stosują takie samo prawo spadkowe, np. prawo ojczyste 
spadkodawcy, to nie można wykluczyć powstania konfliktów, ponieważ orzeczenia sądów, 
dotyczące na przykład wykładni testamentu, mogą być różne w poszczególnych krajach i nie 
zostaną wzajemnie uznane. 

Trudności dla obywateli europejskich
Powyższa sytuacja sprawia obywatelom europejskim coraz więcej trudności.

Jest ona trudna dla spadkobierców, którzy muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, ile 
przepisów prawa spadkowego ma zastosowanie do spadku, jakie są to przepisy oraz jakie 
są ich konsekwencje.

Trudności napotyka również obywatel, który zamierza uregulować sprawy związane 
ze swoim spadkiem. Aby zrealizować swoje zamierzenia, musi on nie tylko zapoznać się 
z przepisami prawa spadkowego obowiązującymi w poszczególnych państwach, ale również 
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sprawdzić obowiązujące w danym przypadku PPM. W obu przypadkach musi skorzystać 
z usług podmiotów doradczych. Ponadto w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub 
przeniesienia majątku mogą w dalszym ciągu pojawiać się określone wątpliwości. Nawet 
jeżeli kwestie związane z miejscem zamieszkania oraz podziałem majątku nie ulegną zmianie, 
to niezbędne będzie stałe śledzenie zmian w prawie w kilku państwach członkowskich. 
Powyższy proces musi również obejmować stosowane w danym przypadku PPM, przy czym 
dotyczy to nie tylko prawodawstwa, ale również orzecznictwa. Zwłaszcza, że PPM państw 
członkowskich w dużej mierze opiera się właśnie na orzecznictwie. 

Sytuacja ta nastręcza również trudności wszystkim instytucjom państwowym, 
w szczególności sądom rozpatrującym sprawy spadkowe. 

W jeszcze większym stopniu niż koszty długotrwałych i prowadzonych niekiedy w wielu 
państwach członkowskich sporów prawnych niepożądane są związane z tym opóźnienia, 
kiedy to w przypadku śmierci spadkodawców istnieje często konieczność podjęcia szybkiej 
decyzji, nierzadko na poziomie przedsiębiorstwa.

Wszystkie powyższe czynniki wiążą się ze znacznymi obciążeniami dla obywateli 
w odniesieniu do korzystania z podstawowych swobód i praw własności. Obywatele UE są 
zatem znacząco ograniczeni w korzystaniu z przysługujących im podstawowych swobód. 

Rozwiązanie na szczeblu europejskim
W związku z powyższym za późno jest obecnie na rozwiązanie na szczeblu europejskim, 
które odnosiłoby się jedynie do PPM, a pomijałoby materialne prawo spadkowe 
poszczególnych państw członkowskich. Celem musi być obecnie stworzenie możliwie 
prostych, zrozumiałych i ujednoliconych przepisów. W związku z powyższym harmonizacja 
istniejących przepisów krajowych nie jest w tym przypadku właściwym rozwiązaniem. 
Jedynie europejskie rozporządzenie stanowiące pewną integralną całość może spełnić 
powyższe zadanie. 

Za stworzeniem tego rodzaju instrumentu zdecydowanie opowiedział się Parlament 
Europejski w Rezolucji z dnia 16 listopada 2006 r.1 z zaleceniami dla Komisji w sprawie 
dziedziczenia i testamentów, będącej reakcją na zieloną księgę Komisji w sprawie 
dziedziczenia i testamentów2.

                                               
1 Dz.U. C 314 E z 21.12.2006, s. 342.
2COM(2005) 0065.


