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Conducting an international
succession conflict assessment
Author: Agnieszka Olszewska

Conducting
a
international
succession mediation requires some
preparation on mediator’s side, namely,
performing conflict assessment. The
mediator has more opportunity to analyse
the situation and to draft an appropriate
mediation’s plan.
There are
assessment:





four

key

elements

of

drafting a maps for the stakeholders;
conflict’s history;
analysing and investigating conflict’s
sources;
analysing needs and interest of all
parties.

The stakeholder map: participants of a
conflict

Conflict’s participants divide into two
categories:
direct
and
indirect.
International succession mediation’s direct
participants are heirs or in cases of presuccession mediation, testators and heirs.
Indirect participants are people who are
not engaged in the conflict directly, yet
having an informal influence on the course
of mediation, or those who would become
directly
engaged
with
mediation’s
decisions, and they would also be
influenced by mediation’s outcomes. Some
of the international succession mediation
cases include extremely complex family
ties and understanding their significance is
of great importance. In order to create a
map of stakeholders, the mediator often
needs a tool such as the genogram.
Genogram is a graphic representation of

transgenerational transmission in a family
that resembles a genealogical tree. It is
advised to use it at the stage of preparing
professional notes rather than as a work
method.
History of a conflict

Family conflicts often correspond to
some kind of an escalation that was caused
by certain events in the past. Obviously,
the parties remember and perceive those
situations and their significance differently.
Deep understanding of a conflict’s history
helps mediator not only to grasp the
situation and to investigate major details
on participants’ motivation and notions
but also to determine some of the critical
moments of an ongoing process.
Moreover, the decision to clarify some
past
events
sometimes
decreases
emotional tension which facilitates further
negociations. Family mediation, especially
succession mediation cases, is often
influenced by past events, for they impact
the perception and the experience of
inheritance division. The past often strikes
back with a great force, especially when
people are mourning. It is crucial to
provide the parties with extra time in the
beginning of the process, in order to clarify
the key issues.
An analysis of conflict origins

One of the important tools of diagnosis is
to determine the original sources of
conflict. A ‘circle of conflict’ created by
Chrisopher Moore is a tool that helps to
diagnose the conflict’s background / areas.
He distinguished five types of conflict:
value conflicts, relationship conflicts, data
conflicts, structural conflicts, Interests
conflicts. Based on this, you can take the
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right interventions to resolve the conflict.
Some of the factors that often give rise to
a conflict, shape its pace and influence
possible solutions, are cultural differences,
especially those concerning international
communication.
Mediator’s
prior
knowledge of cultural differences boosts
understanding of the reasons and
dynamics of conflict’s escalation.

Bibliography:
Moore, Ch. W. (2014) The Mediation
Process: Practical Strategies for Resolving
Conflict (4th edition) Jossey-Bass

Analysing parties’ needs and interests

Reaching out to the needs and
interests is a crucial skill, both in terms of
conflict resolution and establishing
cooperation. Creating maps of needs and
interests is required, if problem solving is
expected
to
remain
long-lasting,
innovative, and satisfactory to the parties.
The solution is expected to satisfy the
needs of both parties. Another step is
mutual knowledge and understanding
interests represented by all parties.
Identification of client’s actual needs
enables the mediator to expand the range
of possible solutions, therefore, to deliver
even more effective and efficient aid.
Mapping parties’ major needs and interest
constitutes the starting point for working
on the possible solutions. At the same
time, the needs become the criteria for
assessing the solutions. Problem oriented
negotiations, opposed to positional
negotiations, give an opportunity to reach
a consensus that caters for all participants’
needs. As a result, the parties arrive at a
long-lasting and accepted by all consensus
that protects relationships between all
family members permanently.
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Legal aspects of the cross
border mediation process

existing mediation systems have been
developed (e.g. Austria, Poland).

Author: Cristiana Marucci, Claudia Covata

Due to the principle of free movement of
persons and to the absence of borders that
people have known for centuries,
procedures of handling hereditary matters
had become increasingly difficult to
manage. The European commission
identified the problem of cross-border
disputes in hereditary matters in the
increased mobility of persons
and
implemented ‘Regulation No 650/2012 on
jurisdiction, applicable law, recognition and
enforcement of decisions and acceptance
and enforcement of authentic instruments
in matters of succession and on the
creation of a European Certificate of
Succession’ in 2012. One of the main
readjustments defined by the Succession
Regulation is that it is no longer the
principle of the deceased’s citizenship to
determine the applicable law, but that of
his habitual residence. Another elementary
reform is that of the choice of law, which
enables individuals to choose the law
applicable to their inheritance before their
death. Furthermore, the European
Certificate of Succession has been
introduced,
harmonizing
national
differences
in
the
inheritance
administration.

The research carried out by FOMENTO
project focuses on the legal aspects linked
to mediation process on cross border
disputes, analyses the impact of the
Regulation on succession cases and
investigates possible interdependencies
and links of the Regulation No 650/2012
with Directive 2008/52/EC on certain
aspects of mediation in civil and
commercial matters.
In particular, the Mediation Directive aims
to introduce mediation in the European
Union as a cost-effective method that
offers a quick extra-judicial resolution of
disputes, particularly in cross-border
conflicts. Indeed, the Directive covers
cross-border disputes – those disputes in
which at least one of the parties is
domiciled or resident in a Member State
different from that of any other party.
However, the Directive leaves to each
national State the decision to implement
the Directive’s rules also in internal
disputes. In order to implement the
Directive, the Italian legislator enacted
Legislative Decree no. 28/2010, making full
mediation a precondition to the trial in
certain subject matters. So Italian legislator
has chosen to extend the rules and
principles laid down by the Directive to
internal mediation law and has foreseen
mandatory mediation for disputes in a
large number of categories. Due to the
implementation of this Directive, in some
countries a legislative process was initiated
(e.g. Germany), in others the already
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Cross-cultural differences in
international succession
mediation
Author: Agnieszka Olszewska

Cultural
differences
between
people of different cultural backgrounds
often cause a conflict, shape its course and
influence the solutions. International
succession mediation is often linked with
transnational and transcultural context,
because of the parties that reside in
different countries, as well as those who
have been raised and influenced by
different cultural assumptions. One of the
challenges of conducting such cases is
taking into consideration some additional
factors that hamper mutual understanding,
for example different ways of responding
to a conflict, problem solving strategies,
accentuating various elements of problemsolving satisfaction, differences in time
perception or in expressing emotions,
attitudes towards privacy and decisionmaking, differences in family roles and
duties. One of the elements that prepare a
mediator to conduct cross-cultural cases is
the knowledge of cultural differences that
determine the specificity of intercultural
communication. Understanding some
distinct meanings behind parties’ hidden
and cover behaviours often help to avoid
conflict escalation.
There are several major cultural
dimensions that are particularly relevant to
a course of transnational succession
mediation. They key aspects are notions of
individualism and collectivism that shape
relations between individuals and a group.
Family mediation that deals with division of
an inheritance often assumes that family

relations influence the definition of a
family, the responsibilities of an individual
towards the family, the impact of a family
perspective on an individual’s decisions
and its members’ opinions. The
collectivist/individualist dimension is linked
to
an
another
dimension,
the
communication style, which stands for
communicating in an direct manner or, on
the other hand, within a context. The
division into expressive and reserved
cultures is based on the manner of
expressing emotions. One of other
important cultural dimensions is the power
distance, in other words, the hierarchy of
authority. On the one hand, it influences
the mediator’s role and position in a
mediation process; on the other hand, it
shapes
the
expectations
towards
mediation procedures and rank that is
assigned to particular family members
according to their age, gender or social
status. Cultures demonstrating high power
distance view power as distributed
unevenly, according to a hierarchy of
authority.
However,
conducting
transnational mediation features another
major
cultural
difference,
various
perceptions of time, which derives from
differences between monochronic and
polychronic cultures. It influences parties
expectations
regarding
mediation’s
schedule and time frames, punctuality, or
the order of taking part in the discussion.
In cross-border succession case, we
are
dealing
with
intercultural
communication which raises the level of
communication difficulty. This is related to
the following processes: assumptions that
other think and speak alike, assuming that
a certain phrase or sentence has only one
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meaning,
misinterpreting
non-verbal
signals that are conditioned by a culture to
a great degree and we have some
stereotypes and prejudice that impair
objective perception of other people.
There are some coexisting features
of a given culture that facilitate creating
some assumptions in terms of culturallybound problem solving methods. They are
usually
combinations
of
different
dimensions of cultures or its important
aspects, for example an individualistic and
collective approach or styles of
communication.
Another key task for a mediator is
to notice the grounds for the parties’
satisfaction in terms of solving the
problem. There is a model, based on a
research and observation, that divide
human needs into a triangle-shaped chart,
The Triangle of Satisfaction-substantive
satisfaction,
procedural
satisfaction,
psychological satisfaction. There are some
cultural differences in terms of assigning
various levels of importance to particular
aspects of satisfaction. Collectivist cultures
(or religious groups) which focus on the
harmony within a group, value the
importance of psychological satisfaction
rather highly.
One of the most significant tasks a
mediator performs, is noticing the
behavioural
differences
and
their
background, parties’ expectations and
habits, pointing out the cultural standards
and providing help to understand them.
Sometimes it is significant to reformulate
the messages so that both parties
understand them.

Intercultural co-mediation is one of
the most effective work methods in a
cultural conflict context. On the one hand,
the mediators both model with each other
an effective cooperation and an
understanding that respects cultural
differences, on the other hand, they
introduce in a very natural way knowledge
of the other culture and its legal
background.
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The mourning process and
succession mediation
Author: Agnieszka Olszewska

When asking people in conflicts or
professionals working with them, what
makes them unable to get out of the
deadlock, they usually tell that the
problem are strong, negative emotions. In
inheritance cases we deal with important,
long-term
bonds,
often
with
interdependence of parties’ which is
characteristic for family cases, and the
overlapping process of heirs emotional
mourning.. Those are the reasons why the
influence of emotions on the mediation
process can be particularly important.
The
knowledge
about
the
emotional process of mourning is required
by the mediator working in the field of
succession cases because of two reasons.
Firstly, mediator should understand what is
happening between the parties’, he should
be able to refer to the general regularities
observed in this field and according to
them, to assess whether parties’ are
capable and ready to take part in
negotiations; meaning, can they represent
their needs and are they able to judge
rationally the situation and the possible
solutions presented during the mediations.
Secondly, mediator should be able to
understand and be able to predict what
influence the loss and the mourning
process has on negotiations in which family
members take part.
The skill of working with strong
emotions experienced by parties, involves
understanding the mechanism of their
emergence, their function and their role in
the process of negotiating solutions. The

mediator (in international succession
cases) faces a challenge of recognizing
emotions and including them in the
process, at the same time having in mind
the goal of the process, which is the
accomplishment of lasting, acceptable
agreement, which in turn can make
recovery of wellbeing and cooperation of
family members possible.
Everything which bears the mark of
sense of loss of someone or something can
lead to mourning. It can concern divorce,
losing a chance to have a child, not
achieving a promotion, getting retired,
being fired. There are no two people who
will experience the loss of a close relative
exactly the same way. Personal feelings,
the nature of the lost relationship, age in
which you deal with loss or the living
conditions make the way of experiencing
the feeling of loss in an individual way.
Based on a five-stage model of patient’s
reaction to the information about the
incurable illness and close perspective of
death developed by Elisabeth Kübler-Ross1,
we can describe with some accuracy
emotional states which are characteristic
to mourning. The first emotion is denial
and repression. The second stage is anger
towards self, having a form of sense of
guilt and anger towards others and the
world itself, expressed by rebellious and
aggressive behaviour. It could also take
form of looking for the guilty one, claims to
the family members, outbursts of
aggression, irritability, redundancy of
reactions. The stage of anger is natural and
has a number of important psychological
functions. On one hand it gives energy to
1

Kübler-Ross, E. (1973). On death and dying. Routledge.

This publication has been produced with the financial support of the European Union’s Justice Programme (2014-2020). The contents of this publication are
the sole responsibility of the Authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission

6

act and protects from feelings of chaos,
disorientation and sadness for which the
person isn’t ready. Very often on this stage
the conflict between family members
emerges, which in this context is a result of
a natural mourning process. After rebellion
and anger comes the process of bargaining
(negotiations). It is a phase of transition
and orientation, looking for continuity,
building a bridge between the past, the
present and the future. Important,
existential questions about meaning of life,
meaning of death and life after the loss
appear. The last phase is depression and
melancholy is characterised by regression,
sadness, symptoms of depression. Living
through sadness, mourning the loss allows
slowly to think about the future and to
accepting the loss.
The mediator, like many other
professionals helping the family in a
difficult time after the death of a relative,
should be prepared to this process,
psychologically also. During the mediation
process, the mediator can use his/her
knowledge of dealing with loss to
normalize the mourning process – show
what behaviours are natural, lowering the
emotional tension of parties’, to build
mutual understanding of each person’s
emotional reactions and their impact on
relationships or different needs discovered
during the process of negotiating the
succession and be the first source of
psychoeducational
information,
for
example concerning accompanying a
mourning person, especially kids, being
support and building sense of confidence
of both parties’ and be attentive to
symptoms which indicate that the
specialist psychological support is needed.

The passing away of a family
member affects the whole family. Family
members can get closer or more distant to
each other. It also activates earliest
experiences from the family of origin; past
which has formed us for whole our lives.
Each of the family members was
connected with the deceased by a
different relationship and had a different
meaning for him. That is one of the
reasons why each person deals with loss
and sadness differently. This differences
can cause conflicts instead of closeness
and support, isolate instead of unifying.
Between siblings there can be tension
around what kind of relationship each of
them had with the deceased parent, how
they have shared duties connected with
caring and death. They can also have big
expectations connected with brothers or
sisters love and expect from siblings special
caring in a situation where everyone needs
it equally and it is hard to address every
person’s needs.
As the Flemish proverb says: “As
long as we don’t share inheritance, we
don’t know how family relationships really
look like”. Process of negotiations in
succession cases is at the same time a
process of settling the past, which is
mirrored by financial and material
arrangements. This settling of past is a
process of concluding relationship in terms
of exchange: “who took what for himself”,
“who gave something from himself”, “who
got something” and “what did not he get”
from the other family members. It is much
more complicated than for example
settling matters after the divorce, because
it involves many more persons, which form
a complex system of interdependencies.
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So the fight around the inheritance
is often not about material values but
rather a spiritual legacy of parents, the
inherited aspects of personality, hidden
goals, visions and ideals. When facing the
negotiation deadlock connected with
divergent or significantly different
expectations, the mediator is confronted
with a task of understanding their essence,
their roots. Discovering and naming ones’
needs enables better understanding of
oneself and to hear, understand and
acknowledge needs of others. This process
is aimed at building mutual understanding,
psychological and procedural satisfaction
and it often unlocks negotiations at the
material level.

Bibliography:
Kübler-Ross, E., On death and dying.
Routledge, 1973
Keirse, M., Helpen bij verlies en verdriet:
een gids voor het gezin en de hulpverlener.
Lannoo Meulenhoff-Belgium, (2017).
Moore, Ch. W., The Mediation Process:
Practical Strategies for Resolving Conflict
(4th edition), Jossey-Bass, (2014).

Death is the end of life but not the end
of a relationship. Parents and other
deceased and relationships with them stay
with us, the living. Splitting the assets is a
process of accepting the change, it is a
chance to face the past, even debts and
making a new, dignified family reality.
The knowledge about emotional
process of dealing with loss is a resource
for a mediator, which gives him/her the
orientation and the feeling of competence
and allows to lead the process of
negotiations consciously, thus increasing
chances of achieving a good, lasting
agreement between parties’.
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Organisation of the
international succession
mediation process
Author: Agnieszka Olszewska

Conducting
an
international
succession case requires the mediator to
consider its procedure very thoroughly.
The procedure itself has a number of
features that divide into internal and
external.
Cultural differences, grief as an
emotional process and the specific
characteristics of family mediation are the
internal factors. The major external factors
that are to be considered in such cases are:






the members of the mediation team;
the language that is used by all
mediation participants;
employing on-line communication
tools;
the location of the actual mediation
appointments;
duration and number of sessions.

Each of those features introduces
more efficiency in the decision-making
process, by either increasing or decreasing
the chances of a mutual understanding
between the sides involved in the conflict.
In accordance with the principle of
neutrality, the mediator is responsible for
following the mediation procedure,
however, it is the parties’ role to that
accept the solutions.
An international mediation involves
parties of different ethnic backgrounds or
those residing various countries. In
international mediation, most frequently
the mediator and one of the parties share
the same ethnic background. It is evident

that the mediator presents a set of
conscious or unconscious personal
stereotypes or prejudice. In that case, the
parties that belong to a different culture
do not have their own representative.
Therefore, mediators often decide to comediate, so that the mediators represent
the mediation members’ cultures. Despite
many advantages of a bi-national comediation, such cooperation is often
challenging. Some of them are of
organisational nature such as finding a
mediation in another country that not only
increases the costs of a mediation but also
requires the mediators to do some extra
preparation; discussing the methodology
and the division of roles and
responsibilities. Other challenges are
potential conflicts between the mediators
in terms of approaching the mediation
procedure, individual differences in work
pace,
communication,
actions,
or
proficiency in mediation techniques, or at
last, rivalry between mediators.
When entering a cooperation with
an another mediator, especially the one
we have never met before and comes from
a different culture, one must take time to
build a relationship and get to know each
other. Working in such mediations places
mediators under enormous pressure
regarding its effectiveness, due to the
extended costs of organisational and
financial arrangements. Because of this
additional pressure, it's important that the
mediators feel secure in cooperation and
support each other.
In cases where the mother tongues
of the mediation participants are different,
it is the mediators’ role to decide on the
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way
mediators
and
the
parties
communicate. The decision should take
into consideration participants’ language
skills, their ability to freely express their
thoughts and emotions, and certain
cultural aspects. Therefore, there are three
options in terms of a language choice:





conducting a mediation in a language
shared by both parties and the
mediators;
conducting a mediation using two
languages and engage a translator;
decide to use a language that is shared
by everyone and is not a native
language of any of the participants of
mediation.

Apart from the language choice it is crucial
to plan the course of communication; how
mediators organise the communication
among themselves and with the parties
and
in
which
way
email,
videoconferences or phone. In cases of
cross-border mediation disputes it may be
worth thinking about using certain online
tools of communication.

example mobility of individual participants
or organisational issues of some sort,
including financial aspects. Planning a
number of mediation slots held in one day
could cut some of the extra costs, what is
more, it potentially increases efficiency.
Due to an extended time of each session,
especially when the conflicts are full of
tension, the mediators have an
opportunity to go through many mediation
stages.
European Union’s citizens are
becoming increasingly mobile, which
inevitably influences mediation services.
Conducting mediation succession cases,
currently rather rare, is predicted to
become a common practice requested by
many, especially those whose inheritance
and place of stay are in various parts of the
world. Preparing for conducting such
mediations, creating the suitable models
and schemas that work, exchanging
experiences among other mediators, are
said to contribute to the development of
this significant conflict solving tool, ADR.

As far as the entire mediation
process is concerned, the key is choosing a
location. Obviously, the participants who
live in the country or city where the
mediation takes place, are in a much more
favorable position, similarly the party that
uses the language employed in the
mediation
process.
The
expenses
connected with the mediation are much
lower and the sense of security is greater.
If possible, mediation sessions should take
place in various locations, or the mediators
should think of another, third, neutral and
accessible location. Of course, in most
cases the practical reasons win, for
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Pre-succession mediation
Author: Robert Boch

The last will and testament is the testator’s
planned and ready vision of the division of
the estate. Planning the succession is a
process that precedes the drawing up of
the last will, which involves collecting
information, sharing it, listening to and
speaking with one another, and all this
within the family or even with successors
outside the family. The succession plan is a
way of specifying who will be the
successor, i.e. the estate beneficiary, and
in what fashion. It is also a way of finding
the optimal legal method of estate transfer
allowing avoiding unnecessary difficulties
and complications, which will make life
easier for prospective successors. If the
parties believe that it is too difficult to
complete the process of succession
planning by themselves, for example for
emotional reasons, they can always take
advantage of mediation.
The potential pre-succession arrangements
include arrangements of the parents
regarding their minor children (dividing of
the estate between common children,
treating of children from the previous
relationships,
children’s
legal
representative in the case of death of both
parents, arrangements between divorced
parents concerning the division of the
estate between their common children
and the children from the new
relationships) and arrangements with adult
children (transfer of the estate including
the real property, transfer of ownership
and liability in a family business). It is worth
to mention that in the case of a family
business the situation is quite complicated
because there are three systems

overlapping one another: the family, the
business, and the ownership. Each of them
is based on a specific logic and gives rise to
certain expectations, e.g. what does it
mean to be a good family member,
business executive and owner?
While most jurisdictions divide the estate
equally between the children, there may
be reasons why one of the children should
receive a bigger share. For example, if the
adult children have completed their
education, the younger children may need
a bigger part of the estate to pay for their
education. If the testator knows that the
power of one of his/her successors trumps
a junior successor, this can be an impulse
to a pre-succession mediation which may
allow identifying and clarifying everything,
and at the same time finding the right
solution, including a legal way.
The pre-succession mediation is specific
because in this case the decisions are not
taken by all parties, as it usually happens in
a mediation, but by the testators alone.
The other participants of a mediation have
an important say but are not the decisionmakers. That’s why the mediators must be
qualified to conduct pre-succession
mediation. They must know how to
prepare all the family members to
participate in the talks and explain to them
the structure of pre-succession mediation.
The mediator must be able to prepare
himself or herself for the mediation in the
professional sense, know the special
characteristics of the area of succession,
and especially in the case of succession in
family companies. For obvious reasons the
mediator
does
not
possess
the
professional knowledge in all areas, which
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is why he or she must cooperate with
external experts, e.g. in the field of law or
finance. Also the parties are advised to use
the support of experts as a lawyer, an
accountant, a psychologist, or another
advisor during the mediation, because the
mediation settlement may have an
influence on tax and legal issues.
The mediator must know what structure to
ensure for the talks and how to take care
of the present and absent mediation
participants. The adjustment of the
working method to the particular family is
absolutely necessary and this is what is
required of the mediators engaged in
supporting families in the succession
planning process. Such mediators exist,
they can be found through the network of
Fomento.
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Agnieszka Olszewska

Diagnoza konfliktu w międzynarodowej sprawie spadkowej
Ważnym krokiem w przygotowaniu się do prowadzenia międzynarodowej mediacji spadkowej jest
dokonanie diagnozy konfliktu, która pozwala mediatorowi przeanalizować sytuację i stworzyć adekwatny
plan mediacji.
„W przypadku konfliktów […] niezwykle istotne jest sporządzenie diagnozy konfliktu (conflict assessment)
przed przystąpieniem do jakichkolwiek dalszych działań. W dużym uproszczeniu, powinno się odpowiedzieć
na pytania kogo dotyczy problem, kto ma interes w rozwiązaniu konfliktu (lub jego nie rozwiązaniu), jakie
kwestie są istotne dla interesariuszy, czy biorąc pod uwagę okoliczności zasadne jest podjęcie mediacji (lub
budowania konsensu) i jeśli tak, na jakich warunkach – akceptowalnych dla kluczowych interesariuszy mogłaby (miałaby) się ona odbyć. (Susskind, Thomas-Larmer1999; Carpenter, Kennedy 1988)”
Diagnoza składa się z kilku kluczowych elementów:
- stworzenia mapy interesariuszy
- historii konfliktu z perspektywy każdej ze stron
- analizy źródeł konfliktu
- analizy interesów/potrzeb stron

Zarysowanie mapy interesariuszy czyli osób zaangażowanych w konflikt
Uczestników sytuacji konfliktowej możemy podzielić na dwie grupy; bezpośrednich oraz pośrednich.
Bezpośredni uczestnicy w międzynarodowej mediacji spadkowej to spadkobiercy lub w przypadku mediacji
przed-spadkowej spadkodawcy i spadkobiercy.
Uczestnicy pośredni to osoby nie będące wprost zaangażowane w konflikt, ale mające nieformalny
wpływ na jego przebieg lub które będą bezpośrednio zaangażowane w jego realizację jego postanowień i na
których decyzje podjęte w trakcie mediacji będą miały wpływ1. Takimi osobami mogą być
małżonkowie/partnerzy spadkobierców, ich dzieci, członkowie rodziny nie uwzględnieni w spadku czy inne
ważne osoby, z którymi konsultowane są decyzje (na przykład prawnicy stron czy sędziowie prowadzący
sprawę).
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Pytania pomocnicze, które może sobie i stronom zadać mediator, by móc precyzyjnie określić interesariuszy,
mogą brzmieć następująco: „Kogo dotyczy ten konflikt? Kto mógłby być zaniepokojony jego przebiegiem i
konsekwencjami? Kto będzie miał wpływ na rozwiązanie?”.
Ze względu na fakt, że w niektórych przypadkach międzynarodowych mediacji spadkowych koligacje
rodzinne mają dużą złożoność i wagę, praktycznym narzędziem do tworzenia mapy interesariuszy może być
genogram. Należy go traktować raczej jako metodę przygotowywania wewnętrznych notatek do użytku
mediatorów, niże technikę pracy ze stronami.
Genogram jest to graficzny schemat przekazów transgeneracyjnych w rodzinie, podobny do drzewa
genealogicznego. Ilustruje związki i relacje między krewnymi oraz ważne daty z życia członków rodziny.
Stosuje się go dla łatwego dekodowania przede wszystkim w pracy socjalnej z rodzinami, systemowej terapii
rodzinnej a także psychoterapii w celu diagnozy relacji w rodzinie.
Mediator wykorzystując w tworzeniu mapy konfliktu genogram, nie tylko może łatwo zapisać koligacje
rodzinne, ale również zwizualizować relacje panujące w rodzinie, tworząc mapę emocjonalnych związków w
niej panujących.
Tworzenie genoramu
Znaczenie symboli i przykłady ich zastosowania:

Historia konfliktu
W sytuacjach konfliktów rodzinnych często mamy do czynienia z eskalacją, która wystąpiła w wyniku
zdarzeń w przeszłości. Oczywiste jest, że pamięć i znaczenia tych sytuacji mogą być dla stron różne. Zdarza
się, że sytuacje kluczowe dla rozwoju konfliktu z perspektywy stron są zupełnie odmienne. Często nie mają
one świadomości jakie wydarzenie było dla kogoś szczególnie bolesne i że w jego wyniku nastąpił brak
współpracy i eskalacja.
Wiedza o historii konfliktu pomaga mediatorowi rozumieć kontekst sprawy, daje informacje o
motywacjach i przekonaniach stron oraz pozwala ustalić momenty krytyczne dla rozwoju sytuacji. Czasem
wyjaśnienie sytuacji z przeszłości pozwala obniżyć poziom napięcia emocjonalnego stron ułatwiając dalsze
negocjacje.
Pytania pomocne w zarysowaniu historii konfliktu to: „Pomyśl o trzech punktach zwrotnych dla Ciebie
w historii tego konfliktu” lub „Które momenty były dla Ciebie przełomowe i zablokowały współpracę?”.

W mediacji spadkowej, która jest szczególnym przypadkiem mediacji rodzinnej, historie z przeszłości
mają duży wpływ na postrzeganie i przeżywanie podziału spadku. Przeszłość wraca z dużą siłę, szczególnie w
sytuacji żałoby2. Warto zadbać o to by w pierwszych etapach mediacji był czas na wyjaśnienie tych kluczowych
sytuacji.

Analiza źródeł konfliktu
Diagnozy przyczyn/obszarów sytuacji konfliktowej można dokonać przy użyciu tzw. „koła konfliktu”3

Konflikt wartości
Może wynikać z przyjętych odmiennych systemów wartości lub też odmiennych interpretacji zasad etycznych
i moralnych, z uznawania i stosowania innych reguł sprawiedliwości. Często w aspekcie konfliktu wartości
występuje brak tolerancji dla innych wartości uznawanych przez drugą stronę. Konflikt ten, bez prób
poszukiwania takich rozwiązań, które byłyby akceptowalne dla stron bez względu na wyznawane przez nie
systemy wartości, w dużym stopniu może przyczyniać się do antagonizowania ludzi i zablokowania na
jakąkolwiek współpracę.
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Konflikt relacji
Odnosi się do satysfakcji lub jej braku w istniejących kontaktach pomiędzy osobami czy stronami. W sytuacji
konfliktu występuje negatywny stosunek do osób, z którymi jesteśmy w relacji. Na ogół przyczyną
niezrozumienia jest stereotypowe postrzeganie ludzi, z którymi się nie zgadzamy. Konflikt relacji wiąże się z
silnymi emocjami i zachowaniami odwetowymi. Konflikt relacji może stać się przyczyną eskalacji innego
rodzaju konfliktów, nawet wtedy, gdy nie ma obiektywnych powodów do ich powstania.
Konflikt danych
Pojawia się, gdy strony posiadają odmienne informacje, gdy brakuje danych, gdy informacje akceptowane
przez jedną stronę są odrzucane przez drugą lub są w inny sposób interpretowane. Mogą one prowadzić do
eskalacji konfliktu, gdyż strony mogą oskarżać się o nieujawnianie informacji, manipulacje danymi czy też
celowe wprowadzanie w błąd.
Konflikt strukturalny
Wynika ze struktury sytuacji, w której znajdują się uczestnicy. Ograniczona przestrzeń, ograniczone zasoby,
brak czasu, odległość, role społeczne, jakie pełnią uczestnicy, zbyt duża ilość zadań – to czynniki, które mogą
przyczynić się do powstania konfliktu strukturalnego. Może sprzyjać powstawaniu innych konfliktów, np.
konfliktów relacji czy wartości.
Konflikt interesów
Powstaje wówczas, gdy potrzeby stron pozostają w sprzeczności lub też są przez strony spostrzegane jako
sprzeczne i nie dające się pogodzić. Może dotyczyć potrzeb rzeczowych (np. dóbr takich jak pieniądze, czas,
podział pracy), proceduralnych (np. sposobu rozwiązywania konfliktów, sposobu prowadzenia rozmów),
psychologicznych (np. poczucia własnej wartości, godności, szacunku, zaufania). Satysfakcję z rozwiązania
sporu osiąga się wtedy, gdy wszystkie trzy rodzaje potrzeb - rzeczowe, proceduralne, psychologiczne - zostaną
zaspokojone.
Różnice kulturowe, szczególnie w obszarze komunikacji międzykulturowej, silnie wpływają na
powstawanie, przebieg konfliktu i sposoby jego rozwiązania. Wiedza mediatora na temat różnic kulturowych
może pogłębić rozumienie źródeł i dynamiki eskalacji konfliktu4.
Dzięki analizie źródeł konfliktu mediator może zaplanować w procesie rozwiązywania konfliktu
najskuteczniejsze działania.
Możliwe działania wobec różnych obszarów konfliktu:
Konflikt wartości:
 unikanie definiowania problemu w kategoriach wartości
 akceptacja, że w pewnych obszarach nie ma zgody
 poszukiwanie wartości wspólnych
 wysłuchanie, by poznać ale nie by dyskutować
Konflikt relacji:
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świadomość i akceptacja dla pojawiających się emocji
kontrolowanie emocji poprzez trzymanie się schematu rozmowy, zasad, etc.

Szczegółowe omówienie różnic kulturowych i ich wpływu na proces mediacji w materiale szkoleniowym Różnice
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 świadome starania aby wyjść poza stereotypowe postrzeganie osoby
 blokowanie powtarzających się zachowań negatywnych poprzez zmianę struktury sytuacji
 zachęcanie do pozytywnych zachowań, pomagających w rozwiązywaniu problemu
Konflikt danych:
 uzyskanie zgody co do tego, jakie dane są istotne
 zgoda na proces gromadzenia danych
 wypracowanie wspólnych kryteriów oceny danych
 wykorzystanie ekspertów (trzecich stron)
Konflikt interesów:
 koncentrowanie na interesach, nie stanowiskach
 poszukiwanie obiektywnych kryteriów
 wypracowanie rozwiązań zaspokajających potrzeby wszystkich stron
 poszukiwanie sposobów rozszerzenia opcji i zasobów
Konflikt strukturalny:








wyraźne zdefiniowanie ról lub ich zmiana
zmiana kontroli nad zasobami
ustanowienie akceptowalnego i sprawiedliwego procesu podejmowania decyzji
zmiana procesu negocjacji z pozycyjnego na problemowy
zmiana fizycznej relacji między stronami
modyfikowanie presji zewnętrznej wobec stron
zmiana ograniczeń czasowych (mniej lub więcej czasu)

Analiza potrzeb i interesów stron
Docieranie do interesów i potrzeb to najważniejsza i najbardziej złożona umiejętność w rozwiązywaniu
konfliktów i budowaniu współpracy. Tworzenie mapy potrzeb i interesów stron jest ważne, gdy zależy na
rozwiązaniu sporu czy problemu w sposób trwały, satysfakcjonujący dla zaangażowanych stron i twórczy.
Takie rozwiązanie musi zaspokajać potrzeby wszystkich stron konfliktu. Niezbędnym krokiem jest wzajemne
poznanie i zrozumienie interesów przez strony. Umiejętność określania rzeczywistych potrzeb klienta
pozwala znacznie rozszerzyć katalog możliwych rozwiązań a tym samym służyć bardziej adekwatną i
skuteczną pomocą.
Docieranie do potrzeb służy:
- zrozumieniu przez klientów swoich potrzeb
- budowaniu zrozumienia między stronami
- budowaniu bezpiecznych, satysfakcjonujących relacji w obszarze, w którym strony chcą współpracować
(np. rodzinnym , zawodowym)
- znajdywaniu satysfakcjonujących rozwiązań
- zrozumieniu i usłyszeniu potrzeb drugiej strony w przypadku konfliktu

Szczególnie ważne i trudne jest docieranie do interesów, gdy strony przedstawiają swoje propozycje w
sposób stanowczy, nie podlegający dyskusji, w formie żądań. Wymaga to od mediatora umiejętności przejścia
od oczekiwań, żądań stron do określenia potrzeb za nimi stojących.
Trzy rodzaje pytań w docieraniu do potrzeb:
1. Pytanie wprost o oczekiwania i życzenia; „Co jest ważne”
- co jest dla p. ważne w tej sytuacji?
- jak mogłoby wyglądać rozwiązanie tego problemu?
2. Zrozumienie dlaczego klientowi zależy na konkretnym rozwiązaniu; „Dlaczego to jest ważne?”
- co powoduje, że to rozwiązanie wydaje się p. najlepsze?
- widzę, że bardzo p. zależy na tym rozwiązaniu. Czy mógłby p. wyjaśnić dlaczego?
- co w tym rozwiązaniu wydaje się p. istotne?.
- dlaczego akurat to rozwiązanie uważa p. za najlepsze?
3. Zrozumienie co w alternatywnym rozwiązaniu (drugiej strony) jest nieakceptowane; „Dlaczego nie..”
- co się stanie p. zdaniem, jeśli zastosujemy rozwiązanie alternatywne (drugiej strony)
- co druga strona musiałaby zmienić w swoim rozwiązaniu, żeby było akceptowalne dla pana(i)?
Krok trzeci pozwala powiedzieć klientowi o swoich obawach odnośnie rozwiązania i pośrednio nazwać
potrzeby.
Mapa najważniejszych potrzeb pojawiających się w konfliktach5

Więź/Przynależność
Kontakt
Bliskość
Intymność
Bycie zauważonym
Akceptacja
Szacunek
Docenienie
Zrozumienie
Solidarność
Wsparcie
Akceptacja słabości
Uczciwość
Troska
Harmonia
Zaufanie
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Bezpieczeństwo
Orientacja
Porządek
Pewność
Stabilizacja
Przewidywalność
Móc polegać na…
Jasność
Przejrzystość
Wyważenie
Ochrona
Trwałość
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Rozwój
Sens
Rozwój osobisty
Kompetencja
Autonomia
Realizacja siebie
Wolność
Poczucie własnej wartości
Autentyczność,
Kreatywność
Zmiana
Spójność

Zarysowanie mapy potrzeb i interesów stron jest punktem wyjścia do pracy nad opcjami rozwiązań.
Stanowi ona równocześnie kryteria do ich oceny. W negocjacjach problemowych, w odróżnieniu od
pozycyjnych, wypracowuje się porozumienie z uwzględnieniem potrzeb wszystkich jej uczestników. Dzięki
temu strony mają szanse osiągnąć akceptowalne i trwałe porozumienie, które chronić będzie relacje w
rodzinie, które trwają i są ważne dla wszystkich jej członków.
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Mediacja przed-spadkowa
Mało osób myśli o spadku, jeszcze mniej o mediacji w sprawach spadkowych, a mediacja w sprawach przedspadkowych jest dla wielu obszarem nieodkrytym. Mimo tego zainteresowanie tym obszarem mediacji
rośnie na całym świecie. Z racji, że komunikacja z rodziną jest często trudniejsza niż komunikacja z
nieznajomymi, proces mediacji pozwala rodzinie nie tylko wspólnie tworzyć idealny plan dla przyszłości
majątku, ale także nauczyć się umiejętności rozmawiania ze sobą w otwarty i konstruktywny sposób.
Transfer aktywów do bliskich, kolejnych pokoleń za pośrednictwem mediacji stwarza okazję do dokładnego
rozważenia i przedyskutowania wyborów.
Kiedy spór rodzinny dochodzi do sądu, z reguły nieunikniony jest uszczerbek na relacjach rodzinnych. W
obliczu tego zagrożenia istnieje jednak możliwość wykorzystania mediacji jako "działań prewencyjnych w
celu uniknięcia potencjalnego procesu sądowego" lub „dobrego ustalenia wewnątrz rodziny”.
Planowanie spadku
Testament to przedstawiona, zaplanowana przez przyszłego testatora, gotowa wizja podziału spadku. Jest
dokumentem prawnym, który określa, w jaki sposób majątek zmarłego powinien zostać rozdzielony przez
wykonawcę. Planowanie spadku to proces poprzedzający pojawienie się testamentu, w którym ważne jest
zbieranie informacji, dzielenie się nimi, słuchanie i mówienie, a wszystko to w ramach rodziny, lub nawet
spadkobierców spoza niej. Plan spadkowy to sposób na określenie tego w jaki sposób i kto będzie
spadkobiercą, czyli beneficjentem majątku. Jest to również sposób na wybór najkorzystniejszej prawnej
metody transferu, aby uniknąć niepotrzebnych trudności i komplikacji, co ułatwi życie przyszłym
spadkobiercom.
Przykład: W niektórych systemach prawnych podatki nakładane są tylko na nieruchomości, które są
zapisane na nazwisko testatora w chwili śmierci. W związku z tym można rozważyć legalne
przeniesienie prawa własności do np. nieruchomości w trakcie życia, aby zminimalizować liczbę
nieruchomości, które posiada testator w momencie śmierci.
Planowanie spadku może wiązać się z majątkiem o dużej lub małej wartości finansowej oraz, co często
okazuje się bardzo ważne, małej lub dużej wartości sentymentalnej. Jeśli komuś zależy na rozwiązaniach,
które spełnią cele i zminimalizują koszty finansowe i emocjonalne, to zaplanowanie spadku przed jego
podziałem jest warte rozważenia. Oczywiście pamiętając o regulacjach prawnych, w których się poruszamy.
Możliwe obszary ustaleń przed-spadkowych to:
I. Ustalenia przed-spadkowe rodziców w sprawie małoletnich dzieci:
 Jak podzielimy spadek pomiędzy wspólne dzieci?
 Jak będą traktowane dzieci z poprzednich związków?
 Kto ma być pełnomocnikiem dzieci w przypadku śmierci obojga rodziców?
 Ustalenia rozwiedzionych rodziców dotyczące podziału spadku pomiędzy swoje dzieci i dzieci z
nowych związków.
W nowym pokoleniu rodzin mieszanych, rodzeństwa z różnych związków i kilku małżeństw w trakcie życia,
planowanie spadku staje się coraz bardziej skomplikowane. Duża część rozwodzących się małżeństw

pragnie zapewnić spadek swoim dzieciom, a nie np. byłemu małżonkowi lub dzieciom z kolejnych związków.
Dzięki planowi spadkowemu można współpracować z rodziną w celu zaprojektowania przyszłości, co
zminimalizuje ryzyko przyszłych konfliktów rodzinnych przy jednoczesnym osiągnięciu wszystkich celów,
m.in. finansowych.
Bardzo ważne jest, aby małoletnie dzieci oraz osoby z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi
zarządzanie spadkiem miały pewne i dobre zabezpieczenie w razie nieprzewidzianego zdarzenia. Pary z
małoletnimi dziećmi powinny omówić kogo mianować opiekunem na wypadek śmierci obojga rodziców.
Ważne jest rozważenie korzyści dla dzieci oraz ustalenie jak wynagrodzić rolę opiekuna, który będzie
opiekował się dziećmi i spadkiem do momentu uzyskania przez nie pełnoletności.
II. Ustalenia przed-spadkowe z dorosłymi dziećmi:
 Jak zostanie przeprowadzone przekazanie spadku, w tym nieruchomości?
 Jak ustalone zostanie przekazanie własności i odpowiedzialności w firmie rodzinnej?
W rozmowach, w których biorą udział dorosłe dzieci pod uwagę bierze się potrzeby poszczególnych
spadkobierców. Dużą wagę mają informacje wpływające na te decyzje. W tym wypadku decydent jest
jeden, pojedyncza osoba lub para w postaci rodziców, i to tam zapadają decyzje o tym kto ma być włączony
i na jakich warunkach. Niejednokrotnie decyzje te są trudne do podjęcia oraz bardzo trudne do
zakomunikowania w bezpieczny i stosowny sposób.
W przypadku firm rodzinnych sytuacja jest dość skomplikowana, ponieważ nakładają się na siebie trzy
systemy: rodzinny, firmowy i własności. Każdy z nich opiera się na specyficznej logice i tworzy pewne
oczekiwania, na przykład: co oznacza bycie dobrym członkiem rodziny, przedsiębiorcą i właścicielem? Przy
zaplanowaniu przyszłości powstaje problem roli w jakiej występuje testator i roli osób z którymi rozmawia.
Czy testator występuję w roli ojca/matki, prezesa, czy też właściciela? Czy spadkobierca to dziecko,
pracownik, czy przyszły współwłaściciel? W trakcie planowania nakładają się na siebie różne kody, które
przy odpowiednim poprowadzeniu rozmów mogą być uzewnętrznione i zrozumiane. Powstają różnice w
interpretacji sprawiedliwości (to, co jest sprawiedliwe w rodzinie nie musi być sprawiedliwe w firmie) i
adekwatności wynagrodzenia w przyszłym podziale względem wkładu. Tu mamy dużą przestrzeń dla
wykwalifikowanych mediatorów. W szczególności jeśli na cały proces nakładają się różnice kulturowe
wynikające ze złożonej struktury rodziny. Zadaniem mediatorów jest zwiększenie samoświadomości
przenikania się systemów i związanych z tym trudności komunikacyjnych, co zwiększa szansę na unikanie
sytuacji spornych w przyszłości.
Wartym zauważenia jest to, jak pokazują badania, że w przypadku firm rodzinnych tylko około jedna trzecia
przetrwa proces transferu międzypokoleniowego. Te same badania potwierdzają, że tylko 10% tych
niepowodzeń "można przypisać opodatkowaniu przeniesienia kapitału transfer taxation". Jak zauważył
jeden z komentatorów „osobiste interakcje między następcami są sześć razy bardziej szkodliwe dla sukcesji
biznesowych niż opodatkowanie przeniesienia kapitału".1
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Mediacja w planowaniu spadku
Przypomnijmy, że mediacja to proces dobrowolny, który można wykorzystać w celu umożliwienia stronom
rozwiązania problemów i trudności w bezpiecznym i poufnym otoczeniu. Można to z powodzeniem
zastosować w przypadku, gdy struktura rodziny jest złożona i gdy którakolwiek ze stron ma jakiekolwiek
obawy. Mediacja to proces, w którym bezstronna i niezależna osoba trzecia ułatwia komunikację i
negocjacje oraz promuje dobrowolne podejmowanie decyzji przez strony sporu, aby pomóc im osiągnąć
rozwiązanie możliwe do zaakceptowania przez wszystkie strony. W przypadku mediacji przed-spadkowych
nie jest to takie proste, co wyjaśni się w dalszej części tekstu.
W mediacji rodziny tworzą wspólnie "własne" porozumienie, aby sprostać ich wyjątkowej sytuacji, co czyni
jego przestrzeganie bardziej realistycznym i prawdopodobnym. Mają także możliwość wyjaśnienia
przeszłych nieporozumień i zrozumienia dynamiki rodziny, co może sprzyjać poprawie relacji. Oprócz
podejmowania decyzji dotyczących struktury prawnej, rodziny mogą rozważyć jakie usprawnienia
komunikacyjne pomogą zmienić dynamikę, która przeszkadza w dyskusjach oraz jak rozwiązywać przyszłe
konflikty.
Przy braku planu spadkowego testator i nikt ze spadkobierców nie ma pewności co do sposobu dystrybucji
aktywów po śmierci. Może to być szczególnie istotne do rozważania przez testatora, który jest świadomy
braku równowagi sił wśród jego spadkobierców. Jeśli testator wie, że siła jednego z jego spadkobierców
przyćmiewa słabszego spadkobiercę, może to być impulsem do mediacji przed-spadkowej, w której to
wszystko można nazwać i wyjaśnić, a zarazem znaleźć adekwatne rozwiązanie, również prawne.
Jeśli nie uda się ustalić planu podziału spadku za życia testatora, lub kiedy jest on podważany przez
niektórych spadkobierców, testator może wyrazić wolę, aby ewentualne konflikty dotyczące spadku
rozwiązywane były w drodze mediacji. Na to mogą się zgodzić wszyscy. Ponadto porozumienie mediacyjne
przed-spadkowe może zawierać klauzulę wniesioną przez testatora, aby zachęcić spadkobierców do
polubownego rozwiązywania sporu, aby wszystkie lub część kosztów obsługi mediacyjnej i prawnej dla obu
stron była wypłacana z majątku trwałego, jeżeli rozliczenie nastąpi nie później niż np. dwieście pięćdziesiąt
dni od daty śmierci.
Kiedy mediacja może być przydatna?
Jeśli ktoś chce ustalić, które osoby odziedziczą spadek w postaci np. posiadłości. Tworzenie planu
spadkowego w mediacji pozwala działać w najlepszym interesie danej rodziny. W chwili śmierci, jeśli ktoś
nie posiada planu spadkowego, prawo spadkowe określa kto otrzyma udziały z majątku. Prawo spadkowe
jest ustalonym zbiorem zasad, które rozdzielają każdy majątek w ten sam sposób. Nie biorą pod uwagę
wyjątkowych sytuacji rodzinnych, historii ani pochodzenia.
Podczas gdy większość jurysdykcji dzieli majątek równo między dzieci, mogą istnieć powody, dla których
jedno dziecko powinno uzyskać większy udział. Na przykład, jeśli dorosłe dzieci ukończyły już naukę,
młodsze dzieci mogą potrzebować większej części majątku, aby opłacić edukację. Jeśli istnieje dziecko lub
dzieci o wyjątkowych potrzebach, może to mieć sens, aby otrzymało mniejszą lub większą część spadku
teraz lub w przyszłości.
Mediacja przed-spadkowa może być przydatna również w następujących okolicznościach:
 Kiedy ktoś ma przejść na emeryturę.
 Kiedy trzeba określić rodzaj opieki medycznej, którą testator chce otrzymać, jeśli nie będzie mógł
sam wyrazić swoich życzeń.
 Określenie warunków pogrzebu i sposobu, w jaki należy pokryć wydatki.
 Zanim nowy członek dołącza do rodziny (małżeństwo lub partnerstwo)







Szczególne kwestie, które należy podjąć w przypadku kolejnych małżeństw i rodzin.
Po nieplanowanym wydarzeniu (nagłe zachorowanie, śmierć, załamanie małżeństwa)
Gdy nie ma zainteresowanego następcy lub oczywistego następcy
Kiedy nastąpiło zniszczenie komunikacji rodzinnej umożliwiającej porozumienie
Kiedy trzeba ustalić jak zarządzać wspólną posiadłością, nieruchomością, firmą

W mediacji można ustalić plan, który zapewni, że życzenia testatora będą znane i przestrzegane. Można
również określić, w jaki sposób ma się odbywać zarządzane aktywami, kiedy ten nie będzie w stanie tego
robić.
Przebieg mediacji przed-spadkowej
Strony powinny spotkać mediatora i zdecydować, czy chcą spróbować skorzystać z mediacji. W dużej mierze
dotyczy to przyszłych testatorów, którzy chcą stworzyć swój plan spadkowy, ponieważ to dotyczy ich
majątku i spadku po nich. W trakcie spotkania wstępnego z mediatorami jest przestrzeń na wyjaśnienie
procesu, odpowiedzi na pytania oraz na wybór mediatora odpowiedniego dla rodziny.
Mediacja przed-spadkowa jest charakterystyczna, ponieważ decyzje nie są wspólne, a podejmuje je
testator. Jest on w posiadaniu większej siły z powodu ostatecznego wpływu na decyzje, lecz podejmuje te
decyzje w oparciu o swoją wiedzę i przekonania oraz informacje, które może zdobyć w drodze mediacji.
Spadkobiercy mają możliwość pozwolenia mu na usłyszenie swojej perspektywy lecz też samemu mogą
zrozumieć podstawy podjętych finalnie decyzji.
Mimo powyższej różnicy mediacja przed-spadkowa ma wiele wspólnego z „normalnym” przebiegiem
mediacyjnym, który ma swoją określoną strukturę. Opiera się ona na konkretnych ustrukturyzowanych
krokach/etapach, których wykonanie jest konieczne. W sytuacjach przed-spadkowych może to wyglądać
tak:
Krok I: Zaproszenie stron do mediacji i stworzenie kontraktu.
 Ustalenie co pomoże pracować, a co jest niedopuszczalne.
 Sprawdzenie, czy skład mediacyjny jest pełny, czy wszystkie zaangażowane osoby są obecne w
mediacji.
 Ustalenie jak będą udostępniane informacje i kiedy.
 Przedstawienie i ustalenie CELU mediacji: „Podjęcie decyzji dotyczących przyszłego spadku”.
Koniecznie trzeba ustalić kto podejmuje decyzje i w jaki sposób.
 Opisanie zasad mediacji oraz roli mediatora.
 Sprawdzenie oczekiwań: Co najlepszego może wydarzyć się w mediacji?
 Wysłuchanie stron czyli przedstawienie sytuacji przez każdą ze stron.
Krok II: Definiowanie kwestii
 Ustalenia listy i hierarchii tematów do ustalenia.
 Przede wszystkim lista testatora, lecz również lista tematów proponowanych przez pozostałych
uczestników mediacji.
Krok III: Nazywanie potrzeb i budowanie wzajemnego zrozumienia.
 Określenie potrzeb każdej ze stron w omawianych kwestiach oraz zbudowanie dla nich wzajemnego
zrozumienia. Dotyczy to potrzeb natury rzeczowej i psychologicznej oraz strukturalnej, np. jakich
bezwzględnych terminów należy koniecznie dotrzymać.
 Należy również zdefiniować co jest najważniejsze dla innych zaangażowanych i jak odpowiedzieć na
te potrzeby.
Krok IV: Sprawdzanie opcji rozwiązań i wybór najlepszego z nich.
 Opracowanie, weryfikacja i wybór możliwych rozwiązań.



W większości jest to zadanie testatora, który pozostaje w tej szczególnej formie mediacji osobą
decyzyjną. Nie zmienia to faktu, że testator w mediacji korzysta z pozostałych uczestników mediacji
jako ciała doradczego, które dostarcza argumentów i wytycznych do podjęcia ostatecznych decyzji.
Ustalenie struktury mediacji i sposobu podejmowania decyzji na początku mediacji jest absolutnym
musem na początku procesu (!).
Krok V: Tworzenie ugody mediacyjnej i wprowadzenie porozumienia w życie
 Jakie osoby będą włączone w tworzenie ugody pozostaje do sprecyzowania w każdej poszczególnej
sprawie. Może się okazać, że wsparcie eksperckie będzie niezbędne.
 Mediator musi zadbać o to, aby końcowy dokument był zgodny z prawem oraz dogłębnie
zrozumiany przez uczestników mediacji.
Przygotowanie do mediacji w planowaniu spadku
Oprócz praw, uczestnicy powinni zbadać swoje osobiste potrzeby i interesy oraz zastanowić się, jak je
wyartykułować w celu przybliżenia rodziny do podjęcia decyzji. Członkowie rodziny powinni być
przygotowani na to, że dyskusja będzie czasami trudna; często występuje stres powiązany z emocjami,
które wiążą się w prostej linii z potrzebami stron. Dobrze jest mieć plan mediacji, a jednocześnie zachować
elastyczność. Przygotowując się do mediacji warto rozważyć następujące kwestie:










Chronologia zdarzeń istotnych dla stron
Dokumenty prawne
Lista tematów, które są już uzgodnione
Lista emocjonalnych, merytorycznych i proceduralnych celów testatora według kolejności
priorytetowej
Lista kwestii prawnych do ustalenia
Lista pytań mogących pomóc w rozwiązywaniu problemu
Historia ofert dotyczących spadku wraz z datami
Analiza ryzyka, jeśli konflikt eskaluje lub będzie się utrzymywał – koszty porad prawnych i ew.
koszty sądowe
Analiza sytuacji: przyczyny konfliktu i stopień jego eskalacji, możliwe pomocne interwencje,
możliwe wyzwania, możliwe wyniki/rozwiązania.

Niezależnie od tego, czy rodziny rozwiązują problemy samodzielnie, z adwokatem lub z pomocą mediatora,
ważne jest poświęcenie czasu na pełne omówienie i wyeliminowanie przeszkód.
Współpraca z ekspertami zewnętrznymi
Mediacja w zakresie planowania spadku pozwala stworzyć przemyślany plan, w którego tworzenie można
włączyć innych członków rodziny lub ekspertów. Zadaniem mediatora jest ułatwianie procesu dochodzenia
do rozwiązań, a nie dostarczanie merytorycznej wiedzy z różnych obszarów, na których ma prawo się nie
znać. Dlatego też współpraca mediatora z ekspertami zewnętrznymi jest wskazana i wręcz konieczna.
Mediator może wręcz przedstawić listę ekspertów, z którymi strony mogą lub powinny się skontaktować.
Porozumienie mediacyjne może mieć wpływ na kwestie podatkowe i prawne, więc z tego punktu widzenia
proponuje się stronom skorzystanie ze wsparcia ekspertów zewnętrznych w postaci np. prawnika,
księgowego, psychologa czy innego doradcy. Można na przykład cały proces zorganizować tak, aby jeden
prawnik lub księgowy uczestniczył jako zasób podczas sesji mediacyjnej dla całej rodziny – taki prawny
doradca rodziny.

Mediacja działa najlepiej, gdy ludzie nie czują się zmuszeni, aby dojść do porozumienia i kiedy mają
wszystkie informacje potrzebne do osiągnięcia dobrego porozumienia. Gdy w trakcie mediacji ludzie
potrzebują więcej informacji, zanim będą mogli zawrzeć umowę lub zanim sesja będzie mogła być
kontynuowana, mediatorzy przechodzą do kolejnych kwestii, lub przerywają sesję i ustalają ze stronami
termin kolejnego spotkania, aby dać czas na zebranie potrzebnych informacji.
Przygotowanie i wykształcenie osób prowadzących mediacje przed-spadkowe (mediatorzy i prawnicy)
Proces mediacji może nie być idealnie dopasowany do tworzenia planów majątkowych. Wynik może mieć
głęboki wpływ na zobowiązania podatkowe i obowiązki sprawozdawcze dla niektórych nieruchomości, a
także beneficjentów, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w sprawę. U mediatora bez wystarczającego
doświadczenia i wiedzy w zakresie zarówno prawa podatkowego, jak i spadkowego, mogą pojawić się
zobowiązania podatkowe jako niezamierzone konsekwencje porozumienia mediacyjnego. Mimo tego, że
nie ma jasnych wymogów, aby mediatorem w sprawach spadkowych i przed-spadkowych była osoba
znająca prawo spadkowe, rzetelni mediatorzy powinni zadbać o to, aby posiadać minimalną wiedzę w tym
obszarze, ale też żeby współpracować z prawnikami i innymi ekspertami zewnętrznymi.
Na przykład mediator wspierający rodzinę w procesie sukcesji firmy rodzinnej musi być świadomy
specyficznej materii z którą pracuje. Mediator musi dbać o to, aby proces był ukierunkowany w przód, lecz
zarazem, żeby ważne aspekty z przeszłości nie umknęły. Proces planowania sukcesji w firmie rodzinnej
powinien cechować się szacunkiem dla różnorodności i szczególnych uwarunkowań takich jak perspektywa
płci, wyznania, pochodzenia czy hierarchii wartości. Mediatorzy mają za zadanie pomóc w zdefiniowaniu
złożoności momentu sukcesji i w przyporządkowaniu go do odpowiedniego systemu: rodzina, firma,
własność. Mediatorzy mają za zadanie umożliwić każdej ze stron zdefiniowanie własnych kryteriów
sprawiedliwości a następnie wypracowanie wspólnych dla rodziny, firmy i własności. Z racji, że każda osoba,
rodzina i firma jest unikalna, to musi mieć i posiada własne wzorce, wartości i potrzeby, na których muszą
opierać się finalne decyzje. W przypadku mediacji przed-spadkowej decyzje zapadają jednostronnie,
podejmują je testatorzy, i w tym znaczeniu mediacja ta jest wyjątkowa. Ponadto warto pamiętać o tym, że
trudno jest przeprowadzić sukcesje firmy rodzinnej bez prawników i tu współpraca jest niemal konieczna.
Mediatorzy, którzy pracują z rodzinami podczas planowania spadku często posiadają umiejętności i wiedzę,
której brakuje większości prawników.2 Ich kwalifikacje dotyczące komunikacji i rozwiązywania konfliktów
przynoszą wymiar do procesu planowania spadku, który jest często ignorowany przez prawników
skupionych przede wszystkim "na twardej stronie" zagadnień prawnych i finansowych. Dla wielu prawników
planowanie spadku to "pola minowe o sprzecznych interesach” i obojętnie czy reprezentują rodziców czy
ich dzieci mogą mieć ograniczenia w zwracaniu uwagi na istotne kwestie i potrzeby innych członków
rodziny.3 Niezdolność ta wśród prawników zajmujących się planowaniem spadku wypływa zarówno z
powodu ograniczeń etycznych, jak i braku szkoleń w odpowiednich obszarach. Mediator może w tym
zakresie odegrać istotną rolę "w zbieraniu wszystkich elementów układanki rodzinnej.4
Rolą mediatora i prawnika jest wzajemna pomoc w wypełnianiu swoich odpowiedzialności za opracowanie
planu spadkowego, który spełnia testamentowe pragnienia klientów. Rolą mediatorów nie jest wypieranie
prawników tworzących plan spadkowy, ale raczej praca z adwokatem jako częścią zespołu skupiającego się
na pomocy w rodzinnej strukturze na wypracowaniu własnego optymalnego planu.
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Jako korzyść mediacji przed-spadkowej podawane jest często to, że mediacja w procesie planowania
spadku oferuje zarówno prawnikom, jak i klientom szersze możliwości współpracy ze wszystkimi
zainteresowanymi stronami, maksymalizacje możliwość, że życzenia klienta/klientów nie zostaną
udaremnione przez niechciane, niepotrzebne i drogie spory sądowe .
Sposób prowadzenia mediacji przed-spadkowej
Tak jak w mediacji spadkowej, gdy pozostaje podzielenie spadku po zmarłej osobie pomiędzy członków
rodziny, styl mediacyjny ewaluatywny jest możliwy, tak w mediacji przed-spadkowej lepiej stosować to, co
charakterystyczne dla mediacji facylitatywnej i transformatywnej. To spowodowane jest tym, że tu ważne
jest zadbanie o usprawnienie komunikacji, zrozumienie się, a często zbudowanie i nawet odbudowanie
dobrych relacji rodzinnych. Jeśli mediator jest gotowy na prowadzenie mediacji w sposób narracyjny, może
on również być bardzo pomocny poprzez zbudowanie narracji dotyczącej rodziny, jej przeszłości i przede
wszystkim przyszłości. Rzadko zdarza się, by mediatorzy pracowali tylko i wyłącznie w jednym z modeli,
więc podejście eklektyczne jest jak najbardziej wskazane. Ważne, aby uwzględnić to, co najlepszego może
wnieść każdy z nich dla danej rodziny. Najważniejsza jest tu świadomość mediatora i zdolność do
dostosowania modelu pracy do potrzeb danych klientów, ale też do własnych możliwości mediacyjnych.
Poniżej opis różnych modeli mediacji:
Mediacja ewaluatywna. Tu przedmiotem porównań czyni się potencjalne postanowienie sądu w danej
sprawie, siła wyznaczana jest przez prawo. Mediator dokonuje rekomendacji co do możliwych rozwiązań
odwołując się do prawnie determinowanej sprawiedliwości i słuszności. Mediatorzy mają istotny wpływ na
strukturę, przebieg i rezultat mediacji. Adwokaci są istotnymi aktorami w procedurze, zarówno jako
reprezentanci stron, lecz również jako mediatorzy, ponieważ jest to model mediacji zdominowany przez
środowisko prawnicze. Często wykorzystuje się system mediacji wahadłowych lub częstych spotkania na
osobności, również z samymi pełnomocnikami stron.
Mediacja facylitatywna. To model zakładający wspomaganie negocjacji w celu osiągnięcia (realistycznego i
sprawiedliwego /fair/) porozumienia rozwiązującego kwestie sporne w oparciu o rzetelne informacje.
Mediator kontroluje proces, a strony w pełni kontrolują wynik. Zasadnicze kryteria, takie jak
sprawiedliwość, definiowane są przez strony. Procedura jest niesformalizowana i opiera się głównie na
spotkaniach wspólnych (nie jedynie)
Mediacja transformatywna. W tym modelu zakłada się, że strony oczekują przede wszystkim wsparcia w
zmianie (transformacji) relacji z destruktywnej na konstruktywną podczas rozważania rozmaitych kwestii i
opcji porozumienia. Rolą mediatora jest wspieranie stron w dokonywaniu przejścia w kierunku
empowerment (wzmocnienia siebie) i recognition (uznania dla drugiej strony). Porozumienie nie jest celem
mediatora (ponieważ odciąga jego uwagę od głównego celu jakim jest empowerment i recognition).
Porozumienie może, ale nie musi, być celem stron. Mediator w minimalnym stopniu strukturyzuje proces.
Mediacja narracyjna. Zakłada się tu, że strony w konflikcie są uwikłane w różnorodne konteksty
historyczno-kulturowe, co determinuje ich język/narrację. W centrum mediacji narracyjnej jest potrzeba
rozwijania różnych kontekstów postrzegania danej sytuacji dla wykreowania niekonfliktowych relacji stron.
Głównym celem mediacji narracyjnej jest stworzenie alternatywnej historii, która może zastąpić konflikt i
spowodować nie tylko zawarcie satysfakcjonującego porozumienia, ale również ustalić nastawienie w
komunikacji stron na przyszłość. Mediacja ma zmieniać sposób postrzegania siebie i faktów, prowadzący do
stworzenia nowych możliwości rozwiązania konfliktu. Podczas mediacji powinno dochodzić do tworzenia
nowych sensów/znaczeń (making-meaning activity). Mediator powinien postrzegać opowiedziane przez
strony historie (wersje) sprawy, uwzględniając to, że artykułują je w szczególnej – konfliktowej – sytuacji,
której obraz skonstruowany jest przez różne płaszczyzny dopuszczające zmianę, odmienności i sprzeczne

formy subiektywności. Mediator, mając na uwadze złożoność sytuacji, powinien dążyć do wykreowania
nowych znaczeń, które dadzą stronom możliwość zmiany i poprawy ich relacji i zawarcia porozumienia.
Podsumowanie
Proces planowania spadku, obojętnie czy jest to prowadzone samodzielnie, czy w drodze mediacji należy go
dobrze zaplanować i przemyśleć. Ostatecznie może to zapobiec latom rodzinnych konfliktów, zwiększając
prawdopodobieństwo, że dom rodzinny pozostanie miejscem wspólnej historii, w którym członkowie
rodziny mogą się zrelaksować, cieszyć sobą i tworzyć nowe wspomnienia.
Jeśli strony uważają, że zbyt trudno jest przeprowadzić proces planowania spadku samemu, ze względów
chociażby emocjonalnych, zawsze mogą skorzystać z mediacji. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, aby
mediatorzy byli przygotowani do prowadzenia mediacji przed-spadkowych. Mediator musi potrafić
przygotować wszystkich członków rodziny do rozmów i wyjaśnić strukturę mediacji przed-spadkowej. Tu
decyzje nie są podejmowane wspólnie, jak to zazwyczaj bywa w mediacji, lecz zapadają u testatorów.
Pozostali członkowie mediacji są ważnym głosem, lecz nie decydentem. Mediator musi potrafić
przygotować się do mediacji przed-spadkowej pod względem merytorycznym, znać specyfikę związaną z
obszarem spadku, w szczególności w przypadku sukcesji w firmach rodzinnych. Oczywistym jest, że
mediator nie posiada wiedzy merytorycznej we wszelkich obszarach, dlatego musi potrafić współpracować
z ekspertami zewnętrznymi, np. z obszaru prawa lub finansów.
Ponadto Mediator musi wiedzieć jaką strukturę nadać rozmowom i jak zadbać o obecnych i nieobecnych
uczestników mediacji. Dostosowanie sposobu pracy do danej rodziny jest absolutnie konieczne i tego
wymaga się od mediatorów podejmujących się wspierania rodzin w procesie planowania spadku.

Niniejsza publikacja została przygotowana przy wsparciu finansowym Programu Justice UE. Jej zawartość jest wyłączną
odpowiedzialnością autorów i nie może być uznana jako wyrażenie stanowiska Komisji Europejskiej.

Agnieszka Olszewska

Organizacja procesu w międzynarodowej mediacji spadkowej
Prowadzenie międzynarodowej sprawy spadkowej wymaga od mediatora szczególnego przemyślenia
jej przebiegu. Składa się na niego szereg czynników, które możemy pogrupować na wewnętrzne i zewnętrzne.
Te wewnętrzne wpływające na proces negocjacji to różnice kulturowe, emocjonalny proces żałoby i
ogólnie pojęta specyfika mediacji rodzinnej.
Najważniejsze zewnętrzne specyficzne aspekty, które powinny być rozważone w tego typu sprawach
to:
- skład zespołu mediacyjnego
- język, który zostanie przyjęty jako język komunikacji pomiędzy wszystkim uczestnikami mediacji
- wykorzystanie narzędzi komunikacji on-line
- miejsce w którym odbywają się bezpośrednie spotkania mediacyjne
- czas trwania sesji i ich ilość
Każdy z tych elementów ma wpływ na efektywność procesu, zwiększając lub zmniejszając szanse na
osiągnięcie porozumienia pomiędzy stronami konfliktu. Zgodnie z zasadą neutralności mediatora jest on
odpowiedzialny za aspekt proceduralny mediacji, strony zaś za przyjęte rozwiązania. Przyjęcie najlepszej
procedury, metodologii pracy w bardzo złożonej sytuacji konfliktu na tle podziału spadku z aspektem
międzynarodowym wymaga uważnego rozważenia wielu elementów. W poniższym materiale zostaną
opisane czynniki zewnętrzne determinujące przebieg mediacji, tak by ułatwić mediatorowi optymalne
zaplanowanie struktury mediacji, zwiększające szanse na rozwiązanie.1

Skład zespołu mediacyjnego i wybór mediatora
Mediacja międzynarodowa najczęściej zakłada udział stron o różnym pochodzeniu kulturowym, lub
zamieszkującym różne kraje. Tworzy to sytuację w której różnice kulturowe przejawiające się w różnym
sposobie myślenia, reagowania, środowisku prawnym nakładają się na siebie i tworzą bardzo skomplikowany
układ nieświadomych, bądź ukrytych czy też jawnych przekonań i oczekiwań stron. Mediator by móc
rozumieć strony i dynamikę konfliktu powinien umieć je dostrzegać i nazywać. Najczęściej w mediacji
międzynarodowej mamy do czynienia z sytuacją gdzie mediator i przynajmniej jedna ze stron konfliktu
pochodzą z tej samej kultury. W sposób oczywisty ma on w swoich zasobach bardziej lub mnie uświadomione
własne zaplecze kulturowe wraz z aspektem osobistych stereotypów i uprzedzeń. Stwarza to sytuację, gdy
inni uczestnicy spoza tej kultury nie mają swojego reprezentanta w zespole mediacyjnym. W związku z tym
często mediatorzy decydują się na współpracę w ko-mediacji dwunarodowościowej, w której mediatorzy
reprezentują kultury uczestników procesu. Korzyści z takiej współpracy są wielorakie:
- interdyscyplinarne podejście spojrzenie szczególnie tam, gdzie występują istotne różnice np.: kulturowe,
wieku, pozycji społecznej
- strony mają poczucie większej równowagi i bezstronności zespołu mediatorów, dzięki czemu mogą się czuć
bezpieczniej
- mediatorzy mają poprzez siebie bezpośredni dostęp do wiedzy o regułach danej kultury
- strony i mediatorzy mają możliwość, jeśli jest taka konieczność komunikować się w rodzimym języku
1
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- mediator wnosi jako swoje zaplecze także wiedzę i orientację prawną swojego kraju
- mediatorzy mają okazję modelować w swojej współpracy komunikację międzykulturową
- praca w parze mediatorów kobieta-mężczyzna, daje uczestnikom poczucie, że specyfika płci zostanie
uwzględniona, co pomaga zbudować poczucie bezpieczeństwa stron w pracy mediacyjnej
- mediatorom daje oparcie, poczucie bezpieczeństwa, pozwala na odpoczynek i zmianę prowadzącego w
trudnych momentach
- poszerza perspektywę (dzięki pogłębionej refleksji pomiędzy spotkaniami, konfrontacji hipotez, etc.)
- pomaga wypracować nowe podejścia
Dzięki wymianie doświadczeń pomiędzy mediatorami polskimi i niemieckimi w prowadzeniu mediacji
rodzinnych wokół uprowadzenia dziecka w ramach procedur Konwencji Haskiej Niemiec z Francją i USA,
wypracowano następujące rekomendacje do prowadzenia rodzinnych spraw dwunarodowościowych,
zawarte w Deklaracji Wrocławskiej podpisanej w Berlinie w 2007 roku:
“1. Mediacja powinna być prowadzona jako ko-mediacja dwunarodowościowa, przy udziale dwóch
mediatorów.
2. Mediatorzy powinni pochodzić z krajów pochodzenia stron mediacji. W polsko-niemieckich mediacjach
rodzinnych, w tym uprowadzeniach dzieci za granicę, mediatorzy powinni pochodzić z Polski i Niemiec, co
gwarantuje znajomość kultury i tradycji obojga rodziców.
3. W celu reprezentacji obu płci, zespół mediacyjny powinna stanowić kobieta i mężczyzna.
4. Zespół mediacyjny powinien się składać z prawnika oraz psychologa lub pedagoga. Dynamika konfliktu
wymaga bowiem umiejętności komunikacyjnych i wiedzy psychologicznej mediatora oraz wiedzy prawniczej
z zakresu prawa rodzinnego oraz postępowania w przypadku rodzicielskiego uprowadzenia dziecka.
5. Uprowadzenie dziecka wymaga od obojga mediatorów gotowości przeprowadzenia mediacji w ciągu
jednego lub dwóch tygodni od otrzymania zlecenia.”2
Deklaracja ta odnosi się do szczególnego przypadku konfliktu na tle miejsca pobytu i opieki nad dzieckiem w
rodzinie mieszanej kulturowo lub gdy jeden z rodziców bez zgody drugiego zmienia miejsce stałego pobytu
dziecka na inny kraj. Pomimo, ze deklaracja nie odnosi się wprost do spraw spadkowych, często stanowi
rekomendacje w prowadzeniu innych rodzajów mediacji międzynarodowej.
Oczywiście oprócz wielu korzyści płynących z ko-mediacji dwunarodowościowej, pojawiają się także
wyzwania łączące się z taką współpracą. Są nią z pewnością kwestie organizacyjne takie jak znalezienie
mediatora w innym kraju, podnosi to koszty prowadzenia mediacji i wymaga od mediatorów szczególnego
przygotowania do współprowadzenia procesu- przedyskutowania metod pracy, podziału ról i zadań.
Wyzwaniem mogą być też konflikty między mediatorami na tle odmiennych podejść do mediacji jako
procedury, różnic indywidualnych w tempie pracy, mówienia, aktywności, biegłości w zakresie technik pracy
w mediacji czy rywalizacja.
W odpowiedzi na potrzebę prowadzenia mediacji w zespołach mieszanych kulturowo tworzą się
siatki współpracy międzynarodowej, w ramach których między innymi mediatorzy z różnych krajów szkolą się
razem. Pomaga to nie tylko nawiązać osobiste, bezpośrednie relacje ale także poznać i uwspólniać warsztat
pracy. Jedną z organizacji skupiających rodzinnych mediatorów międzynarodowych jest niemiecki MiKK3 lub
belgijski Cross-borderFamily Mediator4.
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Decydując się na współpracę w ko-mediacji międzynarodowej, mediatorzy muszą pamiętać o wielu
kwestiach wymagających przemyślenia na różnych etapach mediacji.
Mediator inicjujący współpracę, zanim wybierze konkretnego współpracownika powinien
przemyśleć: Jak oceniam dla siebie przydatność współpracy z innym mediatorem? Czy wolę pracować
samemu i dlaczego? Kogo poszukuję do współpracy w tej konkretnej sprawie- jakie cechy są kluczowe dla
mnie? Co potrzebuję o nim wiedzieć zanim podejmę się z nim współpracy? Jakie posiadamy doświadczenie w
obszarze konfliktów kulturowych? Jak różnice kulturowe pomiędzy nami/stronami mogą wpłynąć na przebieg
mediacji?
Najczęstszymi kryteriami doboru mediatora jest doświadczenie w prowadzeniu mediacji i
wykształcenie. Dla niektórych osób decydujące mogą być cechy osobowościowe np. otwartość do
współpracy, tolerancja, łatwość nawiązywania kontaktów itp. Wiek i płeć mogą z kolei mieć duże znaczenie
dla stron, ze względu na ich oczekiwania kulturowe. W kulturach hierarchicznych może być to kluczowe w
budowaniu zaufania do mediatorów, starsi mężczyźni będą w nich mieć większy status społeczny niż młode
kobiety. Oczywiście nie jest to element determinujący, lecz raczej utrudniający bądź ułatwiający nawiązanie
współpracy i zbudowanie wiarygodności mediatorów.
Nawiązując współpracę z nowym mediatorem, szczególnie takim, którego nie znamy i pochodzi z
innej kultury, trzeba zadbać o czas potrzebny na nawiązanie relacji i poznanie się. Praca w tego typu
mediacjach, odbywa się pod ogromna presją oczekiwań stron co do jej efektywności, bo poniesione przez
strony koszty organizacyjne i finansowe są często duże. To obciąża dodatkowo mediatorów i ważne by mieli
w sobie oparcie i czuli się bezpiecznie. Warto porozmawiać o preferowanych modelach ko-mediacji. Istnieje
ich kilka:
-

wg zadań (zadawanie pytań, podsumowywanie, sporządzanie notatek, wizualizacja…)
wg etapów mediacji (wprowadzenie i kontrakt, definiowanie kwestii, praca nad potrzebami)
wg tematów (np. ustalenie części spadku , spłaty)
wg specjalizacji mediatora (jw.)
orientacja na stronę („na wprost” lub „na krzyż”)
intuicyjna

Współpracę pomiędzy mediatorami możemy opisać także poprzez metaforę dwóch pilotów
samolotu. Możemy mieć pilota głównego- aktywnego i drugiego- nawigatora, który jest obserwujący i
wnoszący meta poziom. Inny podział to dwóch ko-pilotów podzielonych zdaniami lub stopniem aktywności
na poszczególnych etapach mediacji. Inny model to pilot główny, posiadający duże doświadczenie i pilot
stażysta- mniej doświadczony, mający rolę wyraźnie pomocniczą, wspierającą. Idąc dalej za ta metaforą
można też pomyśleć, że obaj piloci mają gdzieś do pomocy kogoś z zewnątrz, poza procesem czyli nawigatora
ruchu na wieży, który mógłby ilustrować rolę superwizora, który reflektuje i konsultuje prowadzoną mediację
we współpracy.
Przykłady pytań, które do wspólnego rozważenia mogą postawić sobie mediatorzy: Jak będziemy udzielać
sobie informacji zwrotnych? Jakie sytuacje, tematy mogą naruszyć naszą neutralność, bezstronność? Jak
komunikujemy się pomiędzy sobą na sesji? Jak podejmujemy decyzje? Jak będziemy radzić sobie z różnicami
pomiędzy sobą, które pojawią się podczas procesu? Czy rozważamy superwizję mediacji? Jak podsumujemy
pracę? Jak będziemy świętować sukces?
Po zakończeniu mediacji ważne jest żeby znaleźć czas na ewaluację i podsumowanie procesu i
współpracy. Nie ma jeszcze wielu doświadczeń w tym zakresie w środowisku mediacyjnym, wiec każde takie

doświadczenie objęte refleksją może wnosić wiele do technik i metod pracy w międzynarodowych sprawach
spadkowych.

Wybór języka i sposób komunikacji
W sytuacji gdy języki ojczyste uczestników mediacji są różne, mediatorzy muszą podjąć decyzję
dotyczącą tego jak przebiegać będzie komunikacja pomiędzy stronami i mediatorami. Decyzja powinna brać
pod uwagę nie tylko kompetencje językowe stron, na ile swobodnie mogą wyrażać myśli i emocje w danym
języku, ale również aspekty kulturowy z tym związane. Różne kultury komunikują się w różnym stopniu
uwzględniając kontekst5. Niektóre języki, na przykład angielski, ze swej natury są nisko kontekstowe czyli
zwierają wiele zwrotów bezpośrednich oraz podkreślają związki przyczynowo- skutkowe6, w związku z tym
komunikacja ze stronami po angielsku będzie wymuszała nisko kontekstowość, która może być trudna dla
osób wychowanych w kulturach arabskich czy azjatyckich.
Decydując się na wybór języka, można wybrać trzy warianty:
- zdecydować się na prowadzenie mediacji w języku, który znają też pozostałe strony i mediatorzy,
- zdecydować się na użycie dwóch języków i w tym przypadku najczęściej zaangażować tłumacza lub
- poprowadzić mediację w języku trzecim, który nie jest ojczystym żadnego z uczestników, ale którym
wszyscy się posługują.
Możliwość komunikacji w języku ojczystym jest oczywiście najbardziej komfortowa, łatwo jest wtedy wyrażać
swobodnie i naturalnie swoje myśli i emocje. Używanie obcego zawsze stanowi większy wysiłek poznawczy i
trudniej jest komunikować się gdy jest się pod wpływem silnych emocji. Dlatego język w pewnym stopniu
wpływa na „siłę”, przewagę danej strony w mediacji i poczucie bezpieczeństwa. Wszystkie te kwestie
powinny być rozważone wraz ze stronami.
Należy unikać sytuacji w której mediator pełni równocześnie rolę tłumacza, może to zniekształcać jego rolę
w procesie i być zbyt obciążające poznawczo. Decydując się na włączenie w proces mediacji tłumacza należy
pamiętać o tym, że komunikacja na sesji nie będzie płynna i sesja będzie trwała dłużej. Ważne są tu
kompetencje językowe tłumacza, na ile jest w stanie sprawnie, symultanicznie i precyzyjnie tłumaczyć. Ważne
by mediatorzy mieli czas przygotować go do udziału w mediacji, nakreślając cele, zasady mediacji i przebieg
procesu. Innym aspektem udziału tłumacza jest ustalenie jego wynagrodzenia i podziału kosztów pomiędzy
uczestnikami.
Obok wyboru języka komunikacji szczególnie istotne jest zaplanowanie przebiegu komunikacji. Mediatorzy
powinni odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
Jak organizujemy komunikację pomiędzy sobą i ze stronami? Jak dzielimy się zadaniami i komunikacją
ze stronami? Kto komunikuje się z kim i w jaki sposób? Telefony? E-maile? Jak wymieniamy się informacjami
uzyskanymi od stron? Czy nawiązujemy kontakt z prawnikami stron? Sędziami prowadzącymi sprawę?
W mediacjach transgranicznych warto zastanowić się nad użyciem narzędzi komunikacji on-line.
Mediacja on-line zakłada, że spotkania odbywać się będą w sposób pośredni za pomocą platform
komunikacyjnych. Jest to decyzja ułatwiająca organizację i tańsza, co zwiększa dostępność mediacji i może
5
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przyśpieszyć jej przebieg. Brak spotkań bezpośrednich, szczególnie przy dużym poziomie emocji, może być
jednak czynnikiem obniżającym efektywność mediacji. Konflikty spadkowe najczęściej mają swoje źródła w
różnych trudnościach relacyjnych w rodzinie i charakteryzują się dużą emocjonalnością, więc szczególnie w
tych przypadkach komunikacja on-line może być to przeszkodą do wyjścia z impasu. Decyzję można podjąć
kierując się oceną stopnia eskalacji konfliktu, im wyższy tym ważniejsze będzie zaplanowanie sesji
bezpośrednich. Inną trudnością związaną z sesjami on-line są trudności techniczne- jakość połączenia i
zapewnienie poufności procesu. W tych sytuacjach mediator nie jest pewien czy strony nie nagrywają
spotkań i czy nie ma osób trzecich w pokoju.
Najczęstszym modelem wykorzystania narzędzi internetowych będzie wspieranie się e-mailami w
trakcie procesu i spotkaniami on-line na późniejszym etapie mediacji, gdy uczestnicy wypracowują szczegóły
porozumienia. Komunikacja pośrednia- listowna jest częstym źródłem nieporozumień, ważne by przykładać
szczególną uwagę do jej treści, zawsze będąc gotowym do udzielenia dodatkowych informacji czy
doprecyzowania przekazu.
Zbudowanie wiarygodności mediatorów jest kluczowe szczególnie na etapie przygotowania do
mediacji. Dlatego ważne jest, by nie pogłębiać, naturalnego poczucia stron, że mediator z mojej kultury jest
„moim” mediatorem i od początku zbudować maksymalnie transparentną komunikację- wszystkie e-maile
kierowane są do wszystkich uczestników i podpisywane przez obu mediatorów.

Kwestie praktyczne- organizacyjne
Ważne jest by przedyskutować przed rozpoczęciem kwestię wynagrodzenia i rozliczania mediacji,
odpowiadając na poniżesz pytania: Jak organizujemy kwestie płatności za mediację? W jaki sposób dzielmy
się wynagrodzeniem pomiędzy sobą? Czy wynagrodzenie mediatorów jest w równej wysokości, czy zależne
od lokalnych stawek za mediację? Czy strony płacą bezpośrednio mediatorom ze swojego kraju, czy ośrodkowi
mediacyjnemu, który wypłaca wynagrodzenie mediatorom?
Czy inne aspekty logistyczno-proceduralne: Czy podpisujemy umowę o mediację? W jaki sposób zawieramy
kontrakt mediacyjny ze stronami?
Jakie ma być samo miejsce spotkania, jeśli żaden z mediatorów nie posiada swojego ośrodka mediacji w
wybranej lokalizacji? Czy jest pokój na spotkania indywidualne?
Kto zapewni miejsce na mediację? Gdzie będą mieszkały osoby przyjeżdzające z zagranicy? Gdzie będzie
mieszkał mediator przyjeżdzający z zagranicy? Kto pokrywa koszty zamieszkania, przelotów? Jakie planowane
jest ustawienie przy stole? Kiedy i gdzie spotkają się mediatorzy przed sesją?

Miejsce i czas trwania mediacji
Wybór miejsca przeprowadzenia mediacji jest kluczowy jeśli chodzi o przebieg całego procesu.
Oczywiste jest, że podobnie jak w sytuacji wyboru języka, ci uczestnicy na których miejscu zamieszkania
(mieście, kraju) odbywa się mediacja są w korzystniejszej pozycji. Mają większe poczucie bezpieczeństwa i
dużo mniejsze koszty organizacyjne. Warto rozważyć, jeśli jest to możliwe i potrzebne, by dla równowagi
sesje obyły się w różnych miejscach zamieszkania stron lub wybrać trzecie, neutralne i wygodne dla stron.
Oczywiście w większości sytuacji przeważają względy praktyczne, takie jak mobilność poszczególnych
uczestników czy inne względy organizacyjne, w tym finansowe ważne dla stron.
Zwiększone koszty finansowe mediacji wiążą się z transportem (bilety lotnicze) i pobytem (noclegi,
wyżywienie) uczestników i mediatora, z innego kraju. Sprawy o wysokim poziomie napięcia emocjonalnego

pomiędzy stronami, wymagają więcej czasu dla zbudowania wzajemnego zrozumienia, stąd należy myśleć o
organizacji kilku sesji mediacyjnych dla osiągnięcia porozumienia. Dla podniesienia efektywności pracy i
obniżeniu kosztów, warto wziąć pod uwagę model sesji zblokowanych to jest kilku sesji w ciągu jednego dnia.
Dzięki wydłużonemu czasowi trwania sesji, w konfliktach gdzie jest dużo napięcia, emocji ale też kwestii do
poruszenia, mamy szansę przejść przez kilka etapów mediacji.
Model sesji zblokowanych zakłada, że w pierwszym dniu spotkania strony przejdą przez etapy:
zawarcia kontraktu komunikacyjnego i wypracowania zasad spotkania, następnie zebranie informacji o
sytuacji i ich uwspólnianie, przedstawienie subiektywnego obrazu historii konfliktu, zebranie tematów do
dyskusji, nazwanie potrzeb i interesów stron oraz zebranie opcji.
Po tej części pracy następuje przerwa do dnia następnego, w którym strony odnoszą się do
wypracowanych opcji i szukają wspólnego rozwiązania. Pomiędzy wyborem opcji warto dać stronom czas na
konsultacje czy zebranie potrzebnych do podjęcia decyzji informacji lub porady prawne.
Terminy poszczególnych spotkań muszą być ustalane z dużym wyprzedzeniem, by każdy z
uczestników miał czas na zorganizowanie się.

Przebieg sesji mediacyjnej
Istnieją różne style mediacji i różne jej modele. Style mediacyjne możemy umieścić na pewnym
kontinuum od mediacji ewaluatywnej poprzez facylitatywną, narratywną do transformatywnej. Każdy z tych
stylów różnie określa role mediatora w procesie rozwiązywania konfliktu i cele mediacji.
Styl ewaluatywny zakłada duże zaangażowanie mediatora w etap generowania opcji i ewaluacji
rozwiązań, celem mediacji jest zawarcie porozumienia. Mediator w tym podejściu jest fachowcem od obszaru
merytorycznego konfliktu, w procesie używa swojej fachowej wiedzy poza mediacyjną.
Styl facylitatywny podkreśla, rolę mediatora jako osoby odpowiedzialnej przede wszystkim za aspekt
strukturalny i komunikacyjny procesu, celem jest zawarcie porozumienia i zbudowanie współpracy.
Styl narratywny zakłada przeformułowanie założeń stron na swój temat i definiowania sytuacji
konfliktowej, a transformatywny w największym stopniu za cel przyjmuje zmianę relacji pomiędzy stronami
konfliktu.
Z założeń dotyczących celu wypływa model pracy.
Facylitatywny styl mediacji, najczęściej strukturyzuje proces na pięć etapów (wg. modelu
Harwardzkiego) stawiając zgodnie z rodzajem mediacji (rodzinna, gospodarcza) akcent na różnych jego
etapach. Ten pierwszy koncentruje się na etapie eksploracji potrzeb i budowania wzajemnego zrozumienia.
W mediacji gospodarczej mediatorzy koncentrują się w większym stopniu na negocjacjach w etapie
generowania opcji.
Etap pierwszy mediacji zakłada zawarcie kontaktu ze stronami. Opiera się on na zbadaniu oczekiwań
stron wobec mediacji i roli mediatorów oraz uzgodnień kwestii organizacyjnych. Etap drugi to zbieranie
informacji dotyczących konfliktu i ustalanie listy kwestii do negocjacji. Kolejny krok to odkrywanie potrzeb i
interesów stron oraz budowanie wzajemnego zrozumienia. Po nim następuje generowanie opcji rozwiązań i
negocjacje. Ostatni krok to sformułowanie i zapisanie porozumienia.
W oparciu o tę wiedzę mediatorzy decydujący się na ko-mediację dwunarodowościową, warto by
odpowiedzieli sobie wcześniej na następujące pytania:
Według jakiego modelu mediacji pracujemy? W jaki sposób? Jak chcemy ustrukturyzować proces mediacji?

Czy przewidujemy sesje indywidualne? Co wnosimy z sesji indywidualnych na sesję wspólną? Co z
poufnością na tych spotkaniach? Czy decydujemy się na możliwość spotkań indywidualnych ze stronami przed
sesją wspólną i w trakcie trwania procesu? W jakich okolicznościach? Jakie są cele tych spotkań? Jakie
informacje chcemy zebrać?
Pytania ważne do spotkań wstępnych: Jakie są oczekiwania stron co do celu i przebiegu mediacji? Jakie są
oczekiwania stron wobec mediatorów?
Jakie mamy wrażenia po pierwszym kontakcie przed sesją? Jak myślimy co może się wydarzyć? Kto rozpocznie
sesję? Czy używamy flipchart’u?
Jak myślimy jakie tematy wniosą strony? Jakie z tematów mogą być szczególnie trudne? Jak możemy sobie
radzić z trudnościami? Czy są jakieś kwestie, których nie chcemy poruszać w mediacji?
Co strony łączy, co maja wspólnego a co dzieli, różni? Jak głęboko wchodzimy w wątki emocjonalne? W
rodzinną historię, przeszłość?
Jakich technik używamy na etapie docierania do potrzeb? Jakich techniki używamy na etapie generowania
opcji?
Podsumowanie
Planując proces mediacji międzynarodowej należy uwzględnić szereg istotnych elementów, które
decydują o przebiegu i efektywności mediacji. Jest to złożony proces, w którym mediator wkracza w obszar,
który wciąż wymaga zbierania i opracowywania doświadczeń w środowisku mediatorów. Uważne
planowanie, branie pod uwagę całej gamy istotnych czynników i analizowanie ich wpływu na proces
negocjacji jest cennym, rozwojowym jak również i obciążającym doświadczeniem.
Praca w ko-mediacji przynosi szansę na zwiększenie kompetencji zawodowych, wymianę
doświadczeń i budowanie nowej jakości pracy, ale równocześnie wymaga otwartości i czasu na jego analizę i
ewaluację. Inny sposób pracy wymusza refleksję nad własnym warsztatem pracy i poszerza perspektywę.
Często przynosi doświadczenie przekraczanie własnej strefy komfortu, która jest analogicznym procesem do
procesu stron w mediacji, które w poszukiwaniu rozwiązań dobrych dla wszystkich przekraczają swoje
założenia i zwiększają obszar akceptacji.
Zwiększona dynamika mobilności obywateli różnych krajów Unii Europejskiej prowadzi także do
zmian w usługach mediacyjnych. Prowadzenie międzynarodowych mediacji spadkowych, teraz rzadkie
doświadczenie, z biegiem czasu stanie się potrzebą wielu osób, których rodziny i przyszły spadek są
rozmieszczone w różnych krajach. Przygotowywanie się do ich prowadzenia, opracowywanie optymalnych
modeli i sprawdzonych schematów, wymiana doświadczeń w środowisku mediatorów stanie się cennym
zasobem i przyczyni się do rozwoju ważnego narzędzia jakim jest ADR w rozwiązywaniu konfliktów. Stajemy
się częścią procesu zmiany.

Niniejsza publikacja została przygotowana przy wsparciu finansowym Programu Justice UE. Jej zawartość jest wyłączną
odpowiedzialnością autorów i nie może być uznana jako wyrażenie stanowiska Komisji Europejskiej.

Agnieszka Olszewska

Proces żałoby a mediacja spadkowa
Wprowadzenie
Osoby w konflikcie czy pracujący z nimi eksperci zapytani o to, co stoi na przeszkodzie w wyjściu z
impasu, odpowiadają często, że trudnością są silne, negatywne emocje. W sprawach rodzinnych proces
emocjonalny stron wpływa znacząco na ich przekonania i nastawienie wobec siebie nawzajem, często
determinując przebieg rozmów, bardziej niż zewnętrzne czynniki np. strukturalne, ekonomiczne bądź
prawne. W sprawach spadkowych mamy do czynienia z ważnymi, długotrwałymi więziami i często
współzależnością stron charakterystycznymi dla spraw rodzinnych oraz nakładający się na to dodatkowo
emocjonalny proces żałoby spadkobierców. Ma on dwa wymiary; indywidualny, w którym każdy z członków
rodziny swój smutek i grupowy, w którym rodzina jako całość radzi sobie ze zmianą, którą uruchamia śmierć
jednego z jej członków. Z tego powodu wpływ emocji na przebieg mediacji może być szczególnie istotny.
Dla mediatora pracującego w obszarze mediacji spadkowych wiedza dotycząca emocjonalnego
procesu żałoby jest potrzebna z dwóch powodów. Po pierwsze, mediator powinien rozumieć, co się dzieje ze
stronami, umieć to odnieść do ogólnych prawidłowości i na tej podstawie ocenić, czy jedna lub obie strony
są zdolne i gotowe do udziału w negocjacjach, czyli czy mogą reprezentować swoje potrzeby oraz czy są
zdolne do racjonalnej oceny sytuacji i rozwiązań podejmowanych w mediacji. Po drugie, by rozumieć i umieć
przewidzieć, jaki wpływ proces straty i żałoby wywiera na negocjacje, które toczą członkowie rodziny w
mediacji.
Umiejętność pracy z silnymi uczuciami stron, oznacza rozumienie mechanizmu ich powstawania, ich
funkcji i roli w procesie negocjowania rozwiązań. Przed mediatorem w międzynarodowych sprawach
spadkowych stoi wyzwanie uznania i włączenia emocji z równoczesnym utrzymaniem celu procesu, jakim
jest osiągnięcie trwałego, akceptowalnego porozumienia, które pozwoli na przewrócenie dobrostanu i
współpracy w rodzinie.

Emocjonalny proces przeżywania żałoby i straty
„Tylko ci, którzy są zdolni do miłości ludzi i rzeczy, czyli są zdolni do wejścia w zależność i przywiązanie,
odczuwają smutek. Smutek jest drugą stroną miłości. Żałoba jest sposobem radzenia sobie ze stratą; poprzez
doświadczenie i przeżycie smutku dochodzimy stopniowo do uzdrowienia”. (Keirese, M. (2004) „Smutek, strata, żałoba.
Jak sobie z nimi radzić? Jak pomóc innym?”, Radom, Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne)

Wszystko, co nosi w sobie znamię poczucia straty kogoś lub czegoś może prowadzić do żałoby. Może
dotyczyć ona rozwodu, utraty szansy na posiadanie dziecka, niespełnionego awansu, przejścia na emeryturę,

zwolnienia z pracy. Zdarzają się sytuacje, gdy strata kogoś bliskiego lub czegoś ważnego nie została uznana i
rozpoznana społecznie, a osoby przeżywające żałobę w oczach społeczeństwa nie mają do niej prawa. Może
dziać się tak gdy ktoś był chory i umarł na AIDS, osoba w żałobie była ze zmarłym w relacji, którą utrzymywali
w tajemnicy. W takiej sytuacji proces żałoby jest szczególnie trudny gdyż osoba ta nie dostaje uwagi i wsparcia
społecznego i przeżywa ją samotnie.
Nie ma dwóch osób, które będą przeżywać stratę bliskiej osoby dokładnie w ten sam sposób.
Osobiste przeżycia, natura utraconej relacji, wiek, w którym doświadcza się straty czy warunki życia sprawiają,
że sposób przeżywania uczucia straty przebiega w indywidualny sposób.
Przepracowanie czyli dopuszczenie i przeżycie uczuć oraz zaakceptowanie zmiany, jest zadaniem,
które powoduje wyczerpanie na wszystkich poziomach funkcjonowania: fizycznym, emocjonalnym i
duchowym.
Mapa naturalnych doświadczeń osoby przeżywającej stratę i etapy przeżywania żałoby

W oparciu o pięcioetapowy model reakcji pacjenta na wiadomość o nieuleczalnej chorobie i bliskiej
perspektywie śmierci opracowanej przez Elisabeth Kübler-Ross1, możemy opisać w pewnym przybliżeniu
stany emocjonalne charakterystyczne dla żałoby.
Pierwszą emocją jest zaprzeczenie i wyparcie informacji o śmierci, bądź zbliżającej się śmierci.
Pojawia się upór, otępienie, zamrożenie, szok.
Kolejnym etapem jest złość, zarówno skierowana na siebie przyjmująca postać poczucia
winy, jak i gniew na innych, na świat wyrażany poprzez zachowania buntownicze i agresywne. Może się ona
przejawiać także szukaniem winnych, pretensjami do członków rodziny, wybuchami agresji, drażliwością,
nadmiarowością reakcji. Etap przezywania złości jest naturalny i pełni szereg ważnych funkcji
psychologicznych. Z jednej strony daje energię do działania, jak i chroni przed uczuciem chaosu, dezorientacji
i smutku na które nie jest się gotowym. Bardzo często na tym etapie powstaje konflikt pomiędzy członkami
rodziny, który jest w tym kontekście wynikiem naturalnego procesu przechodzenia przez proces żałoby.
Po buncie i złości następuje proces targowania się (negocjacja). Jest to faza przejścia i orientacji,
szukanie ciągłości, budowanie pomostu miedzy przeszłością a teraźniejszością i przyszłością. Pojawiają się
ważne pytania egzystencjalne dotyczące sensu życia, znaczenia śmierci i dalszego życia po stracie.
Faza depresji i melancholii charakteryzuje się regresem, smutkiem, objawami depresji. Mogą
pojawiać się myśli samobójcze, poczucie beznadziei i osamotnienia, rozpamiętywanie przeszłości. Często
smutek przejawia się w nagłych napach bólu, przywoływanych przez wspomnienie, zapach, jakąś sytuację
która przypomina o zmarłym.
Przeżycie smutku, opłakanie straty pozwala na powolne myślenie o przyszłości i godzenie się ze stratą.
W całym wachlarzu emocji i przeżyć związanym z żałobą, możemy zaobserwować oprócz opisanych powyżej
uczuć także lęk, silną ambiwalencję, proces identyfikowania się ze zmarłym czy jego idealizację. Wszystkie te
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emocje są uprawomocnione i pełnią swoją funkcję psychiczną prowadząc ostatecznie do odzyskania
równowagi.
„Jeśli szukamy uzdrowienia, uwolnienia od bólu, jeśli szukamy prawdziwego zadowolenia w życiu, musimy
pozwolić na doświadczanie bólu. Jest to jedyne, co naprawdę pomaga” (Keirese, M. (2004) „Smutek, strata, żałoba. Jak
sobie z nimi radzić? Jak pomóc innym?”, Radom, Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne).

aby powrócić do równowagi, osoba doświadczająca straty musi przeżyć i doświadczyć bardzo
trudnych uczuć i stanów. Jeśli unikamy odczuwania bólu, może powrócić ona później pod postacią objawów
somatycznych czy zaburzeń psychicznych. Nie dopuszczenie do siebie pewnych uczuć będzie skutkować
zatrzymaniem się procesu uzdrawiania, innymi słowy osoba może na bardzo długi czas utknąć na pewnym
etapie, czy to zaprzeczenia, czy złości czy smutku i nie przejść do etapu w którym strata staje się częścią
naszego życiowego doświadczenia, nie zamykając nas na nowe i nie odbiera radości życia.
Oznacza to, że

Innym sposobem opisu przeżywania żałoby jest przedstawienie jej jako wewnętrznego procesu, w
którym osoba przez nią przechodząca ma do wykonania cztery główne zadania2.
I. Akceptacja rzeczywistości po stracie lub w związku ze stratą
II. Doświadczenie bólu straty
III. Przystosowanie się do rzeczywistości bez osoby zmarłej
IV. Znalezienie dla osoby zmarłej nowego miejsca w naszym życiu i nauczenie się od nowa kochać życie
Mechanizmy psychologiczne związane ze starzeniem się i śmiercią rodzica
Większość dorosłych, prowadzących samodzielne życia dzieci zaskakuje intensywność uczuć, jaka
pojawia się po stracie rodzica. Wraz z odejściem rodzica znika bezpieczna ściana oddzielająca dorosłe dzieci
od ich własnej śmierci oraz pojawia się uczucie utraty dzieciństwa.
Doświadczenie starty rodziców jest przeżywane bardzo różnie, zależy to od wielu czynników. Jednym
z nich jest wiek, w którym tracimy rodzica – najtrudniejszym momentem jest okres separacji związanej z
osiągnięciem dorosłości (około dwudziestu lat) oraz sześćdziesięciu lat, kiedy zmagamy się z własną
śmiertelnością i starzeniem się. Znaczenie ma także fakt, czy tracimy pierwszego, czy drugiego rodzica – jeśli
umiera drugi stajemy się sierotą, tracimy bezpowrotnie dom rodzinny.
Gdy rodzic umiera w starszym wieku odczuwamy nie tylko smutek, ale całą gamę uczuć takich jak
bezsilność, złość, poczucie winy, wstyd, ulga. Gdy relacje z rodzicem były trudne lub złe, jego śmierć powoduje
nieraz dużo większy smutek, nawet jeśli sobie tego nie uświadamiamy. Dzieje się tak często dlatego, że wraz
z jego śmiercią utracone zostają bezpowrotnie szanse na zbudowanie z nim dobrego związku.
Uczucia te pojawiają się także w trakcie starzenia się, choroby. Wraz z chorobą rodzica dzieci
uświadamiają sobie, że sama miłość już nie wystarcza, by traktować rodzica z szacunkiem. Zanim podejmą
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opiekę nad starzejącym się lub chorym rodzicem muszą nie tylko zrozumieć ich potrzeby, lecz także zrozumieć
swoje własne uczucia.
Dorosłe dzieci mierząc się ze starzeniem swoich rodziców mają zazwyczaj trzy zadania, które często
trudno ze sobą pogodzić: wychowanie i opiekę nad własnymi dziećmi, życie własnym życiem oraz pomoc
swoim rodzicom i ewentualnie dziadkom. Stres związany z tą sytuacją, przytłoczenie nadmiarem obowiązków
może powodować doznawanie agresji i strachu, których nie spodziewalibyśmy się po sobie, a następnie wstyd
i poczucie winy.
Choroba, niesprawność i bezradność rodziców zmniejsza nagle dystans emocjonalny, przybliża
rodziców i dzieci do siebie, przywołując na powrót zależność. Często wpada się wtedy z powrotem w dawne
schematy relacji – i te przyjemne, i te nieprzyjemne. Ujawniają się wcześniejsze emocje, otwierają stare rany,
wracają dawne doświadczenia. Otwarte i ukryte konflikty mogą ożywać w sytuacji odwrócenia ról, gdy dzieci
opiekują się rodzicami.
Tłumione uczucia, których nie dopuszczamy do świadomości, wcześniej czy później wyjdą na wierzch.
Wyparte mogą zmieniać nasze postrzeganie samego siebie i naszych relacji. Sprawiają czasem, że
podejmujemy błędne decyzje.
Gdy dorosłym dzieciom, mimo autentycznej chęci, nie udaje się być w bliskim kontakcie z rodzicami,
może to oznaczać, że unikają konfrontacji z nieprzyjemnymi uczuciami, które wolą ukryć, takimi jak złość,
niezadowolenie, irytacja, zazdrość, czy poczucie winy.
Poczucie winy, często nazywane odwróconą do siebie złością, może stanowić jeden z czynników
utrudniających porozumienie w negocjacjach rodzinnych. Im większe poczucie winy, tym trudniej wziąć
odpowiedzialność za swoje działania. Poczucie winy jest zazwyczaj efektem, bądź siłą napędową innych
nieprzyjemnych uczuć, mających swe źródło w przeszłości i teraźniejszości.
Jedna emocja łączy się z inną, splatają się ze sobą, wywołują kolejne tworząc samonapędzające się koło uczuć.

Poczucie winy
Wstyd

z powodu
wstydu i
niechęci

za niechęć

Niechęć

Złość,

do
starzejącego się
rodzica

że muszę się
czuć winny

Niepokój,
strach,
że zostanę
ukarany za
swoją złość

Poczucie winy często wskazuje na jakąś niewłaściwość w czynach, słowach czy sposobie myślenia. To
natomiast idzie często w parze z obniżonym poczuciem swojej wartości oraz chęcią samokarania.
Innym źródłem poczucia winy u dorosłego dziecka jest uświadomienie sobie, że nie jesteśmy w stanie
opiekować się rodzicami tak, jak oni opiekowali się nami, kiedy byliśmy dziećmi - mamy uczucie, że nie
spłaciliśmy długu wobec nich.
Po śmierci bliskiej osoby źródłem poczucia winy u dzieci może być uczucie, że chciały śmierci swoich
rodziców, np. gdy choroba była długotrwała lub nieuleczalna albo gdy rodzic był trudny w kontakcie i
przytłaczał emocjonalnie całą rodzinę.

Towarzyszenie w przeżywaniu żałoby
Rola mediatora w przeżywaniu żałoby
Mediator, jak wielu specjalistów wspierających rodzinę w trudnym okresie po śmierci członka
rodziny, powinien być profesjonalnie przygotowany do tego procesu, również pod względem wiedzy
psychologicznej.
W trakcie procesu mediacji, dzięki wiedzy dotyczącej procesu radzenia sobie ze stratą, mediator może:
 normalizować proces żałoby – wskazywać, jakie zachowania są naturalne, obniżając napięcie
emocjonalne stron
 budować zrozumienie stron dla ich różnych reakcji emocjonalnych i ich wpływu na wzajemne relacje
czy różne potrzeby odkrywane w procesie negocjacji dotyczących spadku
 stanowić pierwsze źródło informacji psycho edukacyjnych, np. dotyczących towarzyszenia osobom w
żałobie, szczególnie dzieciom, stanowiąc oparcie i budując poczucie bezpieczeństwa stron
 być uważnym na symptomy wskazujące na konieczność specjalistycznego wsparcia psychologicznego

Rola bliskich w towarzyszeniu w żałobie
Żałoba to proces, którego nie przechodzi się samotnie, lecz w relacjach z innymi. Kulturowo zmienił
się sposób przechodzenia żałoby, kiedyś było dużo więcej uwagi i obecności śmierci w życiu ludzi, teraz
jesteśmy od niej izolowani, śmierć i żałoba stały się tematem tabu.
Smutek potrzebuje czasu, ale to nie mijający czas działa uzdrawiająco, a raczej możliwość wyrażenia swojego
bólu oraz wsparcie, które osoba w żałobie dostaje od innych. Głównym zadaniem osoby towarzyszącej w
żałobie jest pomóc cierpiącemu wyrazić swój smutek czy inne silne uczucia, jak złość, bunt i agresja wysłuchać tego, co ma do powiedzenia, pozwolić na łzy, zaakceptować uczucia i pomóc znaleźć własną
odpowiedź na pytania nurtujące osobę doświadczającej żałoby.

Dzieci reagują na stratę inaczej, ponieważ ich myślenie nie jest tak rozwinięte jak u dorosłych, rozumieją
rzeczy dosłownie, nie potrafią zrozumieć i opisać co się z nimi dzieje.
Z tego powodu dorośli opiekunowie mają szczególną rolę we wspieraniu dzieci w tym procesie. „Nie można
dzieciom oszczędzić straty, można im ją tylko pomóc przeżyć”3.
Przydatne wskazówki dla opiekunów towarzyszących dzieciom w przeżywaniu straty:














Przekazuj prawdziwe i bezpośrednie informacje
Nie ukrywaj swoich uczuć przed dziećmi
Daj dzieciom czas na zrozumienie, czym jest śmierć
Licz się z faktem, że dzieci przeżywają uczucia intensywnie i krótko
Pozwól dzieciom przeżywać swój smutek (nie muszą być dzielne, trzymać się, itp.; pozwól im płakać)
Daj uczuciom pierwszeństwo przed wszystkim, wysłuchaj dziecka uważnie
Przygotuj dziecko na reakcje i uczucia, jakie mogą się u niego pojawić (poczucie winy, obwinianie się,
agresji, rozchwianiu, itp..)
Zapewnij dzieci o tym, że życie i wasza rodzina będą trwały dale
Pozwól dzieciom wyrazić ich własne myśli i odczucia
Daj dzieciom zapewnienie, że nadal mogą być dziećmi
Przyjmij do wiadomości, że dzieci tracą coś więcej niż ukochaną osobę. Pod wpływem straty zmieniają
się bliscy, układ rodzinny czy plany dotyczące przyszłości
Zachęcaj do rozmów z przyjaciółmi
Zachęcaj innych w otoczeniu, żeby poświęcali uwagę dzieciom

Zdolność stron do udziału w mediacji
Strona zdolna do udziału w mediacji, jest w stanie świadomie i asertywnie reprezentować swoje interesy.
Aktywnie uczestniczyć w nazywaniu swoich potrzeb, kryjących się za czasem silnymi reakcjami
emocjonalnymi. Ponieważ mediacja jest metodą zakładającą, że trwałe i dobre rozwiązania odpowiadają na
potrzeby wszystkich stron ważne by strony były w stanie zwiększać elastyczność w rozumieniu i przyjmowania
różnic pomiędzy sobą a innymi. Przyjmowanie perspektywy innych uczestników sporu, pozwala na
racjonalnie oceny rozwiązań i podejmowanie decyzji uwzględniających dobro innych.
Są to duże wyzwania poznawcze i emocjonalne dla stron konfliktu, które w mediacji spadkowej są w
konflikcie rodzinnym, który zawsze charakteryzuje się silnym zaangażowaniem osobistym stron. W
kontekście sprawy spadkowej mogą oni być dodatkowo obciążeni emocjami związanymi z procesem żałoby.
Z tego powodu warto zwrócić szczególną uwagę zdolność strony do udziału w negocjacjach poprzez ocenę
posiadania siły do chronienia swoich interesów. Zalecenie sięgnięcia po zewnętrzne, profesjonalne wsparcie
psychologiczne jest ważne właśnie dlatego, by zadbać o uczestników mediacji i ich długofalowe interesy.
Pomoc specjalisty jest potrzebna, gdy uczucia osoby w żałobie są intensywne i nie ma oznak zmiany.
Warto zwrócić uwagę i zaproponować konsultację z profesjonalistą, gdy w okresie od sześciu do ośmiu
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tygodni po śmierci osoba w żałobie: zaniedbuje higienę osobistą, ma trudności w podejmowaniu
najprostszych decyzji, jest hiperaktywna, ma halucynacje, podejmuje zachowania ryzykowne (alkohol,
używki), aktywnie myśli o śmierci, cierpi na bezsenność, pojawia się znaczna utrata wagi, która postępuje.

Wpływ procesu straty i żałoby na proces negocjacyjny

Zmiany w rodzinie
Ze śmiercią członka rodziny wiążą się zmiany w całej rodzinie, jej członkowie mogą się od siebie
oddalić lub zbliżyć. Uruchamiają się pierwotne doświadczenia z rodziny pochodzenia, czyli przeszłość, która
ukształtowała nas na całe życie.
Każdego z członków rodziny z osobą zmarłą łączyły inne relacje i inne miała dla niego znaczenie, dlatego też
każdy radzi sobie z jej stratą i swoim smutkiem inaczej. Różnice te mogą powodować konflikty zamiast
bliskości i wsparcia, izolować członków rodziny zamiast jednoczyć. Pomiędzy rodzeństwem może powstawać
napięcie związane z tym, jaką mieli relację ze zmarłym rodzicem, jak dzielili się obowiązkami związanymi z
opieką i śmiercią. Mogą mieć też duże oczekiwania związane z miłością braterską czy siostrzaną, oczekiwać
szczególnego wsparcia w sytuacji, gdy wszyscy go równie potrzebują i trudno jest im odpowiedzieć na
potrzeby innych.
Może być też tak, że wraz ze śmiercią członka rodziny znika jakaś przeszkoda i pojawia się możliwość
wyjaśnienia, pojednania i nawiązania nowych kontaktów w rodzinie. Może być na przykład tak, że ze
złożonych powodów zmarły blokował, zaburzał kontakt i komunikację pomiędzy innymi członkami rodziny, a
po jego odejściu powstała możliwość rozmowy wprost i wyjaśnienia sytuacji z przeszłości bezpośrednio.

Podział spadku jako rozliczenie przeszłości
Jak mówi przysłowie flamandzkie: „Dopóki nie doszło do podziału spadku, nie wiemy, jak naprawdę
wyglądają relacje rodzinne”. Proces negocjacji spadkowych to równocześnie proces rozliczenia przeszłości,
który ma swoje odzwierciedlenie w ustaleniach materialnych i finansowych. To rozliczenie przeszłości to
proces podsumowania relacji w kontekście wymiany: „co ktoś wziął dla siebie” i „co ktoś dał od siebie” oraz
„co ktoś dostał” i „czego nie dostał” od innych członków rodziny. Jest to proces znacznie bardziej
skomplikowany niż na przykład rozliczenie majątkowe pary przy rozwodzie, ponieważ zaangażowanych jest
weń dużo więcej osób, które tworzą złożoną siatkę wzajemnych zależności.
Walka o spadek zatem często nie toczy się o dobra materialne, lecz raczej o dziedzictwo duchowe
rodziców, o odziedziczone po nich aspekty osobowości, o ukryte cele, wizje i ideały. Uczucia bycia kochanym
mniej lub bardziej, otrzymania większych lub mniejszych szans przekładają się na sposób kalkulowania tego
co wymiarze materialnym. Jest to naturalny proces. Bracia i siostry walczą ze sobą tak, jak to robili, gdy byli
dziećmi. W sprawach spadkowych dla stron ważne jest poczucie, że rozwiązanie jest sprawiedliwe.

Podsumowując, przekonanie, co jest sprawiedliwe przy podziale spadku, wynika z emocjonalnego
poczucia stron co do tego:
- co kto dostał za życia rodziców,
- jakie ma zasoby tu i teraz, czyli jak mu się wiedzie w życiu i jak bardzo czegoś potrzebuje,
- jakie były relacje w rodzinie: kto kogo bardziej kochał, wspierał, akceptował,
-jaki był udział w życiu i sprawach rodzinnych: kto brał na siebie odpowiedzialność, pielęgnował
tradycję, wartości, ideały,
- kto opiekował się członkami rodziny, szczególnie rodzicami (spadkodawcami) w chorobie, starości
Najczęściej odczucia stron dotyczące tego, co jest sprawiedliwe, adekwatne przy podziale majątku
różnią się pomiędzy sobą, powodując brak zrozumienia dla proponowanych rozwiązań i eskalację konfliktu.
W związku z tym warto opracować ze stronami ich subiektywne kryteria sprawiedliwego rozwiązania,
zarówno obiektywne jak i wewnętrzne.
Wobec impasu negocjacyjnego związanego z rozbieżnymi lub znacząco różnymi oczekiwaniami stron,
mediator ma za zadanie zrozumieć, ich istotę, genezę. Odkrywanie i nazwanie potrzeb umożliwia lepiej
zrozumieć siebie, usłyszeć, zrozumieć i uznać potrzeby innych. Ten proces nakierowany na budowanie
wzajemnego zrozumienia stron satysfakcję psychologiczną i proceduralną i odblokowuje często negocjacje
na poziomie rzeczowym.
Ważnym elementem jest zwrócenie przez mediatora uwagi na czym głównie opiera się satysfakcja
stron z rozwiązanego konfliktu. Na podstawie badań i obserwacji stworzono model w którym potrzeby ludzkie
podzielone zostały na trzy grupy, tworząc razem trójkąt satysfakcji4.
Satysfakcja rzeczowa/merytoryczna jej osiągnięcie opiera się na realizacji celów rzeczowych, materialnych
będących przedmiotem sporu np. podział pamiątek po zmarłym, spłata nieruchomości. Satysfakcja
proceduralna związana jest z formą rozwiązywania sporu, przekonaniach o jej sprawiedliwości,
adekwatności, skuteczności, porządkiem rozmów- zachowania etapów, zaimplementowaniem rozwiązań w
praktykę, zaprojektowaniem i wdrożeniem mechanizmów monitorujących i regulujących konflikty w
przyszłości. Satysfakcja psychologiczna oznacza, że uczestnicy doświadczają wzajemnego szacunku, wierzą w
dobrą intencję stron (jej otwartość i uczciwość), uznania oraz akceptacji dotyczącej roli przyjętej w konflikcie.
Osiąganiu tej satysfakcji sprzyja usprawnienie komunikacji, regulacja emocji przez uczestników sporu. Dzięki
jej osiągnięciu jest możliwe zakończenie sporu i wprowadzenie rozwiązań w życie.
Waga poszczególnych rodzajów satysfakcji może być różna dla uczestników, lecz w mediacji rodzinnej ze
względu na współzależność i trwanie tych relacji po rozwiązaniu konfliktu, osiągnięcie zadowolenia w sferze
psychologicznej jest kluczowe.

Podsumowanie
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Śmierć jest końcem życia, ale nie jest końcem relacji. Rodzice czy inne zmarłe osoby i związki, jakie z nimi
tworzyliśmy pozostają w nas, żyjących. Podział spadku jest częścią procesu żałoby, szukaniem drogi do
uzdrawiającego łączenia przeszłości i przyszłości, splataniem symbolicznego dziedzictwa i materialnego
kapitału rodziny w osobistą historię każdego z jej członków i całości, jaką tworzą.
Podział spadku jest procesem godzenia się ze zmianą, szasną na zmierzenie się z przeszłością,
wyrównaniem długów i tworzeniem nowej, godnej rzeczywistości rodzinnej.
Strony zgłaszają się do mediatora, gdy ich własne zasoby nie wystarczają do rozwiązania konfliktu.
Mediacja jest dla nich szansą na przeformułowanie oczekiwań i osiągniecie porozumienia poprzez
rozwiązanie sporu.
Zadaniem mediatora jest odblokowanie komunikacji i poszerzenie perspektywy. Może to robić używając
emocji stron jako drogowskazu do odkrycia ważnych i blokujących porozumienie obszarów. Zrozumienie i
nazwanie przez mediatora potrzeb kryjących się pod emocjami wynikającymi z żałoby, pozwala budować
wzajemne zrozumienie stron dla swoich oczekiwań i wyjście z negatywnych wzorów komunikacji.
Uwzględniając w mediacji spadkowej jej kontekst międzykulturowy, warto pamiętać, że kulturowe
wzorce przeżywania żałoby, rytuały z nią związane, różnią się. Inną ważną zmienną jest też element
religijności, osoby wierzące mogą w inny sposób odpowiadać na kolejne zadania procesu godzenia się ze
stratą, niż niewierzące. Biorąc pod uwagę wymiary kultur, jako zmienne warunkujące wyrażanie i
komunikowanie emocji, można wiedzieć te różnice przez pryzmat wymiaru powściągliwości lub ekspresji
emocji oraz komunikowania się wprost i kontekstowo.
Wiedza dotycząca emocjonalnego procesu radzenia sobie ze stratą jest zasobem mediatora, który daje
mu orientację oraz poczucie kompetencji i umożliwia świadome poprowadzenie procesu negocjacji,
zwiększając szanse na zawarcie dobrego, trwałego porozumienia przez strony.
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Różnice kulturowe w międzynarodowej mediacji spadkowej
Specyfika mediacji międzynarodowej
Różnice kulturowe mogą wpływać na powstawanie, przebieg jak i sposób rozwiązywania konfliktu
pomiędzy stronami pochodzącymi z różnych kultur. W międzynarodowej mediacji spadkowej często
będziemy mieli do czynienia z konfliktem w kontekście transgranicznym i międzykulturowym, czyli stronami
które zarówno zamieszkują w innych krajach, jak również wychowały się i zostały ukształtowane przez inne
założenia kulturowe.
Wyzwaniem w prowadzeniu tego typu spraw jest wzięcie pod uwagę dodatkowych czynników
utrudniających porozumienie takich jak inne style reagowania na konflikt, sposoby rozwiązywania
konfliktów, akcent na różne elementy składające się na satysfakcje z jego rozwiązania, inne podejście do
czasu, odmienne sposoby wyrażania emocji, podejście do prywatności i decyzyjności, różnice w definiowaniu
roli i powinności wobec rodziny.
Wiedza dotycząca różnic kulturowych warunkujących specyfikę komunikacji międzykulturowej jest
ważnym elementem przygotowania mediatora do prowadzenia spraw międzynarodowych. Pozwala
rozumieć odmienne znaczenia kryjące się za zachowaniami stron unikając eskalacji konfliktu.

Różnice kulturowe i charakterystyka wymiarów kultur
Mimo, że często komunikujące się osoby pochodzące z innych krajów europejskich są ubrane czy
zachowują się podobnie, to przekonania, sposób myślenia i interpretacji świata są różne. Kultura to nie tylko
jej materialne aspekty, ale również cały złożony system wierzeń, wiedzy, przekonań, doświadczeń, wartości,
sposobów interpretacji świata, organizacji życia społecznego, sposób podejmowania decyzji grupowych itp.
Kultura, tak jak góra lodowa składa się z kilku poziomów – jej czubek widoczny na powierzchni czyli
zachowania, praktyki, materialność– są to widoczne przejawy niewidocznych norm i wartości ukrytych w
głębi. Są one fundamentem leżącym u podstaw każdej kultury, jej prawdami o życiu i świecie. Najczęściej są
one głęboko uwewnętrznione przez członków danej kultury i nie nazywane, tak jak akceptuje się i nie mówi
o aksjomatach. Z tego powodu często są one niedostrzegalne dla kogoś z zewnątrz.
Badacze dokonując analizy różnic jakie istnieją pomiędzy kulturami narodowymi zauważyli, że można
je uporządkować ze względu na stopień nasilenia postaw, zachowań, wartości, idei przyjmowanych poprzez
daną kulturę. Nazwano je wymiarami kultur. Nie mają one charakteru wartościującego, pokazują tylko
stopień nasilenia danej cechy na tle innych kultur. Poszczególne wymiary są powiązane i często
współwystępują ze sobą, tworząc złożone charakterystyki kultur.

Oczywiście wymiary kultur opisują zjawiska- postawy, sposób rozumienia świata w pewnym
uogólnieniu, nie biorąc pod uwagę różnic indywidualnych związanych z płcią, wiekiem, cechami charakteru.
Zatem opis wymiarów kultur będzie zbiorem pewnych ogólnych założeń dotyczących zbiorów jednostek i nie
będzie charakteryzować poszczególnych jej członków, którzy będą się między sobą różnić stopniem nasilenia
danej cechy. Inną zmienną, która warto wziąć pod uwagę analizując opisane różnice kulturowe jest fakt
ewolucji kultury, gdyż jest ona dynamicznym, żyjącym wraz z członkami społeczeństw zbiorem cech. Zwarte
w pracach naukowych opisy odnoszą się do rzeczywistości końca i początku XXI wieku, która aktualnie uległa
różnym modyfikacjom pod wypływem popkultury, edukacji, Internetu, subkultur ponadnarodowościowych.
Istnieje kilka wymiarów kultur szczególnie istotnych ze względu na przebieg międzynarodowej
mediacji spadkowej. Kluczowym jest wymiar indywidualizm- kolektywizm, który kształtuje relacje pomiędzy
jednostką a grupą. W mediacji rodzinnej której przedmiotem jest podział spadku, będzie on miała szczególny
wpływ na definiowanie tego czym jest rodzina, jakie są zobowiązania jednostki wobec niej, jaki wpływ na
decyzje jednostki będzie miała perspektywa całej rodziny i zdanie jej poszczególnych członków. Z wymiarem
indywidualizm-kolektywizm łączy się inny, związany ze stylem komunikacji czyli komunikowanie wprost lub
bardziej poprzez kontekst oraz ekspresja emocji dzieląca kultury na powściągliwe i ekspresyjne. Ważnym
wymiarem jest też dystans władzy nazywany inaczej hierarchicznością, z jednej strony kształtujący pozycję i
rolę mediatora/ki w procesie mediacji jak i oczekiwania wobec przyjętych procedur w mediacji i rangi
przydzielanej poszczególnym członkom rodziny ze względu na ich wiek, płeć czy pozycję społeczną. W
praktyce prowadzenia mediacji międzynarodowej istotną różnicą kulturową może być też podejście do czasu
związane z wymiarem mono- i polichroniczności. Wpływa on na oczekiwania stron dotyczące harmonogramu
działań i terminów, punktualności czy kolejności zabierania głosu podczas dyskusji.
Charakterystyka kultur w wymiarze indywidualizm – kolektywizm (za typologią różnic kulturowych według
G. Hofstede1)
Kultury indywidualistyczne
Anglia, Niemcy, kraje skandynawskie
Nastawienie na zadania –dobre przyjacielskie relacje nie są
niezbędne
Dobro jednostki jest najważniejsze, przed dobrem grupy,
rodziny
Skupienie na osiąganiu wymiernych i mierzalnych celów
indywidualnych
Gwarantem wykonalności postanowień są pisemne
umowy, zobowiązania
Szybkie i bezpośrednie nawiązywanie kontaktu z innymi,
otwartość na współpracę z obcymi
Człowiek jako niezależna jednostka. Obraz „ja” niezależny
od grupy.
Kultura oparta o poczucie winy, gdyż kryterium oceny
działań jednostki są jej własne wewnętrzne normy.
Błędy i pomyłki są traktowane jako cos naturalnego

1

Kultury kolektywistyczne
Kraje bałkańskie, azjatyckie, afrykańskie, arabskie,
śródziemnomorskie
Nastawienie na relacje –zadania postrzegane przez
pryzmat relacji z ludźmi
Więzi rodzinne są bardzo ważne, dobro grupy jest
ważniejsze niż dobro poszczególnych jej członków
Najważniejsze jest zachowanie harmonii i lojalności w
grupie
Gwarantem wykonalności postanowień są wzajemne
osobiste zobowiązania wynikające z bliskich
(przyjacielskich) relacji między ludźmi
Nieufność, dystans wobec obcych
Człowiek jest częścią grupy, postrzeganą przez jej
pryzmat. Obraz ”ja” zależny od obrazu całej grupy
Kultura oparta o poczucie wstydu, jednostki kierują się
w działaniach oceną otoczenia społecznego. Silna
koncepcja „zachowania twarzy”- błędy i pomyłki są
czymś wstydliwym

Hofstede G., Kultury i organizacje:zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007

Komunikacja nisko kontekstowa

Komunikacja wysoko kontekstowa

Charakterystyka kultur wysokiego i niskiego kontekstu (za typologią różnic kulturowych według E.Hall’a2)
Kultury niskiego kontekstu
Niemcy, Szwedzi, Norwegowie, Duńczycy

Kultury wysokiego kontekstu
Kultury arabskie, latynoamerykańskie, azjatyckie

Wyrażanie swoich opinii, myśli czy emocji wprost

Wypowiedzi niebezpośrednie, zawoalowane, ukryte. Pojawia
się dużo dygresji, metafor, porównań

Większość komunikatu zawarta jest w przekazie
słownym

Ważne są pozawerbalne kanały komunikacji

Tendencja do kategoryzacji
poszczególnych zadaniach

Ważny kontekst spraw (większość zadań postrzega we
wzajemnych związkach)

i

skupiania

się

na

Otwartość i bezpośredniość odczytywana jest jako
uczciwość, szczerość

Otwartość, bezpośredniość
niedojrzałość, naiwność

odczytywana

jest

jako

Charakterystyka kultur powściągliwych i ekspresyjnych (za typologią różnic kulturowych według F.
Trompenaars, Ch. Hampden-Turner3)
Kultury powściągliwe
Anglicy, Szwedzi, Portugalczycy
Zachowanie ciche, spokojne, zdystansowane
Mniej otwarte wyrażanie swoich uczuć
Nie mówi się innym nieprzyjemnych, krytycznych
słów, jeśli one padają takich słów nie da się cofnąć
Zachowywanie większego dystansu fizycznego, bez
dotyku fizycznego, silnie zaznaczona przestrzeń
prywatna

Kultury ekspresyjne
Włosi, Hiszpanie,
Zachowania ekspresyjne- silna gestykulacja, mimika
twarzy, wysoki ton głosu
Otwarte i wprost komunikowanie swoich uczuć
Nieprzyjemne, krytyczne słowa mogą być wynikiem
chwilowych emocji, można je cofnąć, zapomnieć o nich
Akceptowany jest dotyk, osoby stają blisko siebie, większa
otwartość dotycząca sfery prywatnej np. domu, gabinetu

Charakterystyka kultur w wymiarze dystans władzy/hierarchiczność(za typologią różnic kulturowych według
G. Hofstede4)
Kultury o małym dystansie władzy
Szwecja, kraje skandynawskie,
Małe, trudno zauważalne różnice w statusie
społecznym ludzi. Symetryczne partnerskie relacje.
Status przypisywany na podstawie osiągnięć i
umiejętności

2

Kultury o dużym dystansie władzy
Rosja,
Duże, podkreślane różnice w statusie społecznym ludzi.
Okazywanie szczególnego szacunku osobom w wysokim
statusie społecznym.
Status przypisywany na podstawie pochodzenia
społecznego, wieku i płci

Hall E., Poza kulturą, PWN, Warszawa 2001
TrompenaarsF., Hampden-TurnerCh., Siedem wymiarów kultury: znaczenie różnic kulturowych w działalności
gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
4
Hofstede G., Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
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Dopuszczalny nieformalny i bezpośredni sposób
komunikacji
Kontakt partnerski, bezpośredni

Ważne są rytuały, istnieje ścisły protokół działania.
Ceremonialność w kontaktach

Charakterystyka kultur w wymiarze monochroniczność- poliochroniczność (za typologią różnic kulturowych
według E.Hall5)
Kultury monochroniczne
Niemcy, Anglicy, Amerykanie
Czas jest postrzegany liniowo
Ważne są plany i harmonogramy, każda czynność ma być
wykonana w odpowiednim czasie
Czynności wykonywane są sekwencyjnie
Spotkania są rzadko przerywane. Ważna
punktualność
Czas postrzegany jako zasób, który można stracić

jest

Kultury polichroniczne
Kultury arabskie, afrykańskie
Czas jest synchroniczny; przeszłość, teraźniejszość i
przyszłość są powiązane
Ważne są ogólne ustalenia (cele). Sposoby ich osiągania
mogą być różne
Czynności wykonywane są równolegle
Spotkania są często przerywane pobocznymi czynnościami
Podstawowe znaczenie ma nawiązanie i podtrzymanie
dobrej relacji

Mechanizmy eskalacji konfliktu w kontekście różnic kulturowych
U podstaw zachowań, postaw leżą przekonania i wartości danej kultury oraz założenie o ich
słuszności. Przekonania co jest sprawiedliwe, właściwe kształtują nasze podejście do relacji z innymi i sposób
rozwiązywania konfliktów. Odmienność reakcji traktujemy często jako wykroczenie przeciw naszym
wartościom i zasadom, dlatego różnice kultur możemy traktować jako dodatkowe czynniki eskalujące
sytuacje konfliktowe. Wysoki poziom niepewności, napięcia, lęku, stres powodują, że trzymamy się sztywno
naszych interpretacji, pomimo obiektywnych dowodów ich nietrafności, ponieważ ułatwiają one utrzymanie
poczucia bezpieczeństwa, orientacji w sytuacji. To usztywnienie jest często elementem blokujących
porozumienie.
Podsumowując, trudnością w komunikacji międzykulturowej jest:
- założenie, że inni myślą i mówią tak samo czyli zakładanie podobieństwa
- założenie, że dane słowo, fraza, czy zdanie ma tylko jedno znaczenie. Stwarza to trudność wzięcia pod uwagę
kontekstu, tonu głosu, sposobu wypowiedzi czyli różnic językowych
- błędne interpretacje sygnałów niewerbalnych, które są silnie uwarunkowane kulturowo
- stereotypy i uprzedzenia, które zaburzają obiektywne spostrzeganie innych i wysyłanych przez nich
komunikatów. Blokują one poszukiwania wskazówek, które umożliwiłyby odebranie komunikatu zgodnie z
intencjami nadawcy. Taka selektywność uwagi powoduje potwierdzanie stereotypów.
Mechanizm wzmacniający stereotypy kulturowe:
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Różnice kulturowe

odmienne wartości i założenia

postrzeganie, interpretacja i ocena

odmienne

błędy atrybucji

stereotypy

Mechanizm wzmacniający konflikt kulturowy:
Negatywna atrybucja

negatywne emocje

negatywne zachowania

Próbując odnieść opisane wymiary kultur do schematu źródeł konfliktu według Ch. Moor’a głównym
źródłem konfliktu międzykulturowego będzie konflikt wartości. Wymiary kultur takie jak indywidualizm
versus kolektywizm, hierarchiczność, podejście do czasu wypływają z głębokich przekonań tworzących
tożsamość uczestników konfliktu. Konflikt wartości przenosi się i nasila konflikt relacji, głównie poprzez
mechanizm powstawania stereotypów i uprzedzeń. Konflikt danych będzie podsycany poprzez różnice w
stylu komunikacji werbalnej- komunikacja wprost lub poprzez kontekst, jak i niewerbalnej związanej z
ekspresją emocji.
Zgodnie z poniższym diagramem źródeł konfliktu i jego eskalacji, zadaniem mediatora będzie
odkrywanie i nazywanie oczekiwań stron, by móc przeformułować szybko eskalujący konflikt wartości,
przeradzający się w konflikt relacji i danych, a kwestie odnoszące się do struktury i interesów, które dają
szanse na rozwiązywanie sporu i walkę z problemem a nie walkę z ludźmi.

Walka z ludźmi
ludźmi
Walka

Konflikt

eskalacja

Konflikt

Konflikt
danych

wartości
Konflikt
strukturalny

Konflikt
interesów

Walka z problemem

rozwiązywanie

relacji

Rozwiązywanie konfliktu w kontekście różnic kulturowych
Współwystępujące cechy danych kultur pozwalają tworzyć pewne przybliżenia dotyczące kulturowo
uwarunkowanych stylów rozwiązywania konfliktów.
Zestawienie ze sobą dwóch ważnych wymiarów dotyczących komunikacji tworzy charakterystykę
czterech różnych stylów reagowania na konflikt (za typologią według M.R. Hammer’a)6.

Komunikacja wprost
Komunikacja poprzez kontekst

Powściągliwość emocjonalna
Styl dyskusyjny
Styl dopasowujący

Ekspresyjność
Styl zaangażowany
Styl dynamiczny

Styl dyskusyjny oparty jest na precyzyjnym języku i kontroli własnych emocji, które postrzegana są jako
zagrożenie w procesie rozwiązywania konfliktu. Trafnym opisem tego stylu jest maksyma: „mów co myślisz,
i myśl co mówisz”.
Styl zaangażowany jest bezpośredni i konfrontacyjny. Wyrażanie wprost emocji jest odbierane jako dowód
szczerości stron. Różnice są wprost komunikowane a emocje wyrażane zgodnie z maksymą „kawa na ławę”.
Styl dopasowujący dąży do zachowania harmonii; nieporozumienia są postrzegane jako szkodliwe. Silne
emocje stanowią zagrożenie, że konflikt wymknie się spod kontroli i zagrozi efektywnemu rozwiązywaniu
problemu. Język jest opisowy i metaforyczny.
Styl dynamiczny to połączenie opisowego, metaforycznego języka z emocjonalnym zaangażowaniem które
uwiarygadnia strony.
Innym sposobem opisu kulturowych różnic w podejściu do rozwiązywania konfliktu jest zestawienie
preferencji w podejściu indywidualistycznym i kolektywistycznym7.
Podejście indywidualistyczne
Zorientowanie na wynik
Zorientowanie na kwestie merytoryczne
Nacisk na wymierne rezultaty
Argumentacja wprost
Nacisk na fakty i mierzalne dane, obiektywne kryteria
Nacisk na osobiste opinie
Preferowane zachowania rywalizacyjne i kontrolne
Nacisk na zachowania skuteczne

6

Podejście kolektywistyczne
Zorientowanie na proces
Zorientowanie na relację
Nacisk na niewymierne i niematerialne rezultaty
Argumentacja oparta na metaforach
Nacisk na doświadczenie i intuicję
Nacisk na normy grupowe
Preferowane unikanie otwartego konfliktu oraz
wzajemne dopasowywanie się
Nacisk na zachowania stosowne

Hammer M., “The Intercultural Conflict Style Inventory: A Conceptual Framework and Measure of Intercultural
Conflict Approaches” 2002
7
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Comunication, SAGE Publications 2003

Budowanie własnego wizerunku

Ochrona wizerunku innych

Podsumowując mediator prowadząc międzynarodową mediację spadkową, gdzie będzie miał do
czynienia z komunikacja międzykulturową, by ułatwić porozumienie się stron powinien:
-

Być uważnym czyli świadomie analizować swoje zachowania i zachowania innych przez pryzmat
kulturowych postaw, nawyków, oczekiwań.
Dążyć do usuwania niepewności, upewniając się poprzez użycie parafrazy, podsumowań czy dobrze
zrozumiał strony. Budując także dzięki temu wzajemne zrozumienie stron.
Szczególne dbać o publiczny obraz osoby i relacji („zachowanie twarzy”).
Panować nad „negatywnymi” emocjami, które nieuchronnie pojawiają się w kontaktach
międzykulturowych. Regulacja emocji pozwala włączyć procesy krytycznego myślenia co z kolei
umożliwia wykraczanie poza własne schematy kulturowe.

Nazwanie różnic we wzajemnych oczekiwaniach stron oraz
międzykulturowej umożliwia mediatorowi międzykulturowemu:
-

modelowanie komunikacji

nadanie zachowaniom nowych znaczeń, czyli przeformułowanie
normalizację uczuć i zjawisk, która sprzyja obniżeniu napięcia pomiędzy stronami
budowanie głębszego wzajemnego zrozumienia stron
poszerzenie perspektywy

Wskazówki dla mediatora prowadzącego mediację międzykulturową
Przed rozpoczęciem mediacji (pre-mediation assesment) mediator powinien się przygotować
rozważając następujące kwestie związane z własną samoświadomością kulturową w tym konkretnym
przypadku: Czy mam przekonania, uprzedzenia wobec stron pochodzących z danej kultury? Co wiem o
kulturze pochodzenia stron? Jak dobrze znam język, który będzie użyty jako język komunikacji w tej mediacji?
Kolejnym krokiem jest zaplanowanie miejsca, czasu czyli organizacja procesu mediacji uwzględniająca
również różnice kulturowe.
Na wstępnym etapie mediacji (spotkanie wstępne ze stronami lub początek procesu, przed
zawiązaniem formalnego lub nieformalnego kontraktu do mediacji) mediator powinien:
- wyjaśnić i omówić oczekiwania stron co do jego roli jako osoby trzeciej neutralnej i bezstronnej
- wziąć pod uwagę jaki wpływ na proces ma jego pozycja i autorytet; szczególnie wiek, płeć czy
wykształcenie
- zbadać kwestie języka w jakim odbywa się mediacja, rozważyć ze stronami czy włączać do mediacji
tłumacza i jak przygotować go do tej roli.
- omówić co strony rozumieją pod pojęciem poufności procesu mediacji- w kulturach kolektywnych
krąg najbliższych, zaufanych osób może być dużo szerszy niż w kulturach indywidualistycznych.
- jakie mają oczekiwania dotyczące strony formalnej mediacji- na przykład czy oczekują podpisania
umowy o mediacje

W trakcie dalszych etapów mediacji mediator powinien w dalszym ciągu badać oczekiwania i reakcje
stron na przebieg komunikacji i przyjętych procedur i zasad, między innymi: jakie sposoby wyrażania emocji
są dopuszczalne dla stron, ile miejsca dać na nieformalne rozmowy, jak zdawać pytania- wprost czy bardziej
niejednoznacznie, metaforycznie, na ile strukturyzować dyskusję szczególnie w obszarze kolejności i czasu
wypowiedzi poszczególnych jej uczestników.
Ważnym elementem jest zwrócenie przez mediatora uwagi, na czym głównie opiera się satysfakcja
stron z rozwiązania konfliktu. Na podstawie badań i obserwacji stworzono model, którym potrzeby ludzkie
podzielone zostały na trzy grupy, tworząc razem trójkąt satysfakcji8.
Satysfakcja rzeczowa/merytoryczna- jej osiągnięcie opiera się na realizacji celów rzeczowych, materialnych
będących przedmiotem sporu np. podział pamiątek po zmarłym, spłata nieruchomości. Satysfakcja
proceduralna- związana jest z formą rozwiązywania sporu, przekonaniach o jej sprawiedliwości,
adekwatności, skuteczności, porządkiem rozmów- zachowania etapów, zaimplementowaniem rozwiązań w
praktykę, zaprojektowaniem i wdrożeniem mechanizmów monitorujących i regulujących konflikty w
przyszłości.
Satysfakcja psychologiczna- oznacza, że uczestnicy doświadczają wzajemnego szacunku, wierzą w dobrą
intencję drugiej strony (jej otwartość i uczciwość), uznania oraz akceptacji dotyczącej roli przyjętej w
konflikcie. Osiąganiu tej satysfakcji sprzyja usprawnienie komunikacji, regulacja emocji przez uczestników
sporu. Dzięki jej osiągnięciu jest możliwe zakończenie sporu i wprowadzenie rozwiązań w życie.
Istnieją różnice kulturowe w przypisywaniu wagi poszczególnym składnikom satysfakcji. W kulturach
(lub wspólnotach religijnych) kolektywnych, nastawionych na harmonię społeczną waga satysfakcji
psychologicznej jest wysoka.
W pewnych kulturach procedury implementacji i monitoringu (satysfakcja proceduralna) są
oddzielną fazą negocjacji lub mediacji; najpierw osiąga się ogólną zgodę i deklarację współpracy, następnie
szczegóły wypracowywane są w trakcie realizacji porozumienia.
Na etapie wyboru rozwiązań należy omówić i określić rolę jaką mają w podejmowaniu decyzji
pośredni uczestnicy mediacji- rodzina, doradcy, prawnicy. W kulturach kolektywnych wpływ na decyzje
jednostek ma duży krąg osób t.j małżonkowie, rodzice, bracia, siostry, duchowni, wspólnota religijna,
sąsiedzi, wspólnota lokalna. Warto zadbać o ich dopuszczenie, bo dzięki ich akceptacji i wsparciu przyjęte
rozwiązania mają szansę być trwałe. Kiedy ich wpływ będzie ograniczany mogą się stać wciąż tlącym się
zarzewiem braku zgody na przyjęte rozwiązania, które nie będą działały w codzienności.
Warto zwrócić uwagę, że każda kultura ma swoje normy, reguły i rytuały związane z zakończeniem
konfliktu np. uroczyste posiłki, prezenty, ceremonie religijne. Służą one zwiększaniu poczucia zobowiązania
wobec realizacji porozumienia i gwarantują trwałość tych rozwiązań oraz stanowią istotną część
praktykowanych elementów rozwiązywania sporów.
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Szczególną rolą mediatora jest dostrzeżenie podłoża różnic zachowań, oczekiwań i przyzwyczajeń
stron, wskazywanie na istniejące normy kulturowe i pomoc w ich zrozumieniu. Czasem ważne będzie
przeformułowywanie komunikatów tak, by stały się zrozumiałe dla stron.
Jednym z efektywnych sposobów pracy z konfliktem w obszarze różnic kulturowych jest ko-mediacja
dwunarodowościowa9. Dzięki niej z jednej strony mediatorzy modelują pomiędzy sobą efektywną współpracę
i porozumienie z uwzględnieniem różnic kulturowych, z drugiej naturalnie wprowadzają wiedzę o kulturze
pochodzenia wraz z jej uwarunkowaniami prawnymi.
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