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1. Problematyka stworzenia rejestrów testamentów (krajowych czy
miêdzynarodowych) nabiera dosyæ istotnego znaczenia w zwi¹zku z coraz
powszechniejszym przemieszczaniem siê obywateli wewn¹trz czy poza
granice pañstwa, w którym znajduje siê ich miejsce zamieszkania. Owe
migracje maj¹ zwi¹zek np. ze zmian¹ miejsca pracy, sprawami rodzinnymi
(ma³¿eñstwo z obywatelem innego kraju) lub nawet zmian¹ miejsca zamieszkania z uwagi na warunki klimatyczne, czy pogodowe. Zjawiska
te powoduj¹, ¿e coraz wiêcej osób sporz¹dza testamenty w miejscu,
a nawet pañstwie innym ni¿ miejsce ich zamieszkania. W tej sytuacji,
w braku wymogu z³o¿enia testamentu w s¹dzie, u notariusza czy w innej
instytucji, spadkobiercy s¹ czêsto niewiadomi ani istnienia, ani miejsca
znajdowania siê testamentu sporz¹dzonego przez tak¹ osobê, st¹d te¿
u¿ytecznym wydaje siê stworzenie systemu rejestrowego, pozwalaj¹cego
na ustalenie, czy osoba zmar³a pozostawi³a testament, jakie s¹ relacje
miêdzy poszczególnymi testamentami i gdzie s¹ z³o¿one1.
Kwestia stworzenia stosownego rejestru zosta³a po raz pierwszy poruszona ju¿ w 1950 r. w Madrycie podczas kongresu notariuszy. Prace
nad opracowaniem podstaw prawnych dla stworzenia rejestru testamentów zainicjowane zosta³y w 1967 r. w ramach Rady Europy przez przyjêcie
Rekomendacji nr 481, polecaj¹cej Komitetowi Ministrów podjêcie dzia³añ
w celu zbadania (za porednictwem Europejskiego Komitetu ds. Wspó³1
Szerzej L. W e y t s, Central Register for Wills: A Successful European Experiment,
Notarius International 2001, nr 1, s. 16 i nast.
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pracy Prawnej) mo¿liwoci wdro¿enia takiego systemu. Zagadnienie to
zosta³o wprowadzone do Miêdzyrz¹dowego Programu Prac Radu Europy
na lata 1968-69, a powo³any w tym celu podkomitet mia³ za zadanie
przygotowaæ projekt odpowiedniej konwencji. W pracach jego pracach
uczestniczyli przedstawiciele Belgii, Danii, Francji, Niemiec, W³och, Luksemburga, Holandii, Szwajcarii, Turcji i Wielkiej Brytanii, a tak¿e reprezentanci Konferencji Haskiej Prawa Prywatnego Miêdzynarodowego i Miêdzynarodowej Unii Notariatu £aciñskiego (zrzeszaj¹cej notariuszy z ponad
siedemdziesiêciu krajów, w tym z Polski). Prace podkomitetu skoncentrowa³y siê najpierw na porównawczoprawnej analizie rozwi¹zañ wystêpuj¹cych ju¿ w poszczególnych systemach prawnych, a zw³aszcza w
Centralnym Rejestrze Holenderskim, rejestrze niemieckim dla cudzoziemców, a tak¿e w procedurach rejestracji testamentów obowi¹zuj¹cych w Anglii i Walii, by w koñcu zaowocowaæ stworzeniem projektu stosownej
konwencji  Konwencji Rady Europy o Rejestrze Testamentów, otwartej
do podpisu 16 maja 1972 r. w Bazylei (zwanej dalej Konwencj¹ Bazylejsk¹).
W odró¿nieniu od innych konwencji, Konwencja Bazylejska nie nosi
w tytule nazwy europejska. Zabieg ten mia³ na celu zachêcenie pañstw
niebêd¹cych pañstwami cz³onkowskimi Rady Europy do przyst¹pienia do
niej.

2. Celem Konwencji2 jest ustanowienie systemu rejestru testamentów,
umo¿liwiaj¹cego testatorowi dokonanie rejestracji testamentu w wyznaczonym dla tego celu organie, nie tylko w pañstwie, w którym znajduje
siê jego miejsce zamieszkania, lecz tak¿e w ka¿dym innym pañstwie,
a tym samym u³atwienie ujawnienia istnienia testamentu ju¿ po mierci
testatora3. Zdaniem komitetu opracowuj¹cego Konwencjê, stworzenie jednego rejestru o charakterze miêdzynarodowym nie by³oby celowe, st¹d
te¿ w Konwencji proponuje siê stworzenie rejestrów krajowych po³¹czonych z regulacj¹ o wspó³pracy miêdzynarodowej pomiêdzy odpowiednimi
organami jej, którym rejestracja zosta³a powierzona. W celu wprowadze2
Tekst Konwencji Bazylejskiej w jêzyku angielskim jest dostêpny na http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/077.doc (09.01.2006 r.).
3
Patrz te¿ Raport Wyjaniaj¹cy do Konwencji dostêpny na http://conventions.coe.int/
Treaty/en/Reports/Html/077.htm (09.01.2006 r.).
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nia w ¿ycie jej postanowieñ ka¿de pañstwo ustanowi albo wska¿e organ
lub organy odpowiedzialne tak za wpis do rejestru, przewidziany postanowieniami niniejszej Konwencji, jak i za rozpatrywanie wniosków o
udzielenie informacji sk³adanych w trybie art. 8.2 konwencji.
Ka¿de pañstwo ma obowi¹zek wyznaczyæ lub powierzyæ stosowne
kompetencje organom lub organowi odpowiedzialnemu za dokonanie
rejestracji. Do jego zadañ nale¿eæ bêdzie udzielanie, po mierci testatora,
informacji osobom zainteresowanym. Ka¿de pañstwo wyznaczy tak¿e
podmiot odpowiedzialny za u³atwienie wspó³pracy miêdzynarodowej w tej
kwestii. Zadaniem pañstwa staje siê wiêc stworzenie odpowiedniego rejestru
testamentów, umo¿liwiaj¹cego ustalenie istnienia testamentu po mierci
testatora, faktu jego sporz¹dzenia oraz miejsca przechowywania. Pañstwa-strony Konwencji okrel¹ iloæ tworzonych rejestrów i wska¿¹ organy
odpowiedzialne za rejestracjê. Proponuje siê np. stworzenie rejestrów
regionalnych zamiast jednego rejestru obejmuj¹cego terytorium ca³ego
kraju czy te¿ powierzenie stosownych kompetencji organom rejestracyjnym, np. rejestruj¹cym urodzenie cz³owieka. W momencie zgonu osoby
organ taki powiadamia³by o tym fakcie notariusza b¹d inny podmiot,
u którego testament zosta³ zdeponowany. Zadaniem powo³anego organu
jest wystêpowanie do odpowiednich podmiotów zagranicznych o dokonanie rejestracji (w myl art. 6 konwencji) oraz udzielanie odpowiedzi na
zapytania nap³ywaj¹ce z innych pañstw cz³onkowskich (stosownie do art.
8 konwencji). Ka¿de pañstwo-strona ma obowi¹zek poinformowaæ
Sekretariat Generalny Rady Europy o nazwie i adresie owego organu.
Dziêki stworzeniu takiej procedury notariusz, podmiot w³adzy publicznej
lub inna kompetentna osoba mo¿e kierowaæ do odpowiedniego podmiotu
krajowego wniosek o zarejestrowanie testamentu w innym pañstwie, bez
koniecznoci odwo³ywania siê do kana³ów dyplomatycznych. Podmiotem
tym mo¿e byæ krajowy podmiot rejestruj¹cy, o ile w danym systemie
przewidziano instytucjê centralnego rejestru. W pañstwach o zdecentralizowanym systemie rejestrowym nale¿y wskazaæ jeden podmiot: który
z rejestrów regionalnych b¹d inny organ w³adzy publicznej, np. Ministerstwo Sprawiedliwoci czy te¿ podmiot prywatny, np. organizacjê
notarialn¹.
Zgodnie z postanowieniami Konwencji rejestracji podlegaj¹:
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1) testamenty sformalizowane sporz¹dzane przed notariuszem, w³adz¹
publiczn¹ lub inn¹ osob¹ upowa¿nion¹ do przyjêcia odpowiedniego owiadczenia, a tak¿e zdeponowane u osoby b¹d podmiotu w³adzy publicznej,
o ile ³¹czy siê to z wydaniem formalnego aktu zdeponowania;
2) testamenty holograficzne zdeponowane u notariusza, organu w³adzy publicznej lub innego podmiotu upowa¿nionego przez prawo, bez
wydania formalnego aktu zdeponowania, o ile przepisy tego prawa
dopuszczaj¹ taki depozyt. Testator mo¿e sprzeciwiæ siê rejestracji, o ile
prawo wewnêtrzne nie wyklucza takiej mo¿liwoci.
Zmiana czy odwo³anie testamentu zarejestrowanego powinno tak¿e
podlegaæ rejestracji, je¿eli zosta³o dokonane w formie wymaganej dla jej
dokonania. Istnieje mo¿liwoæ wy³¹czenia stosowania przepisów o obowi¹zkowej rejestracji w odniesieniu do testamentów wojskowych.
Jak zatem widaæ, rejestracja nie zawsze ma charakter obowi¹zkowy,
jednak¿e ka¿de pañstwo mo¿e rozszerzyæ przewidziany w Konwencji
system rejestracji na testamenty nieprzewidziane w jej art. 4 (wy¿ej wymienione) lub inne czynnoci wywieraj¹ce skutki w sferze spadkobrania.
Konwencja nie definiuje pojêcia testamentu formalnego, pozostawiaj¹c
to ocenie prawa wewnêtrznego. Powinien to byæ jednak testament sporz¹dzony przez notariusza, organ pañstwowy (np. s¹d) lub inny upowa¿niony.
Testamenty holograficzne podlegaj¹ obowi¹zkowej rejestracji tylko
w razie ³¹cznego wype³nienia dwóch przes³anek: dopuszczenia przez prawo
pañstwa zdeponowania dokonanie takiego nieformalnego depozytu i braku
sprzeciwu testatora.
Powy¿sze zasady dotycz¹ wy³¹cznie testamentów sporz¹dzonych przez
organy do tego upowa¿nione, wykonuj¹ce swe funkcje na terytorium lub
w imieniu pañstwa-strony (konsul). Pañstwom pozostawiono swobodê
decydowania o rejestrowaniu testamentów sporz¹dzonych za granic¹ przed
obcym organem (art. 11 konwencji).
W celu zachowania aktualnoci rejestru zmiany odnosz¹ce siê do
testamentu powinny tak¿e podlegaæ rejestracji. Jest ona obowi¹zkowa
przy zachowaniu odpowiednich wymogów formalnych. W ten sposób
twórcy Konwencji starali siê unikn¹æ ingerowania w postanowienia prawa
wewnêtrznego co do wymogów formalnych rozrz¹dzeñ testamentowych,
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poddaj¹c ich rejestracjê takim samym wymogom formalnym jak stosowane w odniesieniu do testamentu pierwotnego.
Ujêcie takie mo¿e prowadziæ do braku aktualnoci rejestru, w odniesieniu do testamentu sformalizowanego, który nastêpnie zosta³ odwo³any
na mocy testamentu holograficznego, co do którego testator sprzeciwi³
siê rejestracji.
Rejestracja jest co do zasady dokonywana na ¿¹danie notariusza, np.
organu w³adzy publicznej lub innego podmiotu upowa¿nionego. Je¿eli
zatem testator pragnie zarejestrowaæ testament holograficzny, powinien
zdeponowaæ go u podmiotu odpowiedzialnego za dokonanie rejestracji.
Je¿eli prawo wewnêtrzne dopuszcza deponowanie testamentu bez koniecznoci dochowania szczególnej formy z³o¿enia do depozytu, testator
mo¿e zwróciæ siê do organu deponuj¹cego o dokonanie rejestracji. Pañstwo-strona Konwencji mo¿e w przepisach prawa wewnêtrznego przewidzieæ sytuacje, w których testator bêdzie mia³ mo¿liwoæ samodzielnego dokonania rejestracji (np. w odniesieniu do testamentów sporz¹dzanych
w szczególnych okolicznociach, pod nieobecnoæ czynnika urzêdowego). Prawo wewnêtrzne powinno wówczas okrelaæ zasady (procedury)
dokonania rejestracji przez testatora (takie, jak forma czy dzia³anie przez
przedstawiciela).
Rejestracja nie zale¿y od pochodzenia czy miejsca pobytu testatora.
By zwróciæ siê o jej dokonanie nie musi zamieszkiwaæ czy byæ obywatelem pañstwa, w którym o rejestracjê wystêpuje. Wystarczy, by testament albo inna czynnoæ zosta³a sporz¹dzona lub zdeponowana w odpowiednim organie w tym pañstwie. Podmiot upowa¿niony mo¿e ¿¹daæ
dokonania rejestracji nie tylko w pañstwie, w którym testament sporz¹dzono lub zdeponowano, lecz tak¿e  za porednictwem odpowiedniego
organu krajowego  w innym pañstwie-stronie Konwencji.
Obok rejestracji dokonanej w danym pañstwie testator mo¿e zwróciæ
siê o dokonanie dodatkowej rejestracji w innym pañstwie-stronie, w którym
istnieje system rejestrowy. Ka¿dy rejestr jest wiêc z za³o¿enia otwarty dla
wszystkich, którzy uznaj¹ za potrzebne dokonanie rejestracji, bez wzglêdu
na ich pochodzenie czy domicyl. Testator ma pe³n¹ swobodê wyboru
rejestru (ów). Nie musi wykazaæ swego interesu. Do zarejestrowania
testamentu w obcym rejestrze konieczne jest jedynie uprzednie zarejestro-
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wanie go w rejestrze pañstwa, w którym zosta³ sporz¹dzony lub zdeponowany.
¯¹danie zarejestrowania testamentu powinno zawieraæ co najmniej imiê
i nazwisko (ew. nazwisko panieñskie) testatora (osoby sporz¹dzaj¹cej
czynnoæ), datê i miejsce (ew. kraj) urodzenia, adres (domicyl), naturê
i datê sporz¹dzenia czynnoci podlegaj¹cej rejestracji, nazwisko i adres
notariusza b¹d osoby upowa¿nionej, przed któr¹ czynnoæ sporz¹dzono
(zdeponowano). Informacje te pozostaj¹ w rejestrze w formie okrelonej
przez przepisy prawa wewnêtrznego pañstwa. One tak¿e winny okrelaæ
czas pozostawania testamentu w rejestrze.
Wpis w rejestrze pozostaje niejawny do chwili mierci testatora. Oznacza
to, ¿e nie tylko treæ testamentu lub czynnoci pozostaje niejawna, lecz
tak¿e sam fakt rejestracji. W chwili mierci testatora ka¿da osoba mo¿e
otrzymaæ informacjê z rejestru na podstawie odpisu zawiadczenia o jego
mierci lub innego wystarczaj¹cego dowodu. O tym, czy dowód jest
wystarczaj¹cy decyduje organ, do którego zwrócono siê z prob¹.
W odniesieniu do testamentów wspólnych, sporz¹dzonych przez dwie lub
wiêcej osób, rozwi¹zania powy¿sze stosuje siê w razie mierci któregokolwiek z testatorów. W odniesieniu do systemów prawnych nieuznaj¹cych testamentów wspólnych stosuje siê art. 10 konwencji.
Ujawnieniu podlega tylko sam fakt istnienia testamentu lub czynnoci
i miejsce jego zdeponowania, nie za jego treæ.
wiadczenie us³ug miêdzy pañstwami-stronami jest nieodp³atne.
Konwencja nie narusza postanowieñ prawa wewnêtrznego pañstwstron co do wa¿noci testamentów i innych czynnoci w niej przewidzianych. W ten sposób twórcy starali siê podkreliæ, ¿e jednym z pryncypiów Konwencji jest respektowanie swobody pañstw-stron w zakresie
decydowania o wa¿noci testamentów. Kwestia ta rozstrzygana jest
w oparciu o prawo wewnêtrzne, wskazane odpowiednimi normami kolizyjnymi.
Ka¿de pañstwo mo¿e tak¿e, jak ju¿ wczeniej wspominano, swobodnie zdecydowaæ o rozszerzeniu stosowania rejestru na testamenty sporz¹dzone w innej formie ni¿ okrelona w art. 4 konwencji, a tak¿e na
inne czynnoci wywieraj¹ce skutki w sferze dziedziczenia i zasad rejestracji (np. czy jest ona obligatoryjna, czy fakultatywna). Dotyczy to
przyk³adowo niezdeponowanych testamentów holograficznych, testamen-
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tów sporz¹dzanych za granic¹, testamentów szczególnych, umów ma³¿eñskich, umów o dziedziczenie czy o zrzeczenie siê dziedziczenia.

3. Idea stworzenia rejestru testamentów zosta³a przyjêta i zrealizowana
w wielu pañstwach, które b¹d ratyfikowa³y Konwencjê Bazylejsk¹, b¹d
te¿ wprowadzi³y rozwi¹zania w³asne (np. w Quebeku), wzorowane m.in.
na jej postanowieniach4. Konwencjê, jak do tej pory, ratyfikowa³y: Belgia,
Cypr, Hiszpania, Holandia, Francja, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Turcja
i W³ochy. Rejestr testamentów o centralnym charakterze wystêpuje ponadto
w Austrii, Danii, Grecji i Szwajcarii. Nie widz¹ potrzeby jego tworzenia
Niemcy czy Szwecja, które kwestiê deponowania testamentu pozostawiaj¹ w gestii samego testatora. Mo¿e on to uczyniæ u notariusza b¹d
niekiedy we w³aciwym s¹dzie. Dodatkowo w Wielkiej Brytanii testamenty mog¹ byæ deponowane u adwokata albo w banku.
Dla porównania przyjêtych rozwi¹zañ prawnych nale¿y skoncentrowaæ siê na kilku kwestiach:
1) podmiocie odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru i udzielanie
informacji,
2) podmiocie zobowi¹zanym do zg³oszenia rejestracji,
3) charakterze czynnoci podlegaj¹cych rejestracji,
4) wymogach formalnych rejestracji,
5) mo¿liwoci wgl¹du i dokonywania modyfikacji informacji za ¿ycia
testatora
6) wgl¹dzie do rejestru po mierci testatora5.
Najczêciej prowadzenie rejestru pozostaje w kompetencji notariatu.
Tak jest np. w Belgii, gdzie rejestracji w Centralnym Rejestrze Testamentów dokonuje Belgijska Królewska Federacja Notariuszy. Spotkaæ mo¿na
tak¿e i inne rozwi¹zania, np. we W³oszech rejestracja w Centralnym
Rejestrze Testamentów podlega Ministrowi Sprawiedliwoci. Podobne
rozwi¹zanie przyjêto tak¿e pierwotnie w Holandii, niemniej jednak, po4
Patrz te¿ J. P a z d a n, Ku jednolitemu miêdzynarodowemu prawu spadkowemu,
Rejent 2005, nr 3, s. 17.
5
Szerzej P. G h o r a i n, Best practices survey of the Convention on the establishment
of a scheme of registration of wills (ETS No. 77, Bale, 16 May 1972), dostêpny na http:/
/www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/Steering_Committees/CDCJ/Documents/2000/CDCJ(2000)10E.pdf (09.01.2006 r.).
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cz¹wszy od 2006 r. prowadzenie rejestru przekazane zostanie notariuszom.
Czynnociami podlegaj¹cymi rejestracji s¹ przede wszystkim testamenty. Mo¿na jednak zauwa¿yæ próby rozszerzenia rejestru na inne
czynnoci mog¹ce rodziæ skutki prawne w zakresie dziedziczenia. Nale¿¹
tu m.in. umowy ma³¿eñskie zawieraj¹ce rozrz¹dzenia na wypadek mierci
czy ustalenia rozwodowe odnosz¹ce siê do ma³¿eñskich umów maj¹tkowych (podlegaj¹ce rejestracji wedle prawa belgijskiego i francuskiego),
dokumenty zawieraj¹ce owiadczenie o zrzeczeniu siê zapisu lub dziedziczenia, umowy miêdzy partnerami (PACS we Francji, legal cohabitation
w Belgii, zwi¹zek zarejestrowany w Holandii). W Luksemburgu rejestracji
podlegaj¹ tak¿e darowizny miêdzy ma³¿onkami na wypadek mierci.
Wymogi formalne rejestracji okrela art. 7 konwencji. Uszczegó³owieniu w poszczególnych systemach prawnych podlega np. kwestia okresu
pozostawania testamentu w rejestrze. I tak, przyk³adowo w Belgii wpis
pozostaje w rejestrze do 5 lat od mierci testatora lub do jego 110 urodzin,
we W³oszech przez 10 lat, a nastêpnie przekazywany jest do archiwów.
W praktyce zatem czas pozostawania w rejestrze jest nieograniczony.
W Belgii rejestracja jest otwarta dla wszystkich obywateli, wpis pozostaje
tajny do mierci testatora, jedynie notariusz, który dokona³ rejestracji,
mo¿e konsultowaæ siê z Centralnym Rejestrem Testamentów. We W³oszech rejestracja jest otwarta dla notariuszy i w³adz publicznych wszystkich krajów. W obu krajach wpis pozostaje tajny do mierci testatora,
a po jego mierci ka¿da osoba legitymuj¹ca siê zawiadczeniem o mierci
testatora mo¿e ¿¹daæ udzielenia informacji o istnieniu testamentu i miejscu
jego zdeponowania. W Portugalii rejestracja jest ograniczona do aktów
sporz¹dzanych w tym kraju albo za porednictwem konsula portugalskiego. Wpis pozostaje tajny do mierci testatora; informacji mo¿e ¿¹daæ sam
testator lub jego przedstawiciel, po mierci testatora za ka¿da osoba
legitymuj¹ca siê aktem jego zgonu.
Osobami odpowiedzialnymi za ¿¹danie rejestracji s¹ zazwyczaj notariusze, chocia¿ kr¹g ten bywa rozszerzany np. o podmioty w³adzy publicznej, odpowiedzialne za sporz¹dzanie innych czynnoci podlegaj¹cych
rejestracji (Belgia) czy za deponowanie testamentów (W³ochy).
Badania statystyczne wykazuj¹, ¿e instytucja rejestracji testamentów
znajduje doæ szerokie zastosowanie praktyczne. W ci¹gu 40 lat funk-
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cjonowania rejestru w Quebeku zarejestrowano ponad 6 milionów testamentów. W Francji rejestr liczy obecnie ponad 14 milionów wpisów.

4. Kwestia stworzenia jednolitego systemu rejestru testamentów
w Europie jest tak¿e przedmiotem zainteresowania organów wspólnotowych. W opracowanym na zlecenie Komisji WE przez Niemiecki Instytut
Notarialny raporcie6 zwraca siê uwagê, ¿e istnienie jednolitego systemu
rejestracji testamentów u³atwi³oby prowadzenie transgranicznych postêpowañ spadkowych7, st¹d te¿ proponuje siê wprowadzenie zunifikowanego systemu krajowych rejestrów testamentów, opartego na rozwi¹zaniach Konwencji. Postuluje siê tak¿e zapewnienie swobodnego dostêpu
do nich8.
Podobne postulaty podnoszone s¹ tak¿e przez inne gremia, takie jak
Konferencjê Notariatów Unii Europejskiej (CNUE) oraz Miêdzynarodow¹
Uniê Notariatu £aciñskiego. Dotycz¹ one zmodyfikowania i rozszerzenia
stosowania zasad Konwencji na wszystkie kraje europejskie, a tak¿e
wprowadzenia wpisu do europejskiego rejestru testamentów na noniku
informatycznym9.
Propozycja stworzenia rejestru testamentów zosta³a tak¿e poddana
pod rozwagê w opublikowanej przez Komisjê WE 1 marca 2005 Zielonej
Ksiêdze w sprawie dziedziczenia i testamentów (COM(2005) 65 final).
Postawione w niej pytania dotycz¹ potrzeby stworzenia podstaw prawnych systemu rejestracji testamentów we wszystkich pañstwach cz³onkowskich, wprowadzenia centralnego rejestru i zasad jego funkcjonowania (pytania 36 i 37 Zielonej Ksiêgi...). Rozwa¿ana jest tak¿e mo¿liwoæ
stworzenia miêdzynarodowej sieci obejmuj¹cej poszczególne rejestry.
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Ewentualne stworzenie takiego systemu w prawie polskim wymaga
rozwa¿enia wielu kwestii tak natury ogólnej, jak i szczegó³owej. Do tych
pierwszych nale¿y przede wszystkim szersze zagadnienie dopuszczalnych
form testamentów oraz sposobów zmiany i odwo³ania ich. Zauwa¿yæ
tak¿e nale¿y, ¿e nieograniczona swoboda i brak formalnej kontroli faktu
sporz¹dzenia testamentu w³asnorêcznego mo¿e w praktyce doprowadziæ
do tego, ¿e przepisy o rejestracji testamentów pozostan¹ martwe. Mo¿liwoæ odwo³ania testamentu, np. notarialnego, w drodze sporz¹dzenia
testamentu w³asnorêcznego równie¿ podwa¿a wiarygodnoæ danych
zawartych w rejestrze i celowoæ jego prowadzenia.
Do kwestii szczególnych nale¿y natomiast okrelenie, jaki podmiot
powinien prowadziæ rejestr, czy ma on mieæ zasiêg ogólnokrajowy, czy
te¿ nale¿y stworzyæ rejestry regionalne, jaki podmiot powinien dokonywaæ rejestracji, jaki podmiot odpowiada za wspó³pracê miêdzynarodow¹
w omawianym zakresie, jakie czynnoci powinny podlegaæ rejestracji,
jakie powinny byæ formalne wymogi rejestracji, jakie by³yby jej koszty
i wreszcie, kto powinien mieæ wgl¹d do rejestru za ¿ycia testatora.
Z uwagi na wymienione wy¿ej w¹tpliwoci, wprowadzenie rejestru
w Polsce w chwili obecnej jest chyba nieco przedwczesne. Wydaje siê
bowiem, ¿e nie bêdzie w stanie realizowaæ przypisanych mu funkcji,
a zw³aszcza dawaæ pewnoci, i¿ zamieszczony w rejestrze dokument
zawieraj¹cy owiadczenie woli testatora jest rzeczywicie wi¹¿¹cy i np.
wola ta nie zostanie póniej odwo³ana.
W za³¹czniku do artyku³u zestawiono tekst Konwencji Bazylejskiej
w jêzyku polskim i francuskim.
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KONWENCJA RADY EUROPY Z DNIA 16 MAJA 1972 R.
O REJESTRACH TESTAMENTÓW
(KONWENCJA BAZYLEJSKA)
(wyci¹g)

Art. 1.
Pañstwa Strony niniejszej Konwencji podejm¹ siê na jej podstawie ustanowienia systemu rejestracji testamentów maj¹cego na celu
u³atwienie stwierdzenia istnienia
testamentu po mierci testatora.

Art. 2.
W celu wprowadzenia w ¿ycie
postanowieñ niniejszej Konwencji
ka¿de Pañstwo Strona ustanowi lub
wska¿e podmiot lub podmioty odpowiedzialne za dokonywanie wpisów przewidzianych postanowieniami niniejszej Konwencji, a tak¿e
za rozpatrywanie wniosków o udzielenie informacji sk³adanych w trybie art. 8.2 Konwencji.
Art. 3.
1. W celu u³atwienia wspó³pracy miêdzynarodowej ka¿de Pañstwo Strona wska¿e podmiot krajowy, który bezporednio:
a) wyst¹pi do innego Pañstwa
Strony o dokonanie wpisu zgodnie
z art. 6 Konwencji;

Art. 1.
Les Etats contractants sengagent a` établir, selon les dispositions
de la présente Convention, un sys`
teme
dinscription des testaments,
afin de faciliter, apres
` le déces
` du
testateur, la découverte de son testament.
Art. 2.
Pour lapplication de la présente
Convention, chacun des Etats contractants créera ou désignera un
organisme unique ou plusieurs organismes qui seront chargés des inscriptions prévues par la Convention et qui répondront aux demandes
de renseignements présentées conformément au paragraphe 2 de larticle 8.
Art. 3
1. En vue de faciliter les liaisons
internationales, chacun des Etats
contractants devra désigner un organisme national qui, par la voie
directe:
a) fera procéder, dans les autres
Etats contractants, aux inscriptions
prévues a` larticle 6;
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b) przyjmie i rozpatrzy wniosek
o udzielenie informacji otrzymany
od odpowiedniego podmiotu krajowego innego Pañstwa Strony, zgodnie z art. 8 Konwencji (...)

b) recevra les demandes de renseignements provenant des organismes nationaux des autres Etats
contractants et y donnera suite dans
les conditions prévues a` larticle 8.

Art. 4.
1. Wpisowi do rejestru podlegaj¹:
a) testamenty sporz¹dzone urzêdowo przed notariuszem, organem
w³adzy publicznej lub inn¹ osob¹
upowa¿nion¹ na mocy odpowiednich przepisów do ich sporz¹dzania, a tak¿e inne testamenty urzêdowo zdeponowane w organie lub
u osoby upowa¿nionej przez przepisy do przyjmowania takich depozytów;
b) testamenty holograficzne, które zosta³y z³o¿one u notariusza, organu w³adzy publicznej lub innej
osoby upowa¿nionej przez przepisy do przyjmowania takich owiadczeñ bez dokonania urzêdowego
aktu z³o¿enia do depozytu, o ile
przepisy prawa wewnêtrznego przewiduj¹ taki depozyt. Testator mo¿e sprzeciwiæ siê rejestracji,
je¿eli przepisy prawa wewnêtrznego nie zabraniaj¹ takiego sprzeciwu.
2. Odwo³anie, uniewa¿nienie
i inne zmiany testamentu wpisanego do rejestru, zgodnie z przepisami niniejszego artyku³u, podlegaj¹

Art. 4.
1. Devront faire lobjet dune
inscription dans un Etat contractant:
a) les testaments par acte authentique dressés par un notaire, une
autorité publique ou toute personne, habilités a` cet effet par la loi
dudit Etat, ainsi que les autres testaments qui ont fait lobjet dun
acte officiel de dépôt aupres
` dune
de ces autorités ou personnes ayant
qualité pour les recevoir en dépôt;
b) les testaments olographes qui,
si la législation dudit Etat le permet,
ont été remis a` un notaire, a` une
autorité publique ou a` toute personne, habilités a` cet effet par la loi
dudit Etat, sans quun acte officiel
de dépôt ait été dressé. Si la législation de cet Etat ne linterdit pas,
le testateur pourra sopposer a` linscription.
2. Devront également faire lobjet dune inscription, sils revêtent
une forme qui, selon le paragraphe
précédent, entraînerait linscription,
le retrait, la révocation et les autres
modifications des testaments inscrits
conformément au présent article.
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wpisowi do rejestru, je¿eli s¹ sporz¹dzone w formie, na mocy której
wpis do rejestru jest wymagany na
podstawie poprzedzaj¹cego paragrafu.
3. Ka¿de Pañstwo Strona mo¿e
wy³¹czyæ stosowanie niniejszego
artyku³u w stosunku do testamentów zdeponowanych w organach
wojskowych
Art. 5.
1. Wpis powinien byæ dokonany na ¿¹danie notariusza, organu
w³adzy publicznej lub osoby, o której mowa w art. 4.1 Konwencji.
2. Niemniej jednak ka¿de Pañstwo Strona mo¿e postanowiæ, ¿e
wniosek o dokonanie wpisu mo¿e
byæ w szczególnych sytuacjach i po
spe³nieniu przes³anek przewidzianych w prawie wewnêtrznym z³o¿ony przez testatora.
Art.6.
1. Wpis nie jest uzale¿niony od
narodowoci czy miejsca pobytu
testatora.
2. Na ¿¹danie testatora notariusz,
organ w³adzy publicznej lub osoba,
o której mowa w art. 4.1 Konwencji, mo¿e ¿¹daæ wpisu do rejestru
nie tylko w pañstwie, w którym
testament zosta³ sporz¹dzony lub
zdeponowany, ale tak¿e, za pored-

3. Chacun des Etats contractants aura la faculté de ne pas
appliquer les dispositions du présent
article aux testaments déposés
auprès des autorités militaires.
Art. 5
1. Linscription devra etre
faite

a` la requête du notaire, de lautorité
publique ou de la personne, visés au
paragraphe 1 de larticle 4.
2. Toutefois, chacun des Etats
contractants pourra prévoir que la
demande dinscription, dans des cas
spéciaux déterminés par sa législation et dans les conditions fixées
par celle-ci, pourra etre
faite par le

testateur.
Art. 6
1. Linscription nest soumise,
en ce qui concerne le testateur,
`a aucune condition de nationalité ou
de résidence.
2. A la demande du testateur, le
notaire, lautorité publique ou la personne visés à larticle 4 feront
procéder a` linscription non seulement dans lEtat ou le testament
aura été dressé ou` déposé, mais
également, par lintermédiaire des
organismes nationaux, dans les
autres Etats contractants.
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nictwem organów krajowych,
w innej Umawiaj¹cej siê Stronie.
Art. 7.
1. Wniosek o wpis powinien
zawieraæ co najmniej:
a) imiê i nazwisko testatora lub
spadkodawcy (ewentualnie nazwisko rodowe);
b) datê i miejsce (a jeli nieznane
 kraj) urodzenia;
c) adres lub zadeklarowane miejsce zamieszkania;
d) naturê i datê sporz¹dzenia
czynnoci, która ma podlegaæ wpisowi;
e) nazwisko i adres notariusza,
organu w³adzy publicznej lub osoby, przed któr¹ sporz¹dzono czynnoæ lub u której zosta³a ona z³o¿ona.
2. Informacja podlega wpisowi
do rejestru w formie okrelonej
przez ka¿de Pañstwo Stronê.
3. Czas trwania wpisu powinien
byæ okrelony przez przepisy prawa wewnêtrznego ka¿dego Pañstwa Strony.
Art. 8.
1. Wpis pozostaje niejawny
przez czas ¿ycia testatora.
2. Z chwil¹ mierci spadkodawcy ka¿da osoba legitymuj¹ca siê
aktem zgonu spadkodawcy lub
innym dokumentem dokumentuj¹-
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Art. 7.
1. La demande dinscription
contiendra au moins les indications
suivantes:
a) nom de famille et prénoms du
testateur ou disposant (y compris,
sil y a lieu, le nom de jeune fille);
b) date et lieu (ou si le lieu nest
pas connu, le pays) de naissance;
c) adresse ou domicile déclaré;
d) dénomination et date de lacte dont linscription est requise;
e) nom et adresse du notaire, de
lautorité publique ou de la personne qui a reçu lacte ou le détient en
dépôt.
2. Ces données devront figurer
dans linscription sous la forme
déterminée par chaque Etat contractant.
3. La durée de linscription pourra etre fixée par la législation de
chacun des Etats contractants.
Ar. 8.
1. Linscription doit rester se` du vivant du testateur.
crete
2. Apres
` le déces
` du testateur,
toute personne pourra, sur présen`
tation dun extrait de lacte de déces
ou de tout autre document justifiant
` obtenir les renseignedu déces,
ments visés a` larticle 7.
3. Si le testament a été rédigé
par deux ou plusieurs personnes,
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cym zgon mo¿e ¿¹daæ informacji
okrelonej w art.7 Konwencji.
3. Niezale¿nie od postanowieñ
paragrafu pierwszego, w razie sporz¹dzenia testamentu przez dwie lub
wiêcej osób, przepisy paragrafu 2
stosuje siê z chwil¹ mierci któregokolwiek z testatorów.
Art. 9.
W zakresie opisanym niniejsz¹
Konwencj¹ us³ugi miêdzy Pañstwami Stronami wiadczone s¹ nieodp³atnie.
Art. 10.
Niniejsza Konwencja nie narusza postanowieñ prawa wewnêtrznego co do wa¿noci testamentów
i innych czynnoci przewidzianych
w niniejszej Konwencji
Art. 11.
Ka¿de Pañstwo Strona mo¿e, na
zasadach okrelonych w prawie
wewnêtrznym, rozszerzyæ przewidziany w niniejszej Konwencji system rejestracji na wszystkie testamenty nieprzewidziane w art. 4 lub
inne czynnoci wywieraj¹ce skutki
w sferze spadkobrania. W takim
przypadku art. 6.2 Konwencji stosuje siê.

les dispositions du paragraphe 2 du
présent article sappliqueront lors du
` dun des testateurs, nonobdéces
stant les dispositions du paragraphe 1.
Art. 9.
Les services rendus entre les
Etats contractants en application des
dispositions de la présente Convention sont fournis gratuitement.
Art. 10.
La présente Convention ne por`
te pas atteinte aux regles
qui, dans
chacun des Etats contractants, concernent la validité des testaments et
autres actes visés par la présente
Convention.
Art. 11.
Chacun des Etats contractants
aura la faculté détendre, dans les
`
conditions quil établira, le systeme
dinscription prévu par la présente
Convention `a tout testament non
visé a` larticle 4 ou a` toute autre
disposition pouvant avoir une incidence sur la dévolution dune succession. Dans ce cas, notamment
les dispositions du paragraphe 2 de
larticle 6 seront applicables.

97

