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Projekt za³o¿eñ do ustawy o rejestrze testamentów

I. Uwagi wstêpne
Postulat wprowadzenia do naszego systemu prawnego instytucji rejestru

testamentów nie jest nowy1. Wynika on zarówno z analizy polskiego
prawa spadkowego, jak i z tendencji harmonizacji tej dziedziny prawa
cywilnego na poziomie prawa wspólnotowego Wspólnoty Europejskiej.
Propozycja powo³ania rejestru testamentów zosta³a przedstawiona w Zielonej
Ksiêdze dotycz¹cej nowego Kodeksu cywilnego2.

W naszej ocenie niezbêdna jest taka zmiana prawa spadkowego, która
zagwarantuje spe³nienie woli spadkodawcy i u³atwi dochodzenie spadko-
biercom ich praw do spadku, i to zarówno tym mieszkaj¹cych w kraju,
jak i wszystkim Polakom mieszkaj¹cych w Europie. Swoboda testowania
1 Dotychczas w sprawie potrzeby powo³ania rejestru testamentów wypowiadali siê:

J. P a z d a n, Ku jednolitemu miêdzynarodowemu prawu spadkowemu, Rejent 2005, nr 3,
s. 9-21; M. J a g i e l s k a, Rejestr testamentów, Rejent 2006, nr 2, s. 83-97; M. P a z d a n,
Zielona Ksiêga o dziedziczeniu i testamentach � propozycje odpowiedzi na pytania, Rejent
2006, nr 5, s. 16-26; M. K a j k o w s k a - G r a t y s, M. P r z y c h o d z k i, Prawo spad-
kowe powinno byæ bardziej elastyczne, Rzeczpospolita z 2 lutego 2007 r. � Prawo co dnia,
s. C4; I. L e w a n d o w s k a, W sprawach spadkowych notariusz wyrêczy s¹d, Rzeczpospo-
lita z 10 lutego 2007 r. � Prawo co dnia, s. C3; M. K a j k o w s k a - G r a t y s, M. P r z y -
c h o d z k i, Powstanie europejski system rejestracji testamentów, Rzeczpospolita z 14
lutego 2007 r. � Prawo co dnia, s. C4.
2 Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Zielona Ksiêga � Optymalna wizja Kodeksu

cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, red. Z. Radwañski, Ministerstwo Sprawiedliwo�ci,
Warszawa 2006, s. 182.
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i dziedziczenie s¹ bowiem zagadnieniami o podstawowym znaczeniu dla
obywateli.

II. Stan prac nad regulacj¹
Obecny stan prac nad regulacj¹ mo¿na okre�liæ jako wstêpny. Brak

jest inicjatywy rz¹du czy te¿ parlamentu w tej sprawie. Spraw¹ zainte-
resowany jest samorz¹d notarialny, którego przedstawiciele postuluj¹
rozpoczêcie prac legislacyjnych3. Ponadto Parlament Europejski 3 pa�-
dziernika 2006 r. przyj¹³ rezolucjê w sprawie prawa spadkowego i te-
stamentów [2005/2148 (INI)]. Wezwa³ w niej Komisjê Europejsk¹ do
przed³o¿enia Parlamentowi Europejskiemu w ci¹gu 2007 roku wniosku
legislacyjnego w sprawie prawa spadkowego, przygotowanego w ramach
debaty miêdzyinstytucjonalnej i zgodnie z zaleceniami Parlamentu4 . Uprze-
dzaj¹c prace Komisji Europejskiej w tej kwestii i prace polskiego Parla-
mentu, przedstawiamy poni¿ej projekt za³o¿eñ do nowej regulacji prawnej,
dotycz¹cej instytucji rejestru testamentów. W opinii autorów rozwa¿enie
wskazanych zagadnieñ pozwoli na dok³adne i wszechstronne rozpoznanie
przedmiotu regulacji prawnej, który jest zupe³nie nowy w polskim prawie.

III. Za³o¿enia wstêpne
Maj¹c na wzglêdzie, ¿e obecny etap prac nie pozwala na jednoznaczne

wypowiedzenie siê za poszczególnymi rozwi¹zaniami dotycz¹cymi kszta³-
tu przysz³ej regulacji prawnej dotycz¹cej rejestru testamentów, niezbêdna
jest � w naszej ocenie � publiczna dyskusja w tej sprawie. Pozwoli to
na wypracowanie przez doktrynê stanowiska odno�nie do samego po-
mys³u powo³ania �rejestru testamentów� i zagadnieñ szczegó³owych.
Poni¿sze za³o¿enia zosta³y opracowane jako zbiory propozycji rozwi¹zañ,
nie za� jako gotowe przepisy. W chwili obecnej trudno zreszt¹ z góry
przes¹dziæ nawet formu³ê legislacyjn¹ projektu (nowelizacja kodeksu
3 Por. T. P i e t r y g a, Kiedy powstanie rejestr testamentów, Gazeta Prawna z 6 czerwca

2005 r., nr 108 (1473) i K. R y c h t e r, Czy powstanie rejestr testamentów, Gazeta Prawna
z 25 lipca 2005 r., nr 143 (1508).
4 Ostateczna wersja Sprawozdania Parlamentu Europejskiego z dnia 16 pa�dziernika

2006 r. w sprawie prawa spadkowego i testamentów  (2005/2148 (INI)) dostêpna jest pod
adresem  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RE-
PORT+A6-2006-0359+0+DOC+PDF+V0//PL&language=PL
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cywilnego czy te¿ samodzielna ustawa). Ponadto wprowadzenie przed-
miotowej regulacji mo¿e wi¹zaæ siê z konieczno�ci¹ dokonania g³êbszych
zmian w polskim  prawie spadkowym. Jakie dok³adnie maj¹ byæ to zmiany,
trudno z góry wskazaæ. Przyjêli�my a priori tylko jedno za³o¿enie, tj.
istnienie potrzeby regulacji prawnej tego zagadnienia. Reszta za³o¿eñ jest
do dyskusji.

IV.  Za³o¿enie nr 1 � cel wprowadzenia regulacji
Podstawowym celem projektowanej regulacji ma byæ zwiêkszenie

ochrony prawnej woli testatorów oraz u³atwienie dochodzenia spadko-
biercom ich praw do spadku. Istot¹ uprawnieñ testatora jest umo¿liwienie
osobie fizycznej podjêcia decyzji o losach swojego maj¹tku po w³asnej
�mierci. Sporz¹dzenie testamentu jest wyrazem woli tej osoby co do
sposobu rozrz¹dzenia maj¹tkiem.

Podstawow¹ potrzeb¹ wszystkich spadkodawców jest zapewnienie
sobie prawnych gwarancji, aby rozporz¹dzenie maj¹tkiem zosta³o prze-
prowadzone zgodnie z ich planami i zamiarami. W drodze czynno�ci
testowania spadkodawca mo¿e bowiem wskazaæ dowoln¹ osobê, na rzecz
której przeka¿e swój maj¹tek lub te¿ poszczególne rzeczy wchodz¹ce
w jego sk³ad. Obecny stan prawa i poziom ochrony testatorów i spad-
kobierców trudno uznaæ za w pe³ni zadowalaj¹cy. Realnymi problemami
s¹ dotarcie do ostatniej woli spadkodawców, niszczenie testamentów lub
próby ukrywania testamentów sporz¹dzonych na tzw. ³o¿u �mierci.
Poszukiwanie testamentu przez s¹d nie mo¿e byæ efektywne, je¿eli spad-
kobiercy nie s¹ zainteresowani ujawnieniem faktu istnienia testamentu,
gdy¿ s¹d nie ma ¿adnych instrumentów do poszukiwania takiego doku-
mentu z urzêdu.

Rejestr testamentów mia³by zatem na celu zwiêkszenie pewno�ci co
do tego, na jakiej podstawie ma nast¹piæ dziedziczenie � czy na podstawie
ustawy, czy te¿ na podstawie testamentu. Dzia³anie rejestru pozwoli bowiem
na szybkie sprawdzenie jednej, ale niezwykle wa¿nej okoliczno�ci, tj., czy
spadkodawca sporz¹dzi³ testament.

U¿yteczno�æ ustawy wyra¿a³aby siê w zwiêkszeniu pewno�ci spad-
kobierców co do tego, ¿e nie zosta³ przed nimi zatajony testament, który
wyklucza³by ich od dziedziczenia. W ten sposób rejestr zwiêksza³by
bezpieczeñstwo obrotu prawnego.
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V.  Za³o¿enie nr 2 � istota regulacji
Obecno�æ Polski w Unii Europejskiej i zwi¹zane z tym otwarcie granic

spowodowa³y masow¹ migracjê obywateli polskich do innych pañstw
cz³onkowskich UE, skutkiem czego du¿a ilo�æ rodzin zosta³a rozdzielona.
W takiej sytuacji dotarcie do testamentu sporz¹dzonego za granic¹, jak
i jego realizacja w Polsce (lub te¿ odwrotnie) rodzi bardzo powa¿ne
problemy, podobnie zreszt¹ jak ca³e postêpowanie spadkowe z tzw. ele-
mentem transgranicznym.

Istot¹ proponowanej regulacji prawnej by³oby zatem stworzenie in-
strumentu prawnego umo¿liwiaj¹cego szybkie ustalenie, czy zosta³ spo-
rz¹dzony testament i je¿eli tak, to szybkie dotarcie do miejsca z³o¿enia
testamentu bez wzglêdu na miejsce jego sporz¹dzenia. W naszej ocenie
niezbêdne jest te¿ zagwarantowanie sprawnego dostêpu do rejestru dla
obywateli pañstw cz³onkowskich UE. Jest to bowiem jeden z warunków
istnienia tzw. �europejskiej sieci rejestrów testamentów�.

VI. Za³o¿enie nr 3 � zakres danych ujawnianych w rejestrze
Kluczowe znaczenie dla prawid³owego funkcjonowania rejestru testa-

mentów ma okre�lenie zakresu zbieranych informacji. W naszej ocenie,
skoro celem funkcjonowania rejestru ma byæ umo¿liwienie szybkiego
ustalenia faktu istnienia testamentu lub jego nieistnienia bez zamieszczania
jego tre�ci w rejestrze, to liczba danych gromadzonych w rejestrze mo¿e
zostaæ ograniczona do niezbêdnego minimum. Mog³yby to byæ nastêpu-
j¹ce dane:

a) imiê (imiona) i nazwisko (nazwiska) spadkodawcy,
b) data i miejsce urodzenia spadkodawcy,
c) imiona rodziców spadkodawcy,
d) data sporz¹dzenia i rejestracji testamentu,
e) miejsce przechowania testamentu,
f) oznaczenie podmiotu rejestruj¹cego,
g) wskazanie formy sporz¹dzenia testamentu,
f) numer rejestrowy.
Nieumieszczanie tre�ci testamentu w rejestrze jest podyktowane chêci¹

ochrony tajemnicy spadkobrania i jest to argument zrozumia³y i akcep-
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towalny. Funkcjonuj¹ce w innych krajach rejestry tak¿e nie przewiduj¹
zamieszczania tre�ci testamentów.

VII. Za³o¿enie nr 4 � ochrona danych osobowych testatora
Gromadz¹c w rejestrze dane dotycz¹ce osoby testatora, nale¿y mieæ

na wzglêdzie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pó�n. zm.). Zgodnie
z przepisem art. 1 tej ustawy, ka¿dy ma prawo do ochrony dotycz¹cych
go danych osobowych. Zarazem przetwarzanie danych osobowych mo¿e
mieæ miejsce ze wzglêdu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane
dotycz¹ lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie okre�lonym ustaw¹.
Przepis art. 23 ust. 1 wy¿ej wymienionej ustawy wskazuje, ¿e przetwa-
rzanie danych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy jest to niezbêdne dla
zrealizowania uprawnienia lub spe³nienia obowi¹zku wynikaj¹cego z przepisu
prawa (pkt 2), gdy jest niezbêdne do wykonania okre�lonych prawem
zadañ realizowanych dla dobra publicznego (pkt 4) oraz gdy jest to niezbêdne
dla wype³nienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez
administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie
narusza praw i wolno�ci osoby, której dane dotycz¹ (pkt 5). W naszej
ocenie, maj¹c na wzglêdzie cele przy�wiecaj¹ce stworzeniu instytucji rejestru
testamentów, przetwarzanie danych osobowych testatora w rejestrze pu-
blicznym, co do którego istnia³by postulowany przez nas obowi¹zek
rejestrowy, spe³nia³oby wskazane wy¿ej przes³anki dopuszczalno�ci prze-
twarzania danych, bez konieczno�ci ubiegania siê o zgodê osoby, której
dane dotycz¹ (zob. art. 23 ust. 1 pkt 1 wy¿ej wskazanej ustawy).

VIII. Za³o¿enie nr 5 � podmiot uprawniony do dokonania aktu
rejestracji

Istota funkcjonowania przysz³ego rejestru wymaga przyjêcia za³o¿e-
nia, zgodnie z którym rejestracja testamentu dokonywa³aby siê na wnio-
sek. Podmiotem uprawnionym do dokonania rejestracji by³by sam testa-
tor. W naszej ocenie celowe jest jednak wprowadzenie rozwi¹zañ dalej
id¹cych. Cel regulacji wymaga bowiem, by uprawnienia do zg³oszenia
testamentu do rejestru przys³ugiwa³y równie¿ spadkobiercom (zarówno
testamentowym, jak i dziedzicz¹cym z ustawy). Wprowadzenie powy¿-
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szego za³o¿enia pozwoli bowiem uszanowaæ ostatni¹ wolê spadkodawcy,
który np. dopiero na ³o¿u �mierci dokona³ rozrz¹dzeñ testamentowych
lub te¿ tu¿ przed �mierci¹ dokona³ zmian w tym zakresie i nie zd¹¿y³ sam
dokonaæ aktu rejestracji.

IX. Za³o¿enie nr 6 � podmiot prowadz¹cy rejestr
Ustalenie podmiotu prowadz¹cego rejestr i udzielaj¹cego informacji

o danych zawartych w tym rejestrze jest spraw¹ istotn¹. Istniej¹ dwa
alternatywne sposoby rozwi¹zania odno�nie do kwestii wskazania pod-
miotu prowadz¹cego rejestr. W pierwszym rozwi¹zaniu zadanie realizo-
wa³aby administracja rz¹dowa, przy pomocy np. urzêdów stanu cywil-
nego lub te¿ przy pomocy s¹dów. Rejestr testamentów móg³by byæ jednym
z rejestrów funkcjonuj¹cych w ramach Krajowego Rejestru S¹dowego.
Po drugie, wykonywanie tego zadania mo¿na równie¿ powierzyæ samo-
rz¹dowi notarialnemu, jako zadanie publiczne.

Autorom bli¿sza jest koncepcja prowadzenia rejestru testamentów przez
notariuszy. Przemawiaj¹ za tym nastêpuj¹ce argumenty:

a) dostêpno�æ notariuszy (kancelarie notarialne funkcjonuj¹ na obsza-
rze ca³ej Polski i zapewniaj¹ dostêpno�æ do us³ug notariuszy praktycznie
bez ograniczeñ miejscowych),

b) brak potrzeby budowania nowej struktury organizacyjnej,
c) profesjonalny charakter prowadzonej przez notariuszy dzia³alno�ci,

umo¿liwiaj¹cy szybkie i sprawne funkcjonowanie rejestru; gwarantuj¹cy
prawdziwo�æ i pewno�æ co do wydawanych za�wiadczeñ,

d) mo¿liwo�æ powi¹zania czynno�ci rejestracji testamentu z jego
sporz¹dzeniem w formie notarialnej.

Przeciwko powierzeniu notariuszom prowadzenia rejestru testamen-
tów przemawia przede wszystkim okoliczno�æ, ¿e notariusze nie s¹ w stanie
zapewniæ dzia³ania rejestru poza granicami kraju, bez czego rejestr traci
swoj¹ u¿yteczno�æ. Za granic¹ czynno�ci zwi¹zane z prowadzeniem rejestru
testamentów mogliby wykonywaæ jedynie konsulowie, którzy nale¿¹ do
szeroko rozumianego korpusu urzêdników pañstwowych. Podobnie by³oby
w przypadku, gdyby obywatel innego pañstwa cz³onkowskiego chcia³
zarejestrowaæ w polskim rejestrze sporz¹dzony przez siebie testament
(np. w sytuacji, gdy na sta³e mieszka w Polsce), do dokonania rejestracji
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w³a�ciwy by³by notariusz lub te¿ konsul (tak¹ te¿ regulacjê przewiduje
holenderski kodeks cywilny).

Nie wykluczamy, ¿e znalaz³oby siê równie¿ inne satysfakcjonuj¹ce
rozwi¹zanie.

Powierzaj¹c zadania zwi¹zane z rejestracj¹ testamentu notariuszom,
nale¿a³oby przes¹dziæ kwestiê kwalifikacji prawnej ich realizowania, tj.
zaliczenia czynno�ci rejestracyjnych do czynno�ci notarialnych.

X. Za³o¿enie nr 7 � zakres rejestrowanych testamentów
Kolejn¹ spraw¹ wymagaj¹c¹ rozstrzygniêcia jest okre�lenie zakresu

rejestrowanych testamentów. W naszej ocenie rejestracji powinny pod-
legaæ wszystkie testamenty bez wzglêdu na formê, w której zosta³y
sporz¹dzone, tj. testamenty: notarialne, allograficzne, holograficzne, a tak¿e
testamenty szczególne. Przymus rejestracji jest niezbêdnym warunkiem
zapewnienia skuteczno�ci ca³ego systemu. Nie jest oczywi�cie proble-
mem zarejestrowanie testamentu notarialnego, lecz testamentów zwy-
k³ych i ustnych, a tak¿e testamentów sporz¹dzonych przed kapitanem
statku czy testamentów w podró¿y. Poprzez czynno�æ rejestracji ujaw-
nieniu podlega³by fakt sporz¹dzenia testamentu w formie szczególnej oraz
data jego sporz¹dzenia. Wpis do rejestru takiego testamentu traci³by wa¿no�æ
po up³ywie sze�ciu miesiêcy od ustania okoliczno�ci, które uzasadnia³y
niezastosowanie formy testamentu zwyk³ego.

Mo¿liwe jest równie¿ wprowadzenie obowi¹zku rejestrowego po³¹-
czonego z domniemaniem, ¿e brak testamentu w rejestrze oznacza brak
testamentu i to na wnioskodawcy ci¹¿y³by wówczas obowi¹zek wyka-
zania, ¿e taki testament istnia³ (ciê¿ar dowodu co do istnienia testamentu).

XI. Za³o¿enie nr 8 � �ród³a finansowania projektu
Rejestr testamentów powinien funkcjonowaæ na zasadzie samofinan-

sowania. Rozumiemy to w ten sposób, ¿e op³aty za skorzystanie z jego
us³ug powinny pokryæ koszty instalacji i funkcjonowania systemu. Jed-
nak¿e sfinansowanie systemu informatycznego niezbêdnego do urucho-
mienia systemu, z uwagi na wielko�æ przedsiêwziêcia powinno odbyæ siê
z udzia³em �rodków publicznych. Dok³adne szacunki finansowe mo¿liwe
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bêd¹ oczywi�cie dopiero po dokonaniu wyboru którego� z wariantów
projektu, przede wszystkim po dokonaniu wyboru organizatora rejestru.

Z uwagi na zak³adany przez nas obligatoryjny charakter wpisu nale¿y
rozwa¿yæ celowo�æ wprowadzenia rozwi¹zania, wed³ug którego z³o¿enie
testamentu do rejestru mia³oby charakter nieodp³atny. Op³acie natomiast
podlega³oby wydanie za�wiadczenia o braku wpisu do rejestru lub te¿
informacja o wpisaniu testamentu.

XII. Za³o¿enie nr 9 � migracja testamentów sporz¹dzonych
przed dat¹ wej�cia w ¿ycie ustawy

Bardzo trudnym problemem zwi¹zanym ju¿ stricte z samym tworze-
niem rejestru jest okre�lenie czasu potrzebnego na organizacjê rejestru.
Dotychczasowe do�wiadczenia w organizacji rejestrów publicznych nie
s¹ zachêcaj¹ce. Budowa rejestrów trwa d³ugo i ich wynik jest niepewny.
Przed³u¿aj¹ce siê procedury przetargowe powoduj¹, ¿e praktycznie ¿adne
ustawowe terminy ich uruchomienia nie zosta³y dotrzymane. St¹d te¿
trzeba z góry za³o¿yæ, ¿e utworzenie rejestru testamentów potrwa lata,
a nie miesi¹ce.

Kwestie w³a�ciwego oszacowania czasu przeznaczonego na organi-
zacjê rejestru s¹ o tyle istotne, ¿e oprócz budowy systemu w grê wchodzi
równie¿ dokonanie rejestracji wszystkich nieotwartych dzisiaj spadków,
gdzie zosta³ sporz¹dzony testament. Nakaz zarejestrowania wszystkich
dotychczas nieotwartych testamentów jest o tyle istotny, ¿e jest to warunek
konieczny dla zapewnienia rejestrowi wiarygodno�ci. Nie wiadomo jed-
nak, ile czasu zajmie rejestracja dotychczasowych testamentów, gdy¿ nie
wiadomo, ile osób je sporz¹dzi³o. O ile z dotarciem do testamentów
notarialnych nie powinno byæ wiêkszych problemów (wymaga to przej-
rzenia repertoriów kancelarii notarialnych oraz akt przekazanych do
archiwów s¹dowych), o tyle rejestracja testamentów sporz¹dzonych przed
dat¹ wej�cia w ¿ycie regulacji dotycz¹cej rejestracji testamentów w innej
formie ni¿ notarialna bêdzie bardzo trudna. Jest to wa¿na sprawa, której
w³a�ciwe rozwi¹zanie bêdzie jednym z kluczowych zagadnieñ.

XIII. Za³o¿enie nr 10 � postêpowanie rejestrowe
Rozstrzygniêcie kwestii, kto bêdzie podmiotem prowadz¹cym rejestr

testamentów, pozwoli na rozstrzygniêcie zagadnienia, czy bêdzie potrzeb-
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ne wprowadzenie specjalnego rodzaju postêpowania rejestrowego. Je�li
organem prowadz¹cym rejestr by³by s¹d (Krajowy Rejestr S¹dowy), to
przepisy rejestrowe (zawarte w kodeksie postêpowania cywilnego)
wymaga³yby uzupe³nienia jedynie o kwestie �ci�le zwi¹zane z rejestrem
testamentów. Je¿eli organem prowadz¹cym rejestr byliby notariusze, to
niezbêdne by³oby opracowanie specjalnej procedury rejestrowej oraz
procedury odwo³awczej od czynno�ci notariusza.

Niezale¿nie od tych kwestii opracowania wymaga procedura usuwania
danych z rejestru na skutek odwo³ania testamentu, procedura uzupe³niania
danych w razie zmiany rozrz¹dzeñ testamentowych oraz procedura
uzgadniania danych wpisanych do rejestru z rzeczywistym stanem praw-
nym. Przepisy ustawy powinny przewidywaæ szczególne gwarancje dla
testatorów co do miejsca przechowywania testamentów, np. na wypadek
�mierci notariusza, likwidacji kancelarii notarialnej, w której sporz¹dzono
testament lub zniszczenia testamentu u notariusza.

XIV. Za³o¿enie nr 11 � numer rejestrowy
Osobnym zagadnieniem jest sposób dokonywania rejestracji testamen-

tów. W zakresie mo¿liwego do zastosowania oznaczenia rejestrowego
postulujemy wprowadzenie systemu rejestracji testamentów pod kolej-
nym numerem. Mo¿liwe jest wprowadzenie do numeru rejestrowego
dodatkowych oznaczeñ literowych, identyfikuj¹cych miejsce sporz¹dze-
nia testamentu, datê jego rejestracji, numer identyfikuj¹cy notariusza oraz
inne dane. Numer móg³by wygl¹daæ np. tak: RT (rejestr testamentów),
Wrc (Wroc³aw � miasto sporz¹dzenia testamentu), numer notariusza (113),
numer kolejny rejestru i rok rejestracji. Po z³o¿eniu w ca³o�æ: RT Wrc-
113-000 000 010/2007. Dodatkowe oznaczenia w numerze umo¿liwi³aby
szybk¹ identyfikacjê testamentu oraz zmniejsza³yby ryzyko pope³nienia
b³êdu przy dokonywaniu wpisów, co nie jest bez znaczenia dla sprawno�ci
ca³ego systemu.

XV. Za³o¿enie nr 12 � budowa systemu i jego administracja
W zakresie budowy przysz³ego rejestru nale¿y przyj¹æ podstawowe

za³o¿enie stworzenia scentralizowanego systemu informatycznego (nie
za� rozproszonej bazy danych prowadzonej niezale¿nie przez kancelarie
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notarialne). Konieczno�ci¹ stanie siê zatem wyznaczenie organizacji za-
rz¹dzaj¹cej systemem i odpowiedzialnej za bezpieczeñstwo informacji (tj.
ochronê danych osobowych w systemie, bezpieczeñstwo przed niepo-
wo³anym dostêpem do systemu i dokonywanie w nim nieuprawnionych
zmian). W ramach struktury notariatu wy¿ej wskazan¹ funkcjê admini-
strowania systemem mo¿na by³oby powierzyæ Krajowej Radzie Notarial-
nej. W przypadku powierzenia organizacji rejestru s¹dom by³aby to od-
powiednia komórka Ministerstwa Sprawiedliwo�ci.

Kolejnym kluczowym za³o¿eniem dotycz¹cym budowy systemu jest
celowo�æ zastosowania w³a�ciwych standardów szyfrowania danych
w czasie transmisji. Z uwagi na kompatybilno�æ z wieloma systemami
operacyjnymi oraz ³atwo�æ w zarz¹dzaniu, wprowadzanie danych do
systemu (tj. dokonywanie rejestracji oraz zmian w rejestrze) winno
odbywaæ siê poprzez przegl¹darkê internetow¹ po³¹czon¹ bezpiecznym
po³¹czeniem SSL, nie za� poprzez oddzieln¹ aplikacjê. Ponadto w naszej
ocenie celowe jest zastosowanie podpisu elektronicznego jako sposobu
po�wiadczania prawdziwo�ci wprowadzanych danych.

XVI. Za³o¿enie nr 13 � wydawanie za�wiadczeñ i ich moc
dowodowa

Z uwagi na to, ¿e celem funkcjonowania rejestru ma byæ zwiêkszenie
pewno�ci obrotu prawnego poprzez eliminacjê niepewno�ci co do istnie-
nia testamentu w razie �mierci spadkodawcy, rejestr obowi¹zany by³by
do wydawania dwóch za�wiadczeñ � za�wiadczenia o z³o¿eniu testamen-
tu i miejscu jego przechowywania oraz za�wiadczenia o braku informacji
o z³o¿eniu testamentu do rejestru. Za�wiadczenia mia³yby moc prawn¹
dokumentu urzêdowego. Osoby domagaj¹ce siê stwierdzenia swoich praw
do spadku by³yby obowi¹zane do³¹czyæ do wniosku za�wiadczenie z re-
jestru o braku testamentu lub o jego istnieniu. Mo¿liwe jest równie¿
wprowadzenie rozwi¹zania alternatywnego, w my�l którego s¹d spadku
z urzêdu zasiêga³by informacji o fakcie sporz¹dzenia testamentu przez
spadkodawcê.

XVII. Za³o¿enie nr 14 � jawno�æ rejestru
Istotne znaczenie przy funkcjonowaniu rejestru testamentów bêdzie

mia³o takie skonstruowanie tej instytucji, by mog³a ona funkcjonowaæ
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w ramach europejskiej sieci rejestrów testamentów. Dostêp do informacji
zgromadzonych w rejestrze powinien byæ zapewniony dla wszystkich
obywateli pañstw cz³onkowskich UE i innych cudzoziemców oraz or-
ganów w³adzy publicznej, które bêd¹ zainteresowane sprawdzeniem ist-
nienia lub nieistnienia testamentu. Niezbêdne bêdzie przyst¹pienie Polski
do Konwencji Bazylejskiej Rady Europy z 1972 r. i jej ratyfikacja, jako
warunek wstêpny wspó³pracy z krajami � stronami tej konwencji.

Istotn¹ spraw¹ bêdzie równie¿ zapewnienie Polakom mieszkaj¹cym
poza granicami Polski dostêpu do tego rejestru. Chodzi³oby zarówno
o mo¿liwo�æ zg³oszenia testamentu do rejestru, jak i poszukiwania danych
o testamentach, bez konieczno�ci przyjazdu do kraju lub ustanawiania
pe³nomocnika. W tym celu mo¿na by³oby wykorzystaæ istniej¹c¹ sieæ
polskich konsulatów za granic¹ i zobowi¹zaæ konsulów do dokonywania
czynno�ci rejestrowych.

Rozwa¿enia wymaga równie¿ rozstrzygniêcie, czy podmiot obs³ugu-
j¹cy rejestr testamentów na ¿¹danie wnioskodawcy móg³by wydawaæ
za�wiadczenia o istnieniu lub nieistnieniu testamentu we wszystkich urzê-
dowych jêzykach Unii Europejskiej. Za�wiadczenia te mia³by postaæ �ci�le
sformalizowan¹, nie istnia³by zatem problem ustalenia wzoru tre�ci za-
�wiadczeñ, które by³yby honorowane przez w³adze pañstw cz³onkow-
skich. Dla osób korzystaj¹cych z rejestru by³oby to du¿e u³atwienie.

XVIII. Podsumowanie
Przedstawione wy¿ej rozwa¿ania s¹ prób¹ wskazania najwa¿niejszych

za³o¿eñ do konstrukcji regulacji prawnej dotycz¹cej instytucji rejestru te-
stamentów. Ocena merytorycznej trafno�ci wskazanych za³o¿eñ i ich
zgodno�ci z systemem prawa wymaga dyskusji, na któr¹ bardzo liczymy.
Pozwoli to unikn¹æ sytuacji, w której pojawi siê gotowy, nieprzemy�lany
tekst ustawy, nieprzystaj¹cy do istniej¹cych rozwi¹zañ prawnych i nie-
odpowiadaj¹cy oczekiwaniom osób zainteresowanych, a który zostanie
uchwalony bez g³osu dyskusji. Liczymy na to, ¿e rejestr testamentów
zacznie dzia³aæ w perspektywie najbli¿szych 3-4 lat.


