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notariatöw panstwowych oraz innych organöw drugiej
Strony bezplatnie wyciagi z akt stanu cywilnego. Przesylanie nastepuje bezposrednio.
(3)
Wnioski obywateli jednej z Umawiajacych sie Stron
o sporzgdzenie i nadeslanie wyciagöw z akt stanu cywilnego drugiej Strony moga byc kierowane bezposrednio
do urzgdu stanu cywilnego drugiej Strony. Urzgd ten
przesyla wycigg do przedstawicielstwa dyplomatycznego lub konsularnego swego panstwa na obszarze dru
giej Strony celem dorgczenia go wnioskodawcy za
pobraniem naleznych oplat.
Artykul 39
W przypadku dokonywania przez urzedy stanu cywil
nego jednej ze Stron pözniejszych wzmianek, badz
sprostowan, ktöre dotyeza stanu cywilnego obywateli
drugiej Strony, nalezy tej Stronie przeslac uwierzytelniony wycigg z akt stanu cywilnego z dokonana zmiang
badz sprostowaniem. Postanowienie art. 38 ustep 1
zdanie 2 stosuje sie odpowiednio.
d) Postanowienia dotyczace prawa spadkowego
Artykul 40
Zasada röwnouprawnienia
(1) Pod wzgledem zdolnosci prawnej do sporzadzania
oraz odwolywania rozporzgdzen na wypadek smierci
w stosunku do majgtku polozonego na obszarze drugiej
Umawiajacej sie Strony lub praw, ktöre maja tarn byc
dochodzone, jak röwniez pod wzgledem zdolnosci nabywania w drodze dziedziczenia mienia lub uprawnien —
obywatele jednej Umawiajacej sie Strony sa zröwnani
z obywatelami drugiej Umawiajacej sie Strony, zamieszkalymi na obszarze swojego panstwa. Do przejscia
mienia lub innych uprawnien na te osoby maja zastosowanie te same przeslanki.
(2) Poswiadczenie stosunköw spadkowych, w szczegölnosci stwierdzenie praw do spadku lub zaswiadczenie
dla wykonawcy testamentu, wydane przez wlasciwy
organ jednej Strony stanowi dowöd tych stosunköw
röwniez na obszarze drugiej Strony.
Artykul 41
Prawo wlasciwe
(1) Dziedziezenie po obywatelach Umawiajacych sie
Stron nastepuje wedlug prawa ojczystego spadkodawcy.
(2) Jezeli prawo jednej z Umawiajacych sie Stron, na
ktörej obszarze znajduja sie przedmioty majaktowe
nalezgce do spadku, przewiduje ograniczenie w rozporzadzaniu takimi przedmiotami majatkowymi, röw
niez w odniesieniu do wlasnych obywateli, wöwczas do
dziedziczenia stosuje sie prawo Strony, na ktörej ob
szarze te przedmioty sie znajduja.
Artykul 42
Zdolnosc do dziedziczenia
Obywatele jednej z Umawiajacych sie Stron, ktörzy
na obszarze drugiej Strony zglaszaja roszczenia spadkowe, muszg miec zdolnosc do dziedziczenia zaröwno
wedlug prawa swego panstwa, jak i wedlug prawa
drugiej Umawiajacej sie Strony.
Artykul 43
Dziedziezenie panstwa
Jezeli wedlug prawa jednej z Umawiajacych sie Stron
spadek przypada panstwu, wöwczas ruchomosci przypadaja Stronie, ktörej obywatelem byl spadkodawea w
chwili smierci, nieruchcxmosci zas — Stronie, na ktörej
obszarze sa polozone.
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Artykul 44
Rozporzadzenia na wypadek smierci
(1) Forme rozporzadzenia na wypadek smierci ocenia
sie wedlug prawa tej z Umawiajacych sie Stron, ktörej
obywatelem byl spadkodawea w czasie jego sporzadzenia. Wystarczy jednak zachowanie prawa obowigzujgeego w miejscu, w ktörym rozporzadzenie na wypadek
smierci zostalo sporzadzone. To samo stosuje sie do
odwolania rozporzadzenia na wypadek smierci.
(2) Zdolnosc do rozporzadzenia na wypadek smierci
albo do jego odwolania ocenia sie wedlug prawa tej z
Umawiajacych sie Stron, ktörej obywatelem byl spad
kodawea w czasie zlozenia oswiadezenia woli. Wedlug
tego prawa okresla sie röwniez, jakie rodzaje rozporzadzen na wypadek smierci sa dopuszczalne.
(3) Prawne skutki wad woli w rozporzadzeniu na wy
padek smierci ocenia sie wedlug prawa Umawiajacej
sie Strony, ktörej obywatelem byl spadkodawea w
czasie sporzadzania tego rozporzadzenia.
Artykul 45
Wlasciwosc w sprawach spadkowych.
(1) Czjmnosci zwia.zane z uregulowaniem spadku, ktöre
naleza do organöw spadkowych, podejmuja niezaleznie
od postanowienia ustgpu 4 niniejszego artykulu organy
spadkowe tej z Umawiajacych sie Stron, ktörej obywa
telem byl spadkodawea w chwili smierci.
(2) W przypadku okreslonym w artykule 41 ustgp 2
wlasciwe sa organy spadkowe tej Umawiajacej sie
Strony, na ktörej obszarze znajduja sie przedmioty
majatkowe nalezace do spadku.
(3) Okreslona w tym artykule wlasciwosc ma odpowiednie zastosowanie do pozwöw, ktörych przedmiotem sa roszczenia spadkowe .
(4) Jezeli caly spadek po obywatelu jednej z Umawia
jacych sie Stron znajduje sie na obszarze drugiej Strony,
wöwczas na wniosek jednego ze spadkobiercöw, lub
zapisobiercöw, w miejsce organu okreslonego w ustepie
1 wstepuje wlasciwy organ spadkowy drugiej Strony,
jezeli na to godza sie wszyscy spadkobierey.
Artykul 46
Zawiadamianie o wypadkach smierci
(1) Jezeli na obszarze jednej z Umawiajacych sie Stron
umrze obywatel drugiej Umawiajacej sie Strony, wöw
czas wladza miejscowa zawiadamia niezwlocznie o tym
wypadku smierci wladze dyplomatyczne lub konsula'rne
drugiej Strony i komunikuje, co jej wiadomo o spadkobiercach i ich miejscu zamieszkania lub pobytu, o rozmiarach i wartosci spadku, jak i co do istnienia roz
porzadzenia na wypadek smierci.
2.
Jezeli przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne otrzyma wczesniej wiadomosc o wypadku
smierci, ma ono obowiazek zawiadomic wlasciwy organ
spadkowy celem zabezpieczenia spadku.
Artykul 47
Uprawnienia wtadz dyplomatycznych lub konsularnych
do zastepstwa
(1) Wladze dyplomatyczne lub konsularne sa uprawnione bez szczegölnego pelnomocnictwa do zastgpowania obywateli ich panstwa w kazdym postepowaniu
spadkowym na obszarze drugiej Strony, przed organami
i tej Strony, jezeli obywatele ci nie biora udzialu w
I postepowaniu i nie ustanowili pelnomocnika.

