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OŚWlflDCZENlfl RZf\DOWE: 

Poz.: 594-z dnia 14 września 1929 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji, 
dotyczącej uregulowania kolizyj ustawodawstw w zakresie małżeństwa, podpisanej w Hadze, dnia 

= 

12 czerwca 1902 ~ . .. 1193 
595-z dnia 14 września 1929 ~ w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji, 

dotyczącej uregulowania kolizyj ustawodawstw i jurysdykcyj w zakresie rozwodu i rozłączenia có 
do stołu i łoża, podpisanej w Hadze, dnia 12 czerwca l 902 ~ 1199 

596-z dnia 4 października 1929 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji, 
dotyczącej uregulowania opieki nad małoletnimi, podpisanej w Hadze, dnia 12 czerwca 1902 r. 1205 

597-z dnia 14 września 1929 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji, do-
tyczącej kolizyj ustawodawstw co do skutków małżeństwa w dziedzinie praw i obowiązków małżonków 
w ich stosunkach osobistych i majątkowych, podpisanej w Hadze, dnia 17 lipca 1905 r.. • 1211 

598-z dnia 14 września 1929 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji, do-
tyczącej ubezwłasnowolnienia i analogicznych zarządzeń opiekuńczych, podpisanej w Hadze, dnia 
17 lipca 1905 r. • 1217 

594. 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 14 września 1929 r. 
W sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji, dotyczącej uregulowania kolizyj 

ustawodawstw w zakresie małżeństwa, podpisanej w Hadze, dnia 12-go czerwca 1902 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że, w wykonaniu art. l-go ustawy z dnia 13-go lutego 1929 r· 
(Dz. U. RP. Nr. 16, poz. 132) i na podstawie protokółu podpisanego w Hadze, dnia 28-go listopada 1923 r· 
i ratyfiko.wanego ?rzez Państ~a b~dące członka~i Konwencji, dotyczącej ure~ulowania kolizyj u~ta~odawstw 
w za.kresIe małżenstwa, podpisaneJ w Hadze, dma 12-go czerwca 1902 roku, Poseł Rzeczypospohte] w Ha~~ze 
podpisał w dniu 25-ym czerwca 1929 r. w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i za W. M. Gdańsk Protokół 
przeznaczony dla przyjęcia i stwierdzenia przystąpień do powyższej Konwencji. 

Konwencję, dotyczącą uregulowania kolizyj ustawodawstw w zakresie małżeństwa, podpisaną 
w Hadze, dnia 12-go czerwca 1902 r., ratyfikowały następujące państwa: Holandja, Luksemburg, Niemcy, Por-
tugalja, Rumunja, Szwecja, Szwajcarja, Włochy i Węgry. -

Miriister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Przekład. 

KONWENCJA 
dotycząca uregulowania kolizyj ustawodawstw w za-

kresie małżeństwa. 

J ego Cesarsk~ Mość Cesarz Niemiecki, Król Pruski, 
w ,imienru Cesarstwa Niemieckiego; Jego Cesarska 
Moś<; Cesarz Austrja,cki, Król Czeski i t. d., i t. d., 
,j Apostolski Król Węgier; Jego Królewska Mość 
Król Belgów; Jego Królewska Mość Król His,zrpań
ski; Prezydent Republiki Francuskiejj Jego Królew
ska Mość Król Włoskij Jego Książęca Wysoko'ść 

CONVENTION 
pour regler les conflits de lois en matiere de 

mariage • . 

Sa Majeste l'Empereur , d'Allemagne, Roi · de Prus
se, au nom de l 'Empire Allemandj Sa Majeste 
I'Empereurd'Autriche, Roi de Boheme, etc., etc . . et 
Roi Apostolique de Hongriej Sa Majeste le Roi de 
Belgesj Sa Majeste le Ro,i d'Espagnej 1e Pre
siclent . de la Re,publique Franycdsej Sa Maje
ste le Roi d'Italie j Son Altes'Se Royale 1e 
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Wielki Książę Luksemburski, Książę Nassau; Jej 
Królewska Mość Królowa Niderlandów; Jego Kró
lewska Mość Król Portugalski ,i Algarwejski i t. d., 
i t. d.; Jego Królewska Mość Król Rumuńs ki; Jego 
Królewska Mość Król Szwecji i Norweg ji w imieniu 

Szwecji i Szwajcarska Rada Związkowa, 

Pragnąc ustalić wspólne przepisy w celu ure
gulowania koHzyj ustawodawstw, dotyczących wa
runków ważności małżeństwa, 

Postanowili zawrzeć Konwencję w tym celu 
i mianowali swymi Pełnomocnikami : 

Jego Cesarska Mość Cesarz NiemierAki, Król Pruski 
w imieniu Cesarstwa Niemieckiego: 

PP. Hr. de POURTALES, Swego Posła Nadzwy
czajnego i Ministra Pełnomocnego przy Jej 
Królewskiej Mości Królowej Niderlandów, Dra 
Hermanna DUNGS, Swego Nadradcę Tajnego 
Regencyj nego, i Dra Johannes KRIEGE, Swego 
Tajnego Radcę Legacyjnego; 

'Jego Cesarska Mość Cesarz Austrjacki, Król Czeski 
a t. d., i t. d., Król Apostolski Węgier: . . 

P. OKOLICSANYI d'OKOLICSNA, Swego Posła 
Nadzwycza.jnego i Ministra Pełnomocnego przy 
Jej Królewskiej Mości Królowej Niderlandów; 

Jego Królewska Mość Król Belgów: 

PP. Hr. De Grelle ROGIER, Swego Posła Nadzwy
czajnego i Ministra Pełnomocnego przy Jej 
Królawskie j Mości Królowej Niderlandów 
i Alfreda Van Den BULCKE, Swego· Posła Nad
.zwyczajnego i M,inistra Pełnomocnego, Dyrek~ 
tora Generalnego w Ministerstwie Spraw Za
granicznych; 

Jego Królewska Mość Król Hiszpański: 

P. Carlos Crespi de VALLDANZA y FORTUNY, 
Swego Charge d'Affaires a. i. w Hadze; 

Prezydent Republiki Francuskiej: 

PP. de MONBEL, Posła Nadzwycżajrtego ,i Mi,i1isŁta 
Pełnomocnego Republiki Francu~kiej Przy Jej 
Królewskiej Mości Królowej Niderlandów 
i Louis RENAULT, Profesora Prawa Międąna
rodowego na Uniwersytecie Paryskim, Radcę 
Prawnego Ministerstwa Spraw Zagrani.cznych; 

Jego Królewska Mość Król Włoski: 

P. Salvatore TUGINI, Swego Posła Nadzwyczajne
go i 1\1inistra Pełnomocnego przy Jej Królew
skiej Mbśd Królowej Niderlandów; 

~ego Ksiązęca Wysokość Wielki Książę Luksem
burski, Książe Nassau: 

P. Hr. de VILLERS, 
W Betlirti~; 

Sw~go Charge d'Affaires 

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Sa 
Majeste la Reine des Pays-Bas; Sa Majeste le Roi 
de P ortugal et des Algarves, etc., etc .; Sa Majeste 
Ie Rooi- de Roumanie; Sa Majeste le Roi de Suede et 
de Norvege,au nom de la Suede, et le Conseil 

F ederal Suisse, 

Desirant etablir des ctispositions communes 
pour regler les c'onflits de lois concemant les con
ditions pour lą ·validite du mariage, 

Ont resolu de conclure une Convention ci cet 
effet. et ont TIlomme pour Leurs plenipoŁentiaires, 
saVOlr: 

Sa Maj este l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, 
au nom de l'Empire allemand: 

, . 
MM. le Comte de POURTAU:S, Son Envoye Extra

ordinaire et Ministre Plenipotentiaire pres Sa 
Majeste la Reine des Pays-Bas, le Dodeur 
Hermann DUNGS, Son Conseiller Su)?erieur 
Int ime de Regence, et le Dodeur J.ohannes 
KRIEGE, Son Conseiller Intime de LegaHon; 

Sa Majeste l'Empereur d'Autriche, Roi de Boheme, 
etc., etc. et Ro,i Apostolique de Hongrie: 

M. OKOLICSANYI d'OKOLlCSNA, San Envoye Ex
traordinaire et Minisire PlenipotentiCliire pres Sa 
Majeste la Reine des Pays-Bas; 

Sa Majeste le Roi des Bdges: 

MM. le Comte De Grelle ROGIER, Son Envoye Ex
tra'ordinaire et Ministre PlenipotenŁiaire pres Sa 
Majeste la Reine des Pays-Bas, et Alfred van 
den BULCKE, Son Envoye Extraordinaire et 
Ministre Pl~nipotentiaire , Diredeur Generał 

. au Ministere des Affaires Etrangeresj 

Sa Majeste le Ro,id'Espagne: 

M. Carlos Crespi de VALLDANZA y FORTUNY, Son 
Cha.rge d'Affaires intetlmaire a La Hay~; 

Le PresidenŁ de la Republique F rancyaise: 

MM. de MONBEL, Envoye Extraordirraire et Milli ... 
st~e Ple?ipotentia}re de la ~Upubliąue Ftan
<;:alse pres Sa MaJest~ la Relrte des Pa:y~~Ba~, 
et Louis RENAULT, Professeur de Droit Inter
national a l'U niversite de Paris , Jurisconsulte 
du Ministere des Affaires Etrangeres; 

Sa Ma)este le Ro,i d'Italie: 

M. Salvatore TUGINI, Son Envoye Extraordinaire 
et Ministre Plenipotentiaire pres Sa Majeste la 
Relne des Pays-Bas; 

Son Altesse Royale te Grand-Duc de Luxernbotlt~, 
Duc de Nassali: 

M. le Cottlte de VILLER!5, Son Charge d'Affaires 
a B~rlin; 
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JE:; Królewska Mość Królowa Niderlandów: 

PP. Barona R. MeIvil de L YNDEN, Swego Mini
stra Spraw Zagraniewych, J. A. LOł.rF, Swe
go M,inistra Sprawiedliwości, i T. M. C. ASSER, 
Członka Rady Stanu, Prezesa Któlewskiej 
Ko,mis ji Międzynarodowego Prawa Prywatne
go, Przewodniczącego Konferencyj Międzyna
rodowego Prawa Prywatnego; 

Jego Królewska Mość Król Portugalski i Algarwej
ski i t. a., i t. d.: 

P. Hr. de SELIR, Swe~o Posła Nadzwyczajnego 
i cl\linistra Pełnomocnego przy Jej Królewskiej 
Mości Królowej Niderlandów; 

Jego Królewska Mość Król Rumuński: 

p, Jana N. PAPINIU, Swego Posła Nadzwyczajnego 
i Min :,::.ha Pełnomo cnego przy Jej Krolewskiej 
Mości Król owej Niderlandów; 

Jego Królewska MoM Król Szwecj.i i Norwegji 
w imieniu Szwecji : 

P. Hr. WRANGEL, Swego Posła Nadzwyczajnego 
i Mifli~tra Pełnomocne g o. pny Jej Kr61~wskiej 
Mości Kr6lowej Nid.erlandów, 

oraz S~wa1ćarska Rada Zwią~kowa: 

P. Ferd.ynanda KOCH, Wicekonsula FederaCij.i Szwai· 
ca,rskie j w Rotterdamie; 

Którzy, po przedstawieniu s,obie wzajemnie 
swych pełnomocnictw, uznanych za sporządzone 
W dobrej i na!~żyte; formie, zgQd:dli !li~ na następu
jąc~ postanowienia: 

Artykuł pierwszy. 

PraWD zawierania małżeństwa jest regulowane 
przez ust awodawstwo ojczyste katdego z ptży.s21łych 
małżonków, o ile posta-nowienia tego ustawoda.w
śtWa nie odwołują się wytainie do innego ustawo
daw.$twa, 

Artykuł 2. 

Ustawodawstwo m!ejsca zawarcia małżeńśŁwa 
mbie zabronić cudzo:demoom małZel1stwa, które 
sprzeciwiałoby się postanowieniom te:,o uslaWo" 
dawstwa, dotyczącym : 

1. stopn.i pokrewiensŁwa lub powinowactwa, 
kłóte stllflówit\, betwzg!ędń~ prt~śt;kódę ilAW.arcia 
fi1ałzen~twa ; 

2. bezwżględnel prze~~kody zaYłtetańi~ fii~.ł .. 
~en5tw pÓfitiętt.zy tlsohatni wifihemi eudtoł6!1tWil, 
t 'powodu ktOre~o małżeńshvo jedn-ego :t Jlldtt)fików 
żośtdłtl rozwiązdne ; 

3. be.zw.zględnej ptte.szkody taWl!rahia mał,. 
zenśtw pbtlliędty oMbatlli , skazańemi za. w~l'olńe 
godzenie na życie współm.ałżMka !eÓrtej t łiIch. 

Małżeń ~. two, zawarte wbrew jednej z przeszkód 
wyz ej wytnlen.i Óri.yćh , nie b~dtle do Łkhlęte rtieważno
śtią, o ile jeśt Ot1t) wahe wcdłu~ u~t.awód.ItWstwai 
wskazanego w artykule l-ym. 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas: 

MM. te Baron R. Melv~l de L YNDEN, Son Ministre 
des Affaires Etrangeres, J. A. LOEFF, Son Mi
nistrę d·e la Justice, et T. M. C. ASSER, Mem
bre du Conseil d'Etat, President de la Commis
sion Royale .pour le Droit International Prive, 
PresidenŁ des Conferellces de Droit Internatio
nal Prive; 

Sa Majeste le Roi de Portugal et des Algarves, 
etc., etc.: 

M. te Comte de SELIR, Son Envoye ExŁraordinaire 
~t MinisŁre PlenipotenHaire pres Sa Majeste la 
Reine des .pays-Bas; 

Sa Majeste le Roi de Roumanie: 

M. Jean N. PAPINIU, Son Envoye Extraordinaire 
et Ministre Plenipotentiaire pres Sa Majeste la 
Reine des Pays-Bas; 

Sa Majeste le Roi de Suede et de Norvege, au nom 
de la Suede: 

M. le Comte W RANGEL, Son Envoye Extraordinaire 
. et Mlni8tte Pi€il ipott!htialte pt~s Sa Majeste la 
Reihe des Payg.Ba.s, 

et le CQitst!il Fed~ral Suisse: 

M. Ferdimind KOCH, Vice-Consul de la Confedera
tion SUis8~ ił. R.oHe~dami 

Lesquels, apn~s s' etre communique leurs pleins 
pouvoirs, trouves en bonne et due forme, sont con.-
venu~ des dispos"tionssuivahtes: . 

Article p~rnier. 

L. dtbit de CO:ltracter lllat'iage est tegle par la 
loi nationale de chacun des fl.lturs epoux, ił. moins 
qu'une disposition de cette 10i ne se rMere expres
śłm.~nt li an~ autre loi. 

Attid~ 2. 

. La loi cłu Heu de la celebraHon peut ihŁerdire le 
mariage des etrangers qUl serait cont.ra,jre ił. ses dis
positions concernant: 

1 e les degres de parente ou d' alliance pour les-
4t1~h~ ił 'Y a uhepr,ohlbibiołi łl.b~oluei 

~~ ta pttłh1biH~ a.b$ólue de se lń.arier , ~dittel! 
et>1\M-@ le~ ct'lU1f>able~ de l' adultet'e 1\ raison duqueI le 
mat1a.ge de l'un d' eux a He dis'5011s j 

3-1a prohibiHofiahsólue de 'se matier, Mict~e 
~ohtt~ de~ petsoht'1es t~ndamne~s peut' avoir de Coń~ 
e~tt lłHer1t~ ~ la vie drt tÓń.joinl de l'uhe d'elles. 

Le tnatiage celebt'e conhairetn ent ił une des 
ptohibitions rrtentiont1~es d~dessus ne sera pas frap
p~ tle lmllite,potłtvU qu'il soiŁ valable d' apres la !@i 
indiquee par l'article l-er. 
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Z IzalStrzezeniem zastosowania pierwszego ust~
pu artykulu 6-go niniejszej Konwencji, zadne 
z Ukl.adaja.cych si~ Panstw nie zobowia.zuje si~ po
zwolic na zawM'cie mal:i:enstwa, ktoreby, ze wzgl~
du na poprzednie maizenstwo lub na przeszkod~ cha
rakte,ru religijnego, sprzeciwialo si~ jego ustawom. 
Po'gwalcenie przeszkody tego rodzaju nie moglo
by pocia.gna.c za soba. niewaznosci malzenstwa w in
nych kra~a.ch, poza tym, w ktorym malZenstwo ZQ
stat,o zawarte. 

Artykul 3. 
UstawQdawstwo miejsca zawarda malZenstwa 

moze zezwQHc na malZenstwo cudzoz,iemc6w, nieza
leznieod przeszkod wynikaja.cych z ustawodawstwa, 
wskazanego w artykule 1-ym, 0 ile przeszkody te 
oparte sa. wyIa.cznie na motywach charakteru reli
gijnego. 

lane Panstwa maja. prawo nie uznawac za wa'z
ne 'malZenstw:l, zawartego w tych ok,olicznosciach. 

Artykul 4. 
Cudzoziemcy winni w celu zawar cia malzen

stwa wykazac, ze czynia. zadose warunkom niezb~d
nym wedlug ustawodawstwa, wskazanego w artyku
\e 1-ym. 

Stwierdzenie takie moze bye dokonane bqdt 
przez zaswiadczenie przedsta wicie1.i dyplomatycz
nych lub kO'nsularnych, upow,aznionych przez Pan
stwo, ktoregO'obywatelami Sq strorry, bqdi tei za
pomocq jakiegO'kO'lwiek innegO' dowo~u, byleby 
stwierdzenie to' uznane bylO' za wystarczajqce przez 
umO'wy mi~dzynarO'dO'we lub przez wladze kraju za
warcia malzenstwa. 

Artykul 5. 
Uznane b~cLzie wsz~dzie za waine cO' dO' fO'rmy 

'rllalzenstwO', zawarte wedlug ustawodawstwa teg'O' 
1craju, gdzie zO'staIozawarte. 

J ednakie kraje, ktorych ustawodawstwO' wy
mag a slubu religijnego, b~dq mO'gly nie uznae za wai
ne malienstw, zawartych przez ichobywruteli zagra
nkq bez zachO'wania tegO' prz,episu. 

Postanowienia ustawodawstwa ojcz)'lStegO' 0' za
powiedziach w~nny bye zachowane; wszakze brak 
tych zapowie,dzi nie b~dzie mogi pociqgnqe za sobq 
niewainosci malzenstwa w krajach innych, p'oza kra-
1em, ktoregO' ustawO'dawstwo zostalo naruszone. 

Wierzytelny odpis aktu slubu przeslany zosta- , 
llie wla,dzom kraju kaidego z malzonkow. 

A'rtykul 6. 

Uznane b~dzie wsz~dzie za waine co do £ormy 
malienstwo,zawarte wobec przedstawiciela dyplo
lllatycznegO'lub konsulame,gowedlug jego ustaw0daw
'Stwa, jeieli zadna ze stron, zawierajqcych malien
stwo, nie posiada obywatelstwa Panstwa, w ktorem 
Illalzenstwo zostalo zawar,te, i jezeli PanstwO' to nie 
sprzeciwia si~ temu. Nie moze si~ ono spm,eciwic, 
jezeli chO'dti 0' malz.enstwO', ktoreby ze wzgl~du na 
poprzednie malienstwo lub na przeszkod~ charakte
TU religijnegO' wykraczalo przeciw jego 11,stawom. 

Zastrzezenie ustwu drugiego artykulu 5-gO' 
stO'suje si~ do malZenstw dyplO'matycznych lub kon
sularnych. 

Sous la reserve de l'application du premier ·ali
nea de l'article 6 de la jhesente CO'nvention, aucun 
Etat contractant ne s'oblige lit {aire' celebrer un' ma
l'iage 'qui, it raison d'un rnariage anterieur ou d'un 
obstacle d' ordre relig:i.ellx; s'erait contraire a ses ll:>is. 
La violation d'un empechement de cette nature ne 
pourrait pas entrainer la nullite du maria'ge dans 
les pays autres que celui OU le·mariage a etecelebre. 

Article 3. ' 
La loi du , lieu dela celebratiO'n peut per

mettre Ie mariage des etrangers nO'nobstant les prO'
hibitions de la 10i indiquee par l' article 1-er, IO"rsque 
ces prohibitions sont exclusivement f<mdees sur des 
mO'tifs d' ordre religieux, 

Les ,autre's Etats ,ont Ie drO'it de ne pas recon· 
naitre cO'mme valable Ie mariage celebre dans ces 
circonstances. 

Article 4. 
Les etrangersdoivent, pOUT se marier, etablir 

qu'ils remplissent les conditions necessairesd'apres 
la 101 ~ndiquee par l'article l-er; • 

Cette justificatiQn se fera, soit par un certifi
cat des agents diplomatiques ou consulaires aut'o
rises par l'Etat dont les contractants sont les ressor
tissants, so it par tout autr.e mode de ·preuve, p0urvu 
que les ConventiO'ns intemationales ou les autorHes 
du pays de la celebration ' reconnaissetrl la justif:ica
tion comme suffisante. 

Artidle 5. 

Sera reconnu partout comme valable, quant 
it la forme, Ie mariage celebre suivant lalOO du' pays 
OU iI a eu lieu. . 

II est toutetois entendu que 'les pays do,rit la 
legislation exige une celebration religieuse, pourront 
ne pas reconnaitre comme valables les mariages 
contractes par leurs nati<;maux a ' l'etranger sans que 
cette prescriptionait ete observee. 

Les dispositions de la loi naHonale, en matiere 
de publications, devront etre respecteesj mais Ie de
faut de 'ces publications ne pO'urra pas entrainer la 
nuBite du mariage dans Ires pays autresque celui 
dont la 1O'i aura it ete violee. 

Une copie autl,1entique de l'acte de mariage 
se~a transmise aux autorit es du pays de chacun 
des epoux. ., 

Article 6. 

Sera reoonnu part'out comme valable, quant 
it la forme, Ie mariage ceMbre devant un agentdi
plomatique ou consulaire, conformement it sa legi. 
slation, si aucune des parties contractantes n:est res
sortissante de l'Etat OU Ie mariage a ete .celebre et 
si cet Etat ne s'y oppose pas. II ne peut pas s;y 
opposer quand i1 s'agit d'un mariage qui, it raison 
d'un mariage anterieur O'U i:l'un obstacle d' ordre reli
gieux, serait contraire it ses lois. 

La reserve du second alinea de l'article 5 est 
applicable aux mariages diplomatiques ou con
~ulaires. 
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Artykuł 7 . . 

MałżeńlStwo nje ważne co do formy w kraju, 
gdzie zostało z warte, hęcLżie mogło pomimo tlO być 
'uznane za wa~ne w innych krajach, jeżeli forma, 
prz,epis,a-na przez ustawodawstwo ojczyste każdej ze 
'stron,została zachowana. 

Ąrlykuł 8. 

Konwencja niniejsza stosuje się tylko do mał
żeństw, zawieranych na terytorjum Układających się 
Państw pomiędzy olsohami, z których jed na przynaj
mniej p.osiadaobywatelstwo jednego z tych Państw. 

'. Żadne Państwo nie zobowiązuje się niniej szą 
'Konwencją do s tosowania ustawodaw stwa, któreby 
:nie było us>taJWo,daw:stweIiJ. jednego z Ukł,adających 
się Państw. 

Artykuł 9. 

Konwencja niniejsza, któr.a stosuą e się jedynie 
do terytorjów europejskich Ukbdaj C1Jcych się Państw, 
będzie ratyf.ikowana , a dokumenty ratyfikacyjne zo
staną złożone w Hadze, skoro tylko większość Wy
sokich Układających się Stron będz/ie w możnośc i to 
uczynić. Ze złożenia tego zo'stanie sporządzony pro
tokół, którego uwierzytelniony odpis zostanie dorę
czony drogą dyplomatyczną każdemu z Układaj ących 
&ię Państw. 

Artykuł 10. 

Państwa, które nie podpisały Konwencjli, a któ
re , były reprezentowane na Trzeciej Konferencji Mię
'dzynarodowego Pra,wa Prywatnego, będądopuszczo
ne do przystąpienia bez zastrlZeżeń do niniejs/zej 
Konwencji. 

Pań:;;two, życzące sobie przystąpić, zawiadomi 
'najpóźniej do 31 grudnia 1904 roku o swym zamiarze 
zapomocą aktu, który zostanie złożony w archiwach 
Rządu Niderlandz,kiego. Rząd ten prześle uwierzy
'telniony odpis tego aktu drogą dyplomatyczną każ
demu z Układających się Państw. 

Artykuł 11. 

Niniejsza Konwencja we.jdzie w życie w S'zesc
'dziesiąltym dniu od dafy zlO'żenia dokumentów raty
fikacyjnych lub od daty oznajmienia o przystąpieniu. 

Artykuł 12. 

_ Niniejsza Konwencja obowlC1Jzywać będzie prlzez 
pięć lat od daty zło,żenia ratyfikacyj. 

Okres ten r1ozpocznie się od wskazanej wyźej 
daty nawet dla Państw, które dokonają złożenia ra
tyfikacyj po tej dacie lub które przystąpiły później. 

Konwencja będzie się odnawliała milcząco co 
pięć lat na dalsze pięciolecia z zastrzeżeniem wy
'powiedzenia; 

Wypowiedzenie wmno być oznajmione naj
mniej na sześć miesięcy prze,d upływem terminu, 
wskalZanego w poprzednich ustępach, Rządowi Ni
derlandzkiemu, który zawiadomi o t ern wszys,tk,ie in
'ne Układające się Państwa . 

Wypowi.Jedzenie wywrze swój skutek jedynie 
w stosunku do Państwa, które je oznajmiło. Dla 
innych Pań,stw Konwencja pozostanie w mocy. 

Na dowód czego odnośni Pełnomocnicy pOld
pisali niniejszą Konwencję i wycisnęli na niej swe 
pieczęcie. 

Article 7. 
Le mariage, nul quant a la forme da;ns le pays 

ou ił a ele celebre, pourra neanmo'ins etre reconnu 
comme valable dans les ,autres pays, si la forme 
prescrite par la 16i nationale de chacune des partie. 
a eteobservee. 

Article 8. 
La presente Convention ne s'applique qu'aux 

mariages celebres sur le territoire des EŁats con
tranctants entre personnes dont une au moins est 
ressor t issante d'un de ces Etats. 

Aucun Etat ne s'.obHge, par la presente Con
vention, a appliquer une 10i qui ne serait pas cel1e 
d'un Etat contractant. 

Artiele 9. 

La presente Convention, qui ne s'appliqae 
qu'aux terr itoires europeens des Etats contractants, 
sera ra t if iee 'e t les rahfications en ser ont depos ćes 
a La Haye, des que la maj orite des Hautes Parties 
contractantes sera en mesure de le faire. 

11 sera dresse de ce depo t un proces-verbal, 
dont une cap ie, certifiee conforme, sera remi'se par 
la voie diplomatique a chacun' des Etats contr,a'ctants. 

Artiele 10. 

Les Etats non signataire's qui oOnt ete reprć
sentes a la T ro;s;e'!'e Cod;':-~!!c e de Dr;:; ::~ !:~terna
tional Prive slont a dmis a adherer purement et sim
plement a la presente Convention, 

L'Etat qui desire adhercr notifiera, au plus 
tard le 31 decembre 1904, son intention par un acte 
qui sera depose da ns les archives du Gouvernement 
des P ays-Bas, Celui-ci en enverra une copie, cer
tifiee conforme, par la vole diplomatique a chacun 
des Etats contractants. 

Artiele 11. 

La presente Convention entrera en vigueur le 
soixanW:me jour a partir du depo t des ratif.ications 
ou de ladate de la notification des adhesions. 

Article. 12. 

La presente Conventi:on aura une duree d'e 
cinqans a partir de la datedu depot des ratifications. 

Ce terme commencera a oourir de cette dafe, 
meme pour les Etats qui auront fait le depo t apres 
cette dateou qui auraient adher e plus tard. 

La Convention sera renouvel ee tacitement de 
cinq ans en cinq ans, sauf denonciation. 

La denoncialion devra etre notifiee, au . mOlns 
six mois avant l'expira tion du terme vise aux ali
neas precedents , au Gouvernement des PayscBas, 
qui en donnera connaissance a t'ous les autres EŁats 
contractants. 

La denonciation ne produira son eHet qu:a 
l'egard de I' Etat qui raura notifiee. La Convention 
restera executoire pour les autres Etats. 

En foi de qiloi les plenipoŁen tiaires respectifs 
ont signe la :presente Convention et 1'0nt revetue de 
leurs sceaux. 
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Sporządzono w Hadze, dnia dwunastego czerw
ca tysiąc dz iewięćset drugiego roku, w jednym eg
zemplarzu, który zostanie złożony w archiwach Rzą
du Niderlandzkiego, a którego uwierzytelniony od
pis zostanie doręczony w drodze dyplomatycznej 
każdemu z Państw, które były reprezentowane na 
Trzeciej Konferencji Międzynarodowego Prawa Pry
watnego. 

ZA NIEMCY: 
(L. S.) F. Pourlales 
(L. S.) Dun~s 
(L. S.) Kriege 

ZA AUSTRJĘ I ZA WĘGRY: 
(L. S.) Okolicsanyi d'Okolicsna 

Minister Austro-Węgier 

ZA BELGJĘ: 
(L. S.) Hr. de Grelle Rogier 
(L. S.) Alfred van den Bulcke 

ZA HISZP A'NJĘ: 
(L. S.) Carlos Crespi de Valldanza y Fortuny 

ZA FRANCJĘ: 
(L. S.) Monbel 
(L. S.) L. Renault 

ZA WŁOCHY: 
(L. S.) Tugini 

ZA LUKSEMBURG: 
(L. S.) Hr. de Villers 

ZA NIDERLANDY: 
(L. S.) B-n Melvil de Lynden 
(L. S.) J. A. Loefl 
(L. S.) T. M,. C. Asser 

ZA PORTUGALJĘ: 
(L. S.) Conde de Selir 

ZA PORTUGALJĘ: 
(L. S.) J. N. Papiniu 

ZA SZWECJĘ: 
(L. S.) Hr. Wrangel 

ZA SZW AJCARJE: 
(L. S.) F. Koch Jr. 

PROTOKóŁ. 

Państwa Umawiające s,ię w Konwencji o uregu
lowaniu kol,izyj ustawodawstw w zaJkresie małżeń
stwa, podpisanej w Hadze, dn. 12 czerwca 1902 r., 
pragnąc umożliwić przystąpienie do tej Konwencji 
Państwom nie repre'ze.ntowaJllym na III-ej Konfe1"ełl
cji Międzynarodowego Prawa Prywatnego, a których 
życ~enie prz)'lStąpienia do tej Konwencji zostało przy
chylnie pnYlięte przez Państwa Umawiające się, 
zgodziły &ię, że zostanie otwarty w HolooderSlkdem 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych !protokół przy
stąpienia przeznacz'Ony dla przyjęcia i stwierdzenia 
tych przy.stąpień, które nabiorą mocy w 60 dni po 
podp~saniu wSipomniane,go protokółu. 

N~nieiszy Protokół zostanie ratyfikowany i jego 
dokumenty ratyfikacyjne będą zł'ożone w Ha,dze 
-z chwilą, gdy pięć z pośród Mocar~tw poąpisująqllch 
będzie w możności to uczynić. 

Falt ci La Raye, le dou~e JUlU mil neuf cent 
deux, en un seul exemplaire, qui sera de]:>ose dans 
les archives du Gouvernement des Pays-Bas et don! 
une copie, certifiee conforme, sera remis e par la 
voie dip10matique ci chacun des EŁa ts qui ont et e 
representes ci la Troisi~me Conference de Droit 
International Prive. 

POUR L'ALLEMAGNE: 
(L S.) F. Pourla!<}s 
{L. S.)Dun~s 
(L. S.) Kriege 

POUR L'AUTRICHE ET POUR LA HONGRIE: 
(L. S.) Okolicsanyi d'Okolicsna 

Le MinisŁre d'AuŁriche-Hongrie 

POUR LA BELGIQUE: 
(L. S.) Cle de Grelle Rogier 
(L. S.) Alfred van den bu/cke 

POUR L'ESPAGNE: 
(L S.) Carlos Crespi de Valldanza y Forluny 

POUR LA FRANCE: 
(L. S.) Monbel 
(L. S.) L. Renault 

POUR L'ITALIE: 
(L S.) Tugini 

POUR LE LUXEMBOURG: 
(L. S.) Hr. de Villers 

POUR LES PAYS-BAS: 
(L. S.) Bn Melvil de Lynden 
(L. S.) J. A. Loefl 
(L. S.) T. M . C. Asser 

POUR LE PORTUGAL : 
(L. S.) Conde de SeN,. 

POUR LA ROUMANIE: 
(L. S.) J. N. Papiniu 

POUR LA SUEDE: 
(L. S.) Cle Wrangel 

POUR LA SUISSE: 
(L. S.) F. Koch Jr. 

PROTOCOLE. 
Les EtaŁs <':onŁractants de la Convention pour 

regler les conflits de loisen matiere de mariage, 
sign.ee ci La Haye, le 12 juin 1902, desirant mettre 
a meme d'adherer a 'cette Convention les Etats non 
represenŁes a la troisieme cQIl'ference de droit in
ternational prive dont le desir d'y adherer a ete 
accueilli favorablement pal" les Etats contractants, 
sDnt convenus qu'il sera Quvert ,au MinisŁere des Af
fair es Etrangeres des Pays-Bas un proces-verbal 
d'adbesiO'O destine ci recevoir et ci constater les dites 
adhesions lesquelles sortir,ont leur eHet 60 jouri 
apres la signature du dit proces-verbal. 

Le present p'rotocole sera ratifie et les ratifi
cations en Seront deposees ci la Raye, des que cinq 
des Puissan'ces signataires seront en mesure de le 
faire. -
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Wejdzie on w życie trzydziestego dnia licząc 
od daty, w której Mocarstwa podpisujące zło~ą swo
je ratyfikacje. 

Na dowódczego DJiżej po\dp~sani, nale,życie 
upoważnieni w tym celu, podpisali niniejszy Proto
kół, który nosić będzie datę dnia dzisiejszego! a któ
relgo poświadczony ta z,godność odpbs prz~słany ;w
stanie ka~demu z Mo'carstw podpisujących. 

Sporządzono w Ha,dze, dnia 28 listopada 1923 r. 

ZA SZWECJĘ: 
(L. S.) Adlercreulz 

ZA SZWAJCARJĘ: 
(L. S.) A. de Pury 

ZA WŁOCHY: 
(L. S.) Francesco M aeslri 

ZA RUMUNJĘ: 
(L. S.) Henry Catargi 

ZA PORTUGALJĘ: 
(L. S.) 'sanlos Bandeira 

ZA WĘGRY: 
(L. S.l Jan Weftstein de 

ZA LUKSEMBURG: 
(L. S.l A. Rueb 

ZA NIEMCY: 
(L. S. l v. Lucius 

ZA HOLANDJĘ: 
(L. S.l v. Karnebeek 

MoUmari de Metfone 
; 

Weslersheimb 

In e~trera en vigueur le treńtieme jour a par
tir de la date OU les Puissances signataires auront 
depos,e leurs ratifications. 

En foide quoi les soussignes, dument autoil"ises 
a cet effet .. ont :>igne le present protocole qui porte
ra la date de ce jour, et do11.t une copie certifiee 
conformesera transmisea chacune des Puissance. 
si'gna taires. 

Fait a la Haye, le 28 novembre 1923. 

POUR LA SUEDE : 
(L. S.l Adlercrfwtz 

POUR LA SUISSE : 
(L. S.l A. de Pury 

POUR L'ITALIE: 
(L. S.) Francesco Maeslri Molinari de Meftonfł 

POUR LA ROUMANIE: 
(L. S.) Henry Catargi 

POUR LE PORTUGAL: 
(L. S.) Santos Bandeira 

POUR LA HONGRIE: 
(L. S. l Jean Wetlslein de Weslersheimb 

POUR LE LUXEMBOURG: 
(L. S.) A. Rueb 

POUR L'ALLEMAGNE: 
(L. S.) v. Lucius 

POUR LES PAYS-BAS: 
(L. S.) v. Karnebeek 

595. 
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z' dnia 14 września 1929 r. 

w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji, dotyczącej uregulowania kolizyj usta
wodawstw i jurysdykcyj w ~akresie rozwodu i rozłączenia co do stołu i loża, podpisanej w Had::e, 

dnia 12 czerwca 1902 roku. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że, w wykonaniu art. 1 ustawy z dn. 13 lutego 1929 r. 
(Dz. U. R P. z 1929 r. Nr. 16, poz. 131) i na podstawie protokółu podpisanego w Hadze, dn. 28 lisłopaqa 
1923 r. i ratyfikowanego przez Państwa będące <:złonkami Konwencji, dotyczącej uregulowania kolizyj usta
wodawstw i jurysdykcyj w zakresie rozwodu i rozłączenia co do stołu i łoża, podpisanej w Hadze, dnia 
12 czerwca 1902 r., Poseł Rzeczypospolitej w Hadze podpisał w dniu 25 czerwca 1929 r. w imieniu Rzeczypo
spolitej Polskiej i za Wolne Miasto Gdańsk Protokół przeznaczony dla przyjęcia i stwierdzenia przystąpień 
do powyższej Konwencji. . . 

Konwencję, dotyczącą uregulowa~ia ' kolizyj ustawodawstw i jurysdykcyj w zakresie rozwodu 
i rozłączenia co do stołli i łoża, podpisaną w Hadze, dnia 12 czerwca 1902 r., ratyfikowały następujące 
Państwa; Holandja, Luksemburg, Niemcy, P9rtugalja, Rumunja, Szwecja, Włochy i Węgry. 

Przekład. 

KONWENCJA 

dotycząca uregulowania kolizyj ustawodawstw i ju
rysdykcyj · w zakresie rozwodu i rozłączenia co do 

stołu i łoża. 

Jego Cesarska Mość Cesarz Niemieck,i, Król Pruski, 
w imieniu Cesarstwa Niemieckiego; Jego ~esarska 
Mość Cesarz Austrjacki, Król Czeski i t. d., i t. d. 

Minister Spraw Zagranicznych: Au~ust Za[llsk. 

CONVENTION 

pour regler les conflits de lois et de juridictions en 
matiere de divorce et de separation de corps. 

Sa Majesrl:e l'Empereur d'Allemagne, Roi de PrusLSe, 
au nom de l'Empire Allemand; Sa Majeste l'Empe
reur d'Autriche, Roi de Boheme,etc' j etc. e,t Roi 

r 




