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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 
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. 
i Apostolski Król Węgier; Jego Królewska Mość 
Król Belgów; Jego Królewska Mość Król Hiszpań
ski; Prezydent RepubHki Francuskiej; Jego Królew
ska Mość Król Włoski; Jego Książęca Wysokość 
Wlielki Książę Luksemburski, Książę Nassau; Jej 
Królewska Mość Króiowa Niderlandów; Jego Kró
lewska Mość Król P ertugalski li Algarwejski i t. d., 
i t. d.; Jego Królewska Mość Król Rumuński; Jego 
Królewska Mość Król Szwedzki i Norweski, w imie-

niu Szwecji, oraz Szwajca,rska Rada Związkowa, 

Pragnąc ustalić wspólne :prze'pisy ' w -celu regu
lowania kolizyj ustawodawstw i jurys,dykcyj w dzie
dzinie rozwodów i rozłąozenia co do stołu i łoża, 

Po <:,tanowili zawrzeć Konwencję w tym celu 
i mianowali swymi Pełnomocnikami: 

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

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

Jego Cesarska Mość Cesarz Austrjacki, Król C;:zeski 
i t. d., i t. d., Król Apostolski Węgier : 

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

J ego Królewska Mość Król Belgów: 

PP. Hr. de GrelIe ROGIER, Swego Posla Nadzwy
~zajnego i Ministra Pełnomocnego przy Jej 
Królewskiej Mości. Kr ólowej Niderlandów 
i Alfreda van den BULCKE, Swego Posła Nad
zwyczajnego i Ministra Pełnomocnego, Dyrek
tora Generalnego w Ministerstwie Spraw Za
granicznych; 

Jego Królewska Mość Król Hiszpański: 

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

Prezydent Republiki Francuskiej: 

PP. de MONBEL, Posła Nadzwyczajnego i Ministra 
Pełnomocnego Republiki Francuskiej Przy Jej 
Królewskiej Mości Królowej Niderlandów 
i Louis RENAULT, Profesora Prawa Mię dzyna
rodowego na Uniwersytecie Paryskim, Radcę 
Prawnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych; 

Jeg,o Królewska Mość Król Włoski: 

P. Salvatore TUGINI, Swego Posła Nadzwyczajne
go i Ministra Pełnomocnego przy Jej Królew<" 
skiej Mości Królowej Niderlandów; 

Jego Książęca Wysokość Wielki Książę' Luksem
, burski, Książę Nassau: 

P. Hr. de VILLERS, .Swe20 Char2e d'Affaires 
W Berlinie; 

Apo,stolique de Hongrie; Sa Majeste le Roi des Bel
ges; Sa Majeste le R oi d'Espagne; le President de la 
Republique Fran<;aise; Sa Majeste le Roi d'ltalie; 
San ALtesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, 
Duc de Nassau; Sa Majeste la Reine des Pays-Bas; 
Sa Majeste le Roi de Portugal ,et des Algarves, etc., 
etc.; Sa Maiesłe le Roi de Roumanie; Sa Ma,jeste le 
Roi de Suede et de Norvege, au nom de la Suede, 

et le Conseil F ederal Suisse, 

De"irant etablir des dispositions communes 
pour r egler les conflits de lois eit de juridictions en 
matiere de divo'rce et de separation de <:orps, 

Ont re solu de <:oncl~re une Cbnvention a cet 
effet et ont nomme pour Leurs plenipotentiaires, 
savoir : 

Sa Ma!jeste l'Empereur d'AlIemagne, Roi de PruSlse, 
au nom de l'Empire Allemarid: 

tMM. le Comte de POURTALES, Son Envoye EX'tra
ordinaire et Ministre Plenipotentiaire pres Sa 
Majeste la Reine des Pays-Bas, le Dodeur Her
mann DUNGS, Son Conseiller Superieur In
-time de Regence, et le Docteur Johannes 
KRIEGE, Son ConseilIer Intimede Legation; 

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

M. OKOLICSANYI d'OKOLICSNA, Son Envoye Ex
traordinaire et Minishe Plenipotentiaire pres 
Sa Majes.Łe la Re:ine des Pays-Ba:s ; 

Sa Majeste le Roi des Belges: 

MM. le Comtede Grelle ROGIER, Son Envoye 
Extraordina,ire et Ministre P lenipotentiaire pres 
Sa Majeste la Rein,e des Pays-Bas, et Alfred 
van den BULCKE, Son Envoye Extraordinaire 
et Mj,ni,sŁre Plenipotentia:ire, Hirecteur Gene
raI au Ministere des Affa,ires Etrangeres; 

Sa Majeste le Roi d.'Espagne: 

M. Carlos Crespi de VALLDANZA y FORTUNY, Son 
Charge d'Af.fa,ires ,interimaire a la Haye; 

Le President de la Republique Fran<;aise: 

MM. de MONBEL, Envoye Extraordina:ire et Ministre 
. Plenipotentiaire de la Republique Fran<;aise 

pres Sa Majeste la Refie dC1S Pays-Bas, et Louis 
RENAULT, Professeur de Dro'it Internatio
nal a 1'U niversite de Paris, J urisconsul te du 
Ministere des Affaires Etrangeres; 

Sa Majeste le Roi d'Halie: 

M. Sa,lvatore TUGINI, Sbn Envoye Extraordinaire 
et Mini'stre PlenipoŁentiair'e pres Sa Majeste la 
Reine des Pays-Bas; , 

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, 
Duc de Nassau: 

M. le Comte de VILLERS, Son Charge d'Affaires 
a Berlin; 
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Jej Królewska Mość Królowa Niderlandów: 

PP. Barona R. MELVILde L YNDEN, Swego Mini
stra Spraw Z granicznych, J. A. LOEFF, Swe
go Ministra Sprawiedliwości , i T. M. C. ASSER. ' 
Członka Rady Stanu, Prezesa Królewskie j 
Komisji Międzynarodowego Prawa Prywatne
go, Przewodniczącego Konferencyj Międzyna
rodowego Prawa Prywatnego; 

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

P. Hr. de S'ELIR, Swego Posła Nadzwyczajnego 
i Ministra Pełnomocne.go przy Jej Królewskiej 
Mości Królowej _Niderlandów; 

Jego Królewska Morść Król Rumuński: 

P. Jana N. PAPINIU, Swego Posła Nadzwyczajnego 
i Ministra Pełnomocnego przy Jej Królewskiej 
Mości Królowej Niderlandów; 

Jego KróIewska Mość Król Szwedzki i Norweski, 
w imleni':l Szwecji : 

P. Hr. WRANGEL, Swego Posła Nadzwyczajnego 
i Ministra Pełnomocnego przy Jej Królewskiej 
Mośe'i Królowej Niderlandów, 

oraz Szwajcarska Rada Zwriązkowa: 

P. Ferdynanda KOCH, W~cekonsula Federacji Szwaj
carskiej' w Rotterdamie; 
Którzy, po przedstawieniu sobie wzajemnie 

swych pełnomocnictw, uznanych za sporządzone 
w dobrej i należytej formi'e, zgodzili się na na
stępujące postanowienia: 

Artykuł płerwszy. 

Małżonkowie mogą Wlnieść skargę o rozwód 
jedynie, jeżelri zarÓwno ich ustawodawstwo ojczyste, 
jak i ustawodawstwo miejsca, gdzie skarga o rozwód 
została wniesiona, uznają rozwód. 

To sarno dotyczy rozłączenia co do stołu i łoża. 

Artykuł 2. 

Rozwodu można żądać jedynie w takim razie, 
jeżeH w wypadku, o który chodzi, Jest ondopuszczo
ny zarówno przez ustawodawstwo ojczyste małżon
ków, jak i przez ustawodawstwo miejsca, gdzie skar
ga o rozwód 'zo,s>tała wIniesiona, choćby dla przyczyn 
różnych. 

To sarno dotyczy rozłączenia codo stołu i łoża . 

Artykuł 3. 

Niezależnie od prze;pisów art. t-go i 2-go oho
wiązywać będz,ie jedynie usrŁawodawstwo ojczyste, 
ó ile ustawodawstwo miejsca, g,dz,ie ,skarga o rozwód 
została wniesiona, tak stano'wi lub na to zezwala. 

Artykuł 4. 

Na ustaJwoda\V\stwo ojcz'yste, wskazane w po
przed.zającychartykuła,ch, nie można się powoływać 
dla uznania za przyczynę do rozwodu lub do ' ro,złą
czenia co do stołu i łoża - faktu , któ.ry z,darzył się 
# czasie kiedy małżonkowie, lub jedno z nich, posia
dali Lnne obywatels,two. 

Sa Majestć la Reine des Pays-Bas: 

MM. le Baron R. MEL VIL de L YNDEN, Son Ministre 
des Affaires Ehangeres, J. A. LOEFF, Son Mi
nistre de la Juslice, et T. M. C. ASSER, Mem
bre du Conseil d'Etat, Pn!sident de la Commis
sion Royale pour le Droit International Prive, 
President des Conferences de Droit Interna
tional Prive; 

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

M. le Comte de ' SELIR, Son Envoye Extraordinaire 
et Ministre PlenipotentiCi!ire pres Sa Marjeste 
la Reine des Pays-Bas; 

Sa Mrujeste le Roi de Roumanie: 

M. Jean N. PAPINIU, Son Envoye Extrao:rdinaire 
et Mini.stre Plenipotentiaire pres Sa Majeste 
la Rew.e des Pays-Bas; 

Sa Maj,eSJte le Ro~ de Suede et de Norvege, au nom 
de la Suede: 

M. le Comte WRANGEL, Son Envoye Extraordinatre 
et Ministre Plenipotentiaire pres Sa Majeste 
la Reine des Pays-Bas; 

et le Conseil Federal Suilsse: 

,M. F erdinand KOCH, Vice-Colnsul de la Confćdćra
tion Suisse a Rotterdam; 
Lesquel.s, apres s'etre communiquć leurs pleins 

pouvoirs, trouves en bonne et due forme, sont con
venus de,s disposit,ions suivantes: 

Arti.cle t-er. 

Les epoux ne peuvent former une demande en 
divorce que si leur loi nationale et la loi du lieu OU 
la demande est formee adrnettent le divorce l'une 
et l'autre. 

II en est de meme de la separaJtion de COlipS. 

Artide 2. 

Le divorce ne peut etre demandć que s>i,dans 
łe cas dont IiI s'agit, ił e'st admis a la fois par la loi 
<nationale des epoux et par la loi da lieu ou la de
'mande es t formee, encore que ce soiŁ pour des 
'Causes differentes. 

II en e'st de meme de la sćparCl!rtion de corrps. 

ArticIe 3. 

Non,ohSJtant les disposi,tions de!s arlicles l-er et 
2, la loi natiornale sera seul e ohservee, si _la IOli du 
~ieu au la demande erst formee le prescrit ou le 
permet. 

Article 4. 

La loi nationale indiquee par les articles pre
cedents rnepeut etre invoquee pour donner .a un fait 
qui s'est passe alors que le!s epoux ou run d'eux 
etaienrt d'une autre na1tironali te, le cararctere d'une 
caus,e de divorce ou de ,separation de corps. 

l 
,1 . , 
I • 

.' 

l 
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Artykuł 5. 

Sk~l.rga o r'ozwód lub o rozłączenie 'co do stołu 
i łoża może być wytoczona: 

1) przed sądy właściwe według ustawodawstwa 
ojczystego małżonków, 
. . 2) przed sądy właściwe według usta:vodaws,twa 

miej'sca 'zamieszkania małżonków. Jeżeli małżonko
wie, według swego ustawodawstwa ojczystego, nie. 
p osiadają tego samego miejsca zamieszkania, wła
śCliwą władzą sądową jeSlt władza miej scaz<lmieszka
nia strony pozwanej. W razie porzucenia i w raz,ie 
:z;miiLny miejsca zamie'Sizkania, dokonapej po powsta
nie przyczyny ro'Zwod Ll lub rozłącze,nia" skarga mo
ze być również wytoczona przed właściwe sądy 
ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania. Jedna,k
~~ pozostaje zastr.zeżona właściwość ,sądów ojczy
sŁych o tyle, o ,ile sądy te są wyłącznie właściwe dla 
skargo rozwód lub o rozłączenie co do stołu i łoża. 
Sąd obcy po'zostaje właściwym dla tak~ego m,ałżeń
stwa, które ,nie może stanowić przedmiorŁu skargi 
o rozwód lub rozłączenie co do stołu i łoża. przed 
właściwemi sąda·mi 'ojczysŁemi. . 

Artykuł 6. 

Jeżeli małżonkowi,e nie są uprawnieni do wnie
sienia skargi o rozwód lub rozłączen,ie co ,do stołu 
i łoża w kraju, gdzie mają miejsce zamieszkan.ia, mo'; 
gą oni jednakże, tak jeden, jak i drugi, zwrócić się 
do właściwego sądu tego kraju z prośbą o wydanie 
zarządzeń tymczasowych, przewidz,ianych przez jego 
ustawodawstwo, celem spowodowania ustania ws'pól
nego pożycia. Zarządzenia powyższe pozostaną 
w mocy, jeżeli w ciągu jednego roku zostaną po
twierdzone przez sądy ojczyste; nie będą one trwały 
'dłużej, aniżeli pozwala na to ustawodaWlstwo mi.ejsca 
'zamieszkania. 

Artykuł 7. 

Rozwód oraz rozłaczenie co do st'ołu i łoża, 
orzecżone pllzez sąd właś~iwy w myśl artykułu 5-go·, 
będą uznane wszędzie pod warunkiem, że postano
wienia niniejsze'j Konwencji zostały zachowane, i że, 
w wypadku, jeżeli orzeczenie wydane zostało za
ocznie, pozwany był wClzwa"ny przed sąd sŁosownie 
'do specjatnych pO'Sltanowień, wymaganych przez je
'go ustawodawstwo ojczyste dla uznania wyroków 
'zagranic'znych. 

R02lwód i rozłączenie co ·do stołu i łoża , orze
czonę w drodze sądownictwa administracyjne,go. 
uznane będą również wszędz,ie, jeżeli ustawodawstwo 
każdego z małżonków uznaje ten rozwód lub to roz
ląozenie. 

Artykuł 8. 

Jeżeli małżonkowie nie 'posiada"ją tego samego 
obywatelstwa, to o'statnie ich wspólne ustawodaw
stwo winno być uważane za ich ustawodawstwo oj
czyste przy stosowanriu poprzedzających artykułów. 

Artykuł 9. 

Konwencja niniejsza stosuje się jedynie do 
sJcarg o wzwód lub rozłączenie co do s tołu i łoża, 
wniesionych w jednem z Układających się Państw, 
teżeli przynajmnie j je,dna ze stron posiada obywa,tel
stw'o jednego z tych Państw. 

ArticIe 5. 

La demande endiNorce ou ' en. separaHon de 
cor:ps peut etre formee: 

• 1° <levant la juridiction competenŁe d'apres la 
łoi nationale des epouxj 

2° devant la juridi:dion competente du lięu OU 
les epoux sont dornicilies . Si, d'apres leur lęgislation 
nationale, les epOlux n'ont pas le meme domicile, la 
juridiction com.petente est celle du damicile du dę~ 
fendeur. Dans le cas d'abandon et dans le cas d'un 
changemp-nt de domicile opere apres qUe la caU1sę dę 
divorce ou de separation est intervenue, la aemande 
peut auss,i etre formee devant la juridiction compe
tente du dernier dorili<cile commun. - Toutefois, la ju
ridiction nationale est reservee dans la me.sure OU 
cette jur.idic-tion est seulecompetente pour la de~ 
mande en divorce ou en separation de corps. La ju
r,ididion etra.ngere reste competente pour U~ ma
t"iage qui ne peut donner lieu a une demande en di
tvorce ou .enseparation dt: corps devant la juridic.tion 
na tionale c om!petente. 

Article 6. 

Dans le CaJS OU des epoux ne sont pas autor,ises 
a former une demande en dfvorce ou en separaHon 
decorps dans le ipays OU ils sont domicilies, ils peu
vent neanmoins run et I'autre s'adres,s'er a la juri
lciiction competente de ce pays pour sollicitęr les 
Iffiesures provisoires que prev'o,it sa legislation en vtjoe 
de la cessation de la v,ie en commun. Ces męsures 
;seront maintenues si, dans le delai d'un an, eli es Elant 
confirmees par la jurididion nationalej elles ne du
Il"eront pas plus longte.Ill(ps que ne le permet la loi 
-<lu domkile. 

Article 7. 

Le divorce et la -separatiOOl de corps, prononces 
par un tr:ibunaJI competent aux termes de I'article 5, 
lSeront reconnus partout, sous la C'ondition que les 
dauses de la presente Cohvent~on aient ete obser
,vees et que, da,ns le cas OU la deci.sion aurai! ete 
rendue par d MaJut , le defendeur ait ete cHe cOlnf.or
mement aux dispositions speciales ex.igees par sa 
łOli naHonalle pom reconnaitre les jugements 
etrangers. 

. Seront reconnus egalemeni partout le divorce 
<et la ,separation de corps ipł"ononces l"ar UlW jUłiidic
Hon administrative, si la loi de chacun des epoux re
'connait ce divorce et cette separation. 

ArticIe 8. 

Si les epoux n'ont pas la meme natiopalite, 
leur derniere legislai,ion COltJlffiUne devra, pour l' ap
plication ·des article1s pn'!ćedents, etre consideree 
comme leur loi na,tionllle. 

Article 9 • 

. La presente ConvenHon ne s'applique qu'aux 
demanaes en divorce ou enseparatio.o de corps for
mee·s dąns run des Etat.s e;:·ontractants, si l'un des 
rplaideurs au moins est ressortissantd'unde ces 
Etats. 

• 
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Żadne Państwo nie zobowiązuje Slię n.iniejszą 
Konwencją do stosowania ustawedawstwa, któreby 
nie było ustawodawstwem jednego z Układających 
się Państw. 

Artykuł 10. 

Konwencja niniejsza, która stos't1je się jedynie 
'doterytorjów europejskich Układająqy!;h się Pą.ństw, 
'będzie ratyfikowana, a dokumenty ratyfikacyjne zo
'staną złożone w Hadze, skoro tylko większość Wy .. 
sokich U kładaj ących się StrOll1 będzię w możności 
to uczynić . 

Ze złożenia tego zostanie sporządz.ony proto
kół, którego uwierzytelniony odpis zostanie doręcze" 
ny drogą dyplomatyczną każdemu z U~lP.dających 
się Pańs,tw. 

Artykuł 11. 

Państwa, Móre nie podpisały Konwencj,i, II. któ
re były reprezentowane na Trzeciej Konferęncjł Mię ... 
dzynarodowego Prawa Prywatnego, będą dopu§zczo
ne do przystąpienia bez zastrzeżeń do niniejszej Kon
wencji. 

Państwo, życzące sobie przystąpić, ;zaw~/ł.domi 
najpóźniej do 31 grudnia 1904 roku o swym zamiarze 
'zapomocą aktu, który złożony zostanie w archiwa'ch 
Rządu Niderlandzk,iego. Rząd ten prześle uwierzy
telnionyodpis tego aktu drogą dyploą1ClJtyczną każ
demu lZ Układających slię Państw. 

Artykuł 12. 

. Niniejsza Konwencja wejdzie w życie w szesc
dziesliątym dniu od daty złożenia dokumentó'W ra .. 
tyfikacyjnych lub od daty oznajmienia Q Pf7-ystą
pieniu. 

Artykuł 13. 

Konwencja niniejSIzaobowiązywać bę.dz:ie przez 
pięć laJt od daty złożenia ratyf,ikacyj. 

Okres ten zacznie płynąć od wls~ą,JZanęj da
ty nawet dla Państw, które dokonają złożenia po 
tej dacie, lub które przystąpiłyby później. 

Konwencja będzie się odnaWliała milcząco co 
pięć lat na dalsze pięciolecia z za'Sirzeżeniem wy
powiedz,enia. 

Wypowiedzenie W1nno być oznajmione naj,. 
mniej na sześć miesięcy prze·d upływem terminu, 
wskatZanego w poprzednich ustępach, Rządowi Ni
derlandzkiemu, który zawiadomi o tem wszystk,ie in.. 
ne Układające się Państwa. . 

W ypowiedzenie wywrze swój skutek je1dynie 
w stosunku do Państwa, które je oznajmiło. Dla 
innych Państw Konwencja pozostanie w mocY. 

Na dowód cz,ego odnośni Pełnomoanfcy pod
pisali niniejszą Ko·nwencję i wycisnęli na niej swę 
pieczęcie. 

Sporządzono w Hadze, dnia dwunastego czerw
ca tysiąc dziewięćset drugiego roku, w joo.n~ eg
zemplar:zu, który będzie złożony w archiwaeh R~ą
du Niderlandzkiego, a któreg.o uwierzyteln,iony od
pis zostanie doręczony w drodze dyplomatyc'znej 
każdemu z Państw, które były reprezentowane ni\!. 
Trzeciej Konferencji Międzynarodowęgo Prawą Pry
wartne20 • 

Aucun Etat ne s'oblige, par la presente Con
vention, ci. appliquer une loi qui ne serait pas celk 
d'un Etat contractant. 

Article 10. 

La presentę Ce,nvention, qui lae oS'al"plique 
qu' aux territoir~s europeens des Eta ts contractants, 
sera ratifiee et les ratd ications en seront deposees 
ci. La Haye, des que la majorite des Hautes Partie s 
contractantes sera en mesure de le faire. 

11 sera dresse de ce depot un proces-verbal, dont 
une copie, certifiee conforme, sera remise par la voie 
.d.ipIomatique ą. chacun de,s Etats contractants. 

Article 11. 

Les Etats non signataires qui ont ete repre
,sentes ci. la Troisieme Conference de Droit Interna~ 
tional PrLve sont admis ci. adherer pur,ement et sl1':1-
plement ci. la presente Convention. 

L'Eta;t qui desire a!dherer notifiera, au plus tard 
le 31 decembre 1904, son lintention par un a,de qui 
sera depose dans les archivels du Gouvernement des 
Pays-Bas. Celui-ci en enverra une copie, certiiiće 
Iconforme, par la voie d~ploma.tique ci. chacun des 
Etats contractants. 

Article 12. 

La pres.ente Convention enrfrera en vigueur le 
soixantieme jour ci. partir du depot des ratifications 
,ou de la date de la notification des adhesions. 

Article 13. 

La presente Convention aura une duree de 
cinq ans a partir de la date du depot des ra tifications. 

Ce terme commencera a courir de cette date, 
meme pour les EtaŁs qui auront fait le depot apres 
cette date ou qui aUf,aient aclhere plus ta rd. 

La Convention sera renouvelee tacitement de 
clnq ans e.n dnq ans, sauf denenciation. 

La denonciat,ion devra etre notifie~ , au moins 
six O1ois avant l'expirationdu terme vise aux alineas 
precedents, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en 
donnera connais'sance a tous les autres Etat!s contrac
tąnts. 

La ·denondation ne produira son eHet qu'a 
:I'egard de l'Etat qui l'ama notif.iee. La Convention 
restera executoire pour les autres Etats. 

En fo,i de quoi les plenipoŁentiaires respectifs 
ont signe la presente Convention et l' ont revetue de 
leuTS sceaux. 

Fait a Lii Haye, le douze juin mil neuf cent 
deux, en un seul exemplaire, qui sera depose dans 
'les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont 
'Ltne aopie, certifiee conforme, sera remis e par la voie 
\d~plomatique a chacun des Eta!trs qui ont ete repre
rsentes ci. la Troisieme Conference de Droit Interna
tiona,l Prive. 
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ZA NIEMCY: 
(L. S.) F. Pourtales 
(L. S.) Dungs 
(L. S.) Kriege 

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

Minister Austro-Węgier 

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

ZA HISZPAN JĘ: 
(L. So) Carlos Crespi de Valldanza y Fortuny 

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

ZA WŁOCHY: 
(L. So) Tugini 

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

ZA NIDERLANDY: 
(L. S.) B-n Melvil de Lynden 
(L. So) J. A. Loef! 
(L. So) To M o Co Asser 

ZA PORTUGALJĘ: 
(L. So) Cond~ de Selir 

ZA RUMUNJĘ: 
(L. S.) Jo No Papiniu 

ZA SZWECJĘ: 
(L. S.) Hr. Wrangel 

ZA ,SZWAJCARJĘ: 
(L. So) Fo Koch Jro 

PROTOKóŁ. 

Państwa Umawiające się W Konwencji ouregu
lowaniu kolizyj ustawodawstw i jurysdykcyj w za
kresie rozwodu i roz.łączenia c-o do stołu i łoża, pod
pisanej w Hadze, dn. 12 czerwca 1902 ro, pragnąc 
umożliwić przystąpienie do tej Konwencj,i państwom 
nie reprezentowanym na III-ej Konferencji Między
narodowego Prawa Prywatnego, a których życzenie 
przystąpienia do tej Konwencji zostało przychylnie 
przyjęte przez Państwa Umawiające się, zgodz.iły się, 
że zoshnie otwarty w Holendersldem Ministerstwie 
Spraw Zagranioznych protokół przystąpienia prze
znaczony dla przyjęcia i stwierdzenia tych przystą
pień, które nabiorą mocy w 60 dni po pedp~saniu 
wspomnianego pro,fokółu. 

Niniejiszy Protokół zosbnie raltyfikowany i . je
go . dokumenty ratyfikacyjne będą złożone w Hadze 
:r; chwilą gdy pięć z pośród M.ocarstw podpis,ujących 
będzie w mo~ności to uczynić. 

Wejdzie on w życie , trzydziestego dnia licząc 
od ch ty, w której Mocarstwa podpisujące złożą swoje 
ratyfikacje. 

POUR L'ALLEMAGNE: 
(L. S.) F. Pourtales :
(L. S.) Dungs. 
(L. S.) Kriege 

POUR L'AUTRICHE ET POUR LA HONGRIE: 
Le Ministre d'Autriche-Hongrie: 

(L. S.) Okolicscinyi d'Okolicsna 

POUR LA BELGIQUE: 
(L. S.) Cte De Grelle Rogier 
(L. S.) Alfred van den Bulcke 

POUR L'ESPAGNE: 
(L. S.) Carlos Crespi de Yalldanza y Fortuny 

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

POUR L'ITALIE: 
(L. S.) Tugini 

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

POUR LES PA YS-BAS: 
(L. S.) Bn Metv ![ de Lynden 
(L. S.) Jo A. Loef! 
(L. S.) To M. Co Ass~r 

POUR LE PORTUGAL: 
(L. So) Ccnde de Selir 

POU~ LA ROUMANI~: o 
(L. S.) J. No Papznlu 

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

POUR LA SUISSE: 
(L. S.) F. KochJr. 

PROTOCOLE. 

Les Etats contractal).ts d~ la Convention pOlir 
regler 1es conf1its de lo~s et de juridictions en mrutiere 
de divorce et de separation de corps, signee ił. La 
Haye, ,le 12 juin 1902, desirant mettre ił. meme d'ad
herer ił. cette Convention les EtaŁs non representes 
a la Troisieme Conference. de DroiJt International 
Prive, Jont 1e ,desir d'y adherer a ete accueilli fa
vorablement par les EtaŁs contractantls, sont conve
nus qu'il sera ouvert au Ministere des Affa,ires Etran
geTes des pays.:Bas un proces-verbal d'adhesionde
stine ił. rec.evoir et ił. copstater lesdite-s adhesiQ!1s 
lesquelles sort1ront lem eHet 60jours apres la signa,-
ture dudit proces-verbaJ. _ . , 

Le prese,nt Protocol~ sera ratifie et les ratifica
tions en seront deposees a La Haye" desque, cinq des 
Puissances s1gnatairesserqnt enmesure de lę : faire. 

11 entrera. en vigueur le trentieme jout ił.partir 
de la date OU les Puissances signataires aurontde-
pose leurs ratifications. . 
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Na dowód czego niżej . podpisani, należycie upo
ważnieni w Łym celu, podpisali n1hiejs.zy Prort:okół, 
który nosić b dz.ie datę dnia dzisiejszego, a którego 
poświadczony za zgodność odpis przesłany z.ostanie 
każdemu z Mocarstw podpilsujących. . 

Sporzą:dzono w Ha.dze, dn. 28 listopada 1923 r. 

ZA SZWECJĘ: 
(L. S.) Adlercreufz 

ZA SZWAJCARJĘ: 
(L. S.) A. de Pury 

ZA WŁOCHY: 

En foi de quoi les soussignes, dumenŁ autorises 
ił. ceŁ eHet, ont signe le present Protocole qui pórtera 
la datede ce .jour, et dont une copie certifiee confor
me ,sera transmise a chacune des Puis'sances s,igna
taires. 

Fait a La Haye, le 28 novembre 1923. 

POUR LA SUEDE: 
(L. S.) Adlercreufz 

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

POUR L'ITALIE: 
(L. S.) Francesco Maesfri Molinari de Metfone (L. S.) Francesco Maeslri Molinari de Mettone 

ZA PORTUGALJĘ: 
(L. S.) Sanfos Bandeira 

ZA WĘGRY : 
(L. S.) Jan Wetfsfein de 

ZA RUMUNJĘ: 
(L S.) Henry Cafar~i 

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

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

ZA HOLANDJĘ: 
(L. S.) v. Karnebeek 

Weslersheźmb 

POUR LE PORTUGAL: 
(L. S.) San los Bandeźra 

POUR LA HONGRIE: 
(L. S. ) Jean Wettsfeźn de Weslersheźmb 

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

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

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

POUR LES P A YS-BAS: 
(L. S.) v. Karnebeek 

596. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 1 października 1929 r. 

w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej 110 konwencji, dotycqcej uregulowania opieki nad 
małoletnimi, . podpisanej w Hadze, 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. 13, poz. 105) ina podstawie protokółu podpisanego w Hadze, dn. 28 listopada 
1923 r. i ratyfikowanego przez Państwa będące członkami konwencji, . dotyczącej uregulowania opieki nad 
małoletnimi, podpisanej w Hadze, dnia 12 c2ierwca 1902 roku, Poseł Rzeczypospolitej w Hadze podpisał 
w dniu 25 czerwca 1929 t. w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i za Wolne Miasto Gdańsk Protokół prze
znaczony dla przyjęcia i stwierdzenia przystąpień do powyższej konwencji. 

Konwencję, dotyczącą uregulowania opieki nad małoletn i,uL podpisaną w .dadze, dnia 12 czerwca 
1902 roku,ratyfikówały następujące Państwa: Belgja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalja, Rumunia, 
Szwecja, Szwai<:arja,Włochy', Węgry i Hiszpanja. . 

Minister Spraw Zagra.nicznych: 'Au~ust Zaleski 

Przekład. 

K- ON W E NC JA 

dotycząca uregulowaruaopieki nad małoletnimi. 

Jego Cesars.kaMość Cesarz Niemiecki, Król Pruski, 
w imieniu Cesarstwa Niemieckiego; Jego Cesarska 
Mość Cesarz Austr;a.cki, Król Czeski i t. d., i t. d., 
i Apostolski Król Węgier; J ·ego Królewska Mość 
Król Belgów; Jego Królewska Mość Król. His'Z1pań
ski; Prezydent Republiki Francuskiej; Jego Królew
skaMość Król Włoski; Jego Książęca Wysokość 
WieLki Książę Luksemburski, Książę Nassau; Jej 
Królewska Mość Królowa Niderlandów; Jeg0 Kró
lewska Mość ' Król Portugalski t AIgarwejski i t. ·d., 

CONVENTION 

pour regler 'Ia tutelle des mineurs. . 

Sa Majeste l'Em.pereur d'Allemag.ne, R,01. de Prusse , 
aJU nom de l'Em.pire Allema:nd; Sa Majeste l'Empe
reur d'Autriche, Roi de Boheme, etc., etc. et Roi 
Apo,stolique de Ho.ngrie; Sa Majesłe le Roi des Bel
ges; Sa Majes,te le Roi d'E~pagne; le PreSlident de la 
RepubHque Fran<;aise; Sa Majeste le Roj d'Italie; 
Son A1tesse Royale le Grand-Duć de Luxembourg, 
Duc de Nassau; Sa Maje~te la Reine des Pays-Bas; 
Sa Majesle le Roi de p.ortuga,l et des Algarves, etc, 
etc,; Sa Majeste le Roi de Roumaniej Sa MaJjeste le 

.; 

1 




