Nr.

UsŁaw.

Dziennik

80.
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 podpil sujących. .
Sporzą:dzono w Ha.dze, dn. 28 listopada 1923 r.
ZA SZWECJĘ:
(L. S.) Adlercreufz
ZA SZWAJCARJĘ:
(L. S.) A. de Pury
ZA WŁOCHY:
(L. S.) Francesco Maesfri Molinari de Metfone
ZA PORTUGALJĘ:
(L. S.) Sanfos Bandeira
ZA WĘGRY :
(L. S.) Jan Wetfsfein de Weslersheźmb
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
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En foi de quoi les soussignes, dumenŁ autorises
eHet, ont signe le present Protocole qui pórtera
la datede ce .jour, et dont une copie certifiee conforme ,s era transmise a chacune des Puis's ances s,i gnataires.
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 Maeslri Molinari de Mettone
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
ił. ceŁ

.;

596.
OśWIADCZENIE

z dnia

RZĄDOWE

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 przeznaczony dla przyjęcia i stwierdzenia przystąpień do powyższej konwencji.
Konwencję, dotyczącą uregulowania opieki nad małoletn i,uL podpisaną w .dadze, dnia 12 czerwca
1902 roku,ratyfików ały 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

CONVENTION
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 ·e go Królewska Mość
Król Belgów; Jego Królewska Mość Król. His'Z1pań
ski; Prezydent Republiki Francuskiej; Jego KrólewskaMość Król Włoski; Jego Książęca Wysokość
WieLki Książę Luksemburski, Książę Nassau; Jej
Królewska Mość Królowa Niderlandów; Jeg0 Królewska Mość ' Król Portugalski t AIgarwejski i t. ·d.,

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'Empereur d'Autriche, Roi de Boheme, etc., etc. et Roi
Apo,s tolique de Ho.ngrie; Sa Majesłe le Roi des Belges; 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
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i t. d.; Jego Królewska Mość Król Rumuńskij Jego
Królewska Mo'ść Król Szwedzki i Not'weski w imie~
niu Szwecji i Szwajca1"ska Rada Związkowa,
Pragnąc ustalić wspólne przepisy w celu uregulowania opieki nad małoletnimi,
Postanowili za:wrzeć Konwencję w tym celu
li. mianowaLi swymi Pełnomocn,ikami:

Roi de Suede et de Norvege, au nom de la Suede,
et le Conseil F ederal Suisse,
Des-irant etablir de'~ di:spositions communes
Ipour regler la t'u teIle des minoors,

Ont resolu de .conCilure UJDe Convention ci cet
'e ffet etont iIlOtnme po,u r Leurs plenipotentiaJres,
savoir:

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

Sa Majeste I'Empereur d'AlIemagne, Roi de Prusse;
au nom de I'Empire AIIemand:

PP. Hr. de POURTALES, Swego Posła Na,dzwy~
czajneg,o i Ministra Pełnomocnego przy Jej
Królewskiej Mośd Król{)wej Niderlandów,
Dra Hermanna DUNGS, Swego Nadradcę Tajnego Regencyjneg,o, i Dra J ohąnnęs KRIE ..
GE, Swego Tajnego Radcę Legacyjnego;

MM. l. Comte cle POURTALES, Son Envoye E)Otra-

Jego Cesarska Mość Cesarz Austrjacki, Król Czeski
>i t. d., i t. d., Król Aoostolski Węgier:

Sa Majeste I'Empereur ,d 'Autdche, Roi de Boheme,
etc., etc. et Roi Apostolique de Hongr,ie:

P. OKOLICSANYI d'OKOLICSNA, Swego Posła

M. OKOLICSANYI d'OKOLICSNA, Son En,voye Extraordinaire et Minis-tre Plenipotentia:ire pres
Sa Mą,jeste la ReQne des Pays-Balsj

Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego przy
Jej Królewskiej Mości Królowej Niderlandów;
Jego Królewska

Mość

or,d inaire et Min~tre Plenipotęntiaire pres Sa
Majeste la Reine des Pays-Bas, le DocŁeur Hermann DUNGS, Son Conseiller S'llIperieur Intime
de Regence, et le DocŁeur Johannes KRIEGE.
Son Conseiller lntime de Legation;

Król Belgów:

Sa Majeste le Roi de,s Belges:

PP. Hr. de Grelle ROGIER, Swego Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego przy Jej
Królewskiej Mości Królowej Niderlandów
i Alfre,d a van den BULCKE, Swego Posła Nadzwyczajnego i Mli nistra Pełnomocnego, Dyrek ..
tora Generalnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;

MM. le Comte de Grelle ROGIER, Son, Envoye
Extraordina'i re et MiIllistre Plenipotentiaire pres
Sa Majeste la Reine des Pays-Bas, et Alfred
van den BULCKE, Son Envoye Extraordinaire
et Min~she Plenipotentiaire, DirecŁeur Generall au Millistere ,des Affruires Etrangere1sj

Mość

Sa Majeste le Roi d'Espagne:

Jego Królewska

Król

Hiszpański:

P. Carlos CreJSpide VALLDANZA y FORTUNY,
Swego Charge d'Affaires a. i. w Hadzej

Charge d'Affair-.es interimaire

Posła Nadzwycza.j,n~go i
Pełnomocnego Republiki Francuskiej

PP. de MONBEL,

Ministra
pny Jej
Królewskiej ' M o ści Królowej Niderlandów
i Louis RENAULT, Profesora Prawa Międzyna
rodowego na Uniwersytecie Paryilkim, Radc~
Prawnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
M-ość

Król

Włoski:

,

P. Salvatore TUGINI, Swego Posła Nad'zwyczainego i Ministra Pełnomocnego przy Jej Królewskiej Mości Królowej Niderlp,ndówj

Jego

Książęca Wysokość

burski,
W

Wielki Książę Luksem..
Nassau: -

Książe

P. Hr. de VILLERS,

a la

Haye;

Le President ,d e la Republique FranC;ClJise:

Prezydent Republiki Francuskiej:

Jego Królewska

M. Carlos Crespi de VALLDANZA y FORTUNY, Son

Swego Cha'r~ę d'Affi.i.r~f

Berlinie;

Jej Królew~ka MQŚć K.rÓlowa Niderlandów:

MM. de MONBEL, Envoye Extrao·r,d inake et Ministre
Plenipotentia.ire de la Republique Franc;aise
pres Sa Majeste la Reine des ' Pays-Brus, et
Louis RENAULT, Professeur de Droit International a I'Universite de Paris, Judsco1l!swlte du
Mints1iłre des Affaires EtrangereiS,j
Sa Majeste le Roi d'ltalie:

..

M. Salvatore TUGINI, SOll Envoye Extraordinaire
et Ministre Plenipotentiaire pres Sa Majeste la
des Pays ..Bą.$j

Ręine

;Son Altaue Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
' .
Duc de Nassau:

M. le CQJllte

clę

• Berlin;

VILLERS, Son Charge d'AHa:ire~

Sa Mąjellte la. Reinę des Pa~-Bas:
,

PP. Barona R MELVIL de LYNDEN, Sw.ego M<ipj. MM. te B.arOTl R. MELVIL de L YNDEN, Son Mi~tra Spraw Zaininic~nych, J, A, LOE.FF. Swe,.
.Jli~tu oę;$ AHairei ttrlmgeres, J. A. LOEFF,

go Ministra Sprawiedliwości, i T. M. C. ASSER,
Członka Rady Stanu, Prezesa Królewskiej
Komisji Międzynarodoweg o Prawa Prywatneg~, Przewodniczącego Konferencyj Międzyna
rodowego Prawa Prywatnego;
Jego Królewska Mość Król Portugalski i Algarwejski i t, d., i L d.:

,P. Hr. de SELIR, Swego

Posła Nadzwyczajnego
i Ministra Pełnomocnego przy Jej Królewskiej
Mości Królowej Niderlandów;

Jego Królewska Mo'ść Król Rumuński:
P. Jana N. PAPINIU, Sweg,o Posła
i Ministra Pełnomo'cne g o przy
Mości Królowej Niderlandów;

Nadzwycżajnego

~Tej

Królewskiej

Jego Królewska Mość Król Szwedzki i Norweski
w imieniu Szwecji:
Posła Nadzwyczajnego
i Ministra Pełnomocne g o przy Jej Krolewskiej
Moś CIi Królowej Niderlandów,

P. Hr. WRANGEL, Swego

oraz Szwajcarska Rada

P.

Ferdynanda
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Związkowa:

KOCE, Wicekonsula
w Rotterdamie;

Szwajcarskięj

Federacji

Którzy, po przedstawieniu wzajemnie swych
pełnomocnictw, uznanych za sporz ądz o ne w dobr ej
i należytej formie, zgodzili się na następujące po-

San Ministre de la Justice, et T. M. C.
ASSER, Memhre du Conseil d'Etat, P1"E~
sident de la Commi:s,s ion Royale pour le Droit
International Pdve, President des ConferencelS
de Droit International Prive;
Sa Majeste le Roi de Portugal et des Algarves,
etc., etc.:

M. le Comte de SELIR, Son Envoye Extraordinaire
et Ministre Plen~p o tentiaJire prels Sa Ma1j0Ste
la Ręine des Pays-Bas;
Sa Majeste le Roi de Roumanie:
M .. Jean M. PAPINIU, Son Envoye Extraordinaire
et Minils tre Plen.ip'o tentiaire 'Pres Sa Majeste
la Re,i,ne des Pa)"s-Bas;
Sa Maj'e s1te le Roi de Suede et de Norvege, au nom
. de la Suede :
M. le ComteWRANGEL, Son Envoye Exłraordinaire
. e't Mini.stre Ple nipotentiaire pres Sa Majeste
la ReLne des Pays-Bas,
et le Conseill F ederal Suisse:
M. F erdinand KOCH, Vice~C olllsul de la
.tion Suis's e ił. Rotterdam;

Conf~dera,..

Lesquels, a,pres s' etre communique leur,s pleins
'Pouvoirs, tr ouves en bonne et due forme, sont convenus des ' disposit[ons s!uivantes:

stanowienia:
Artykuł

Opiekę nad ma.łoleŁnimreguluje jego ustawodawstwo oj.czyste.
Artykuł

Ar,ticIe 2 .
Si la łoi nationaJle n'organise pas la tuielle dallJ
.Je 'Pays du mineur en vtłe du ca,s OU celui-oi aurait sa
'r e sidence habitueUe ił. 1'etranger, 1'agent diplomatiIque o u Ic ons'llilaire aut orise par 1'Eta t dont le rninel;lr
est le Tessortissant pourra y pourvoir , conformement
la la loi dec etEtat, si l'Etat de la res,i,den.c ę habituelle
du mineur rie g'yoppose 'Pa~ .

3.

Niemniej j,e dnak, opiek~ · na,d małoletnilIl1 , mamie;sce pobytu za gran i cą, ustanawia
'iię i wykonywa. zgodnie z ustawodawstwem miejHawem, je ż eli nie została lub nie może być l,ltworzo ~
'Pazgodoie z ,p ostanowieniaillli art. 1 l'U!b 2.
jącym zwykłe

Artykuł

La t'llt ell e d'un mineur es:t reglee par sa loi naItionale.

2.

.reżeli ustawodawstwo ojczyste nie urządza
opieki w kraju m a łolet niego 'na wypa dek gdy miejsce jego zw y kłe go pobytu zna jduj e s ię z ag r a nicą,
pr,z edstawiciel dypl om a ty ~z ny lub konsularny, upoważniony przez Państw o, którego ~ byw a t ele m j'e st
małoletni , będzie mó gł się nią 'Zają ć, zf'J dnie z ustawodawstwem tego Państw,a, o He Państwo zwykłego
poby,tru mało.Ieto,iego temu s:iEf nie ' sprZleciwia.
Artykuł

ArticIe t-er.

1.

4.

~t nienie o:pieki, u::;tanowionęj ~ g odnie z postanowieniami art, 3, nir p.r;zes:;zkadza ustan o-wieniu no~
węj opięki pr~e~ :;ą ~tQsowani~ art. 1 Iul;> Z. ~

ArticIe 3.
Toutefois, la tu t ę l1 e du mineur ayant sa reSlidence habituerlJe a l'etranger s'etabltit et s'exerce
\conforinemejlt ił. la. loi dll li e'll , si ęllę n ' ęst pą~ ou si
'e1le ne peut p as etre c onstituęe conformement a'!,l"
'di$p 9sitions de l'artide t-er au de l'art ide 2.

-

~rticle

4.

et ablię conformement
n 'ę mp e che p as de eon-t ll t eHę paf i!.pplication dę l'ilr,.

L'·existence de la t utelle

ia lą dis'p osition de l'artic le 3
rs tituer une nouvell e
lticIe l-er ou de l' articIe 2.

Fakt {en podany będzie w moż.Jiwie krótkim
czasie do wiadomoś'ci rządu Państwa, w którem opieka najpierw była urządz,ona. Rząd ten za wiadomi
o tern bądź władzę, która ustanowiła opiekę, bądź
t'eż, .o ile wła,dza taka nie istnieje, samego opiekuna.
Ustawodawstwo Państwa, w któ~em byla zorga'Lli1zowana dawna opieka, r ozs·t rzyga, w jakiej chwili
iopieka ta ustaje w wypadku, przewidzianym w niniejszym artykule.
Artykuł 5 .
We ~szystkich wypadkach opieka ,otwiera się
i ustaje w c;z asie i z 'przyczyn, okreśJonych przez prawo ojczyste małoletnie g o .
Artykuł

6.

Zarząd opiekuńczy wzciąga się na osobę i n~
całoks'ztałt majątku małoletnie g o, niezależnie od

miejsca poł oże n ia maj ą tku.
Od zasady powyż,szej może b yć uczyniony wyiąŁek co do nier~chomości, podlegając)'lch według
ustawodawstwa miejsca ich położenia s'Zic zególnej
or.dyna,cji majątkowej.
Artykuł

7.

W oczekiwaniu urządzEfnia opi.eki, jako też we
w:s z / stkich wypa dkach nagłych, władze miejscowe
będą mogły wydać niezbędne zarządzenia w celu
ochrony osoby i interesów małoletniego cudzoziemca.
Artykuł

8.

Władze Państwa , na którego terytorjum znajdzie się małoletni cudzoziemiec, na którym wypadnie ustanowić opiekę, zawi a d o mią o tej sytuacji, gdy
tylko powezmą o niej wiad o moŚĆ, władze Państwa,
którego małoletni jest obywatelem.
W ten sposób powiadomione władze ,po ~nfor
mują w jak najkróŁszym czasie władze, które im
udzieliły powyższej wiadomości, czy opieka została
łub czy będzie ustanowiona.
Artykuł

9.

Niniejsza Konwencja stosuj", się je,dynie do opieki nad małoletnimi obywatel a mi jednego z Układają
cych się Państw, którzy po s iadają zwykłe miejsce
pobytu na terytorjum jednego z tych Państw.
Jednakowoż art. 7 i 8 niniejszej Konwencji stosują się do wszystkich małoletnich obywateli Ukła
' dających S!ię Państw.
Artykuł

10.

Konwencja niniejsza, która stosuje się jedynie
do terytorjów europejskich Układających się Państw,
będzie ratyfik olw ana, i dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone w Hadze, skoro tylko większość Wysokich Układa,jących się Stron będzie w możności to
'Uczynić.
.
Ze złożenia telg o ZQ,s tanie sporządzony proto,kół, którego uwierzytelniony odpis doręczony zostanie drogą dyplomatyczną każdemu z Układających
się Państw.
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II sera , le plus tot p oss ible , donne information
Ide ce fait au G ouvernement de l'Etat OU la tutelle
a d'abor·d ete organisee . Ce Gouvernement en in~ormera, ,s oit l'autorite qui aurait institue la Łutelle,
soit, si une telle auŁoriŁe :n'e xiste pas, le tuteur luimeme.
La legi'slation de l'Etat OU l'ancienne tutelle etait
organise,e de.cide ci quel moment cette tutelle cesse
Idaru; le cas prevu par le present article.
Article 5.
Dans tous les cas, la tut'e lle s'ouvre et prend
fin aux epoques et pour les causes determinees par
.Ja loi nationale du mineur.
Article 6.
L'administration tutelaire s'eŁend ci la personne
et ci l'ensemble des biens ' du mineur, quel que soit
~e lieu de lem situa"tion.
Cette regle peut reoevoir exception quant aux
immeuhles places par la loi ,de leur situation 'Sous un
regime foncier s,pecial.
Artic'le 7.
En atŁendant l' o.rganisation de la tutelle, a,insi
que dans tous les cas d'utgeoce, les mesures necessaires pou r la protedion de la persoune et des interets d'un mineur etranger pourront etre prises par
les autorites locales.
Article 8.
Les autorites d'un Etat sur le ,t erritoire duquel
se trouvera un mineur etl'anger dont il importera
d' etablir la tutelle, informeront de cette ,,:t'uation,
,des qu'elle leur sera connue, les autorites de .1'Etat
dont le mineur est le ressortissant.
Les autorHes ainsi ioformees feront conn.aitre
1e plus tot possible aux auto,ritels qui a;u.ront donn:e
ł'avis si la tut elle a ete ou d eUe seraetablie.
Article 9.
La presente Convention ne s'applique qu'ci la
'tutelle des mineurs ressortissants d'un des Etats con"
lradants, qui ont lem residence habituelle Slur le
terrHoire d'un de ces Etats.
Toutefois, les artiCtles 7 et 8 de la presente Con'Vention s'appliquent a tous les mineurs ressortissants
des Etats contractants.
Article 10.
La presente Convention, qui ne s'Cł1Pplique
qu'aux territoires europeeRs des Etats contractants,
sera ratifiee et les ratifications en seront deposees
ci la Haye, des que la maiorite des Hautes Partie s
contractantes sera en mesure de le faire.
II ,s era dresse de ce depot un proces-verbal,
dont une copie, certifiee confo.rme, sera remise par
ła voie ~diplomatique ci chacun des Etats contraetants.

Artykuł

Article 11.

11.

Państwa, które nie podpisały Konwencji, a które były reprezentowane na Trzeciej Konferencji Mię
dzynarodowego Prawa Prywatnego, będą dopuszczone do przystąpienia bez zastrzeżeń do niniejszej Konwenci'i.
Państwo, życzące sobie przystąpić, zawia,domi
najpóźniej do 31 grudnia 1904 L, o swym zamiarze zapomocą aktu, który zostanie złożony w archiwach
Rządu Niderlandzkiego. Rząd ten prześle uwierzytelniony odpis tego aktu drogą dypiomatyczną ka·ż
demu z Układających się Państw.
Artykuł

Niniejsza Konwencja wejdzie w życie w szescdnru od daty złożenia dokumentów ratyfi'kacyjnych lub od daty o.zn.ajmienia o przystąpieniu.
Artykuł

Konwencja niniejsza o,bowiązywać będzie przez
lwt od daty złożenia ratytikacyj .
Okres ten zac zni e płynąć od wskaz anej daty
'nawet dla państw, któreby przystąpiły później.
Konwencja b~dzie się odnaw~ała milcząco co
lat na dalsze pięciole c i a z za s trz'e ż eniem wypowiedzenia.
Wypo,w iedzenie winno być co najmniej na sześć
miesięcy przed upływem terminu, wIS kazanego w poprzednich ustępach, oznajmione Rządo,wi Niderlandz'k iemu, który zawiadomi o niem wszystkie inne Ukła
pięć

dające się Państwa.
Wypow~e,dzenie

wywrze swój skutek je,dynie
w stosunku do Państwa , które je oznajmiło. Dla
innych Państw Konwencja pozostanie w mo,cy.
Na dowód czego odno,śni Pełnomo,anicy podpisali niniej s z ą Konwencję i wycisnęli na niej swe
pieczęcie.

Sporządzono w Hadze dnia dwunaste,go czerwca tysiąc dziewięćs et drugiego, ro,ku w jednym e'gz_emplarzu, który zostanie zło,żony w archiwach Rzą
du Niderlandzkiego, a którego uwierzytelniony o,dpis zo s Łanie doręczony w drodze dyplomatycznej
każdemu z Państw, które były reprezentowane na
Trzeciej Konferencji Międzynarodowego Prawa Prywatnego.

WĘGRY :
Austro-Węgier :

(L S.) Okolicscińyi d'Okolicsna
ł

La presente Convention aura une duree .de
dnq ans ci. partiI' de la date du dep 6t des ratifications.
Ce terme commencera ci. courir de cette date,
meme pour le s Etats qui auront fa,i t te depót apres
cette date ou qui auraient -a" dh ćr e plus tard.
La Convention sera renou v elće tacitement de
dnq ans en cinq ans, sauf dćnonc i ation.
La dćnonciaŁron de vra etre notifi će, au moigs
six mo,is avant l'expira tion du terme vise aux alineas
precedents, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en
donnera connaissance ci. tous łes autres Etats contraetants .
La denonciation ne produira son effet qu'cI.
I}' egard de l'Etat qui l'aura not ifiće . La Convention
restera exćcutoire p our les autre s Etats.
En foi de quo.i les plćnipotentiaires respectifs
ont s.igne la prćlS ente Convention et l' ont revetue de
leurs sceaux.
/
Fait ci. La Haye, le douze juin mil neuf cent
deux, e!1 un seul exemplaire , qui s era dćpose dans
ies archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont
une copie, certifiće Gonforme, sera remise par la voie
uipłomatique ci. chacun des Eta'i's qui ont ete representes a la Troisieme Confćrence de Droit International Pr.ivć.

POUR L'AUTRICHE ET POUR LA BONGRIE:
Le Ministre d 'Autriche-Hongrie:
(L. S.) Okol icsdnyi d 'Oko/iesna

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

POUR LA BELGIQUE :

ZA HISZPAN JĘ:
(L S,) Carlos CresIJi de Va/ldanza y Fortuny

POUR L'ESPAG NE:
(L. S.) Carlos Crespi de Valldanza y Fortuny

.

".

La presente Convention enhera en vigueur le
soixantieme jour ci. partir .du dep6t des ratiHcaHons
ou de la date de la lIlotiHcation des adhesions.

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

ZA NIEMCY:
(L S.) F. Pourtales
(L S.) Dungs
(L S.) Kriege
I ZA
Minis-ter

L'Ebt qui desire adherer notifiera, au plus tar d
Je 31 decembre 1904, son ,i ntention par un acte qui
/Sera depose dans les archive,s du Gouvernement des
Pa ys-Bas. Celui-ci en enverra une copie, certiHee
,c onforme , par la voie diplomatique ci. chacun des
Etats c'o ntractants.

Article 13.

13.

pięć

AUSTRJĘ

Les Etats non siglnataires qui ont ete repre,s entes ci. la Troi ~ i ~: me Conference de Droit International Prive s ont admis ci. adherer purement et 's imp'lement ci. la presente Co,nvention.

Article 12.

12.

dziesiątym

ZA
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,

(L. S.) Cte De Grelle Rogier
(L. S.) Alfred van den Blzlcke
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ZA

Dziennik Ustaw. Poz. 596.

FRANCJĘ:

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

WŁOCHY:

Nr. 80.

POUR LA FRANCE:
(L. S.) Monbel
(L. S.) L. Renault
POUR L'ITALIE:
(L. S.) Tugini

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

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

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

POUR LES
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)

ZA

PORTUGALJĘ:

(L. S.) Conde de Selir
ZA RUMUNJĘ:
.
(L. S.) J. N. Papiniu
ZA

SZWECJĘ:

(L. S.) Hr. Wrangel
ZA SZWAJCARJĘ:
(L. S.) F. Koch Jr.

PAYS-BAS:
Bn Melvil de Lynden
J. A. Loeff
T. M. C. Asser

POUR LE PORTUGAL:
(L. S.) Conde de Selir
POUR LA ROUMANIE:
(L. S.) J. N. Papiniu
POUR LA SUEDE:
(L. S.) Cte Wrangel
POUR LA SUISSE:
(L. S.) F. Koch Jr.

PROTOKóŁ.

PROTOCOLE.

Państwa Umawiające się w Konwencji o ur.e gu10waniu opieki nad małoletnimi, podpisan,ej w Hadze
dnia 12 czerwca 1902 L, pra gną c umożliwić prz ystą 
'Pienie ' do tej Kor:wencji Pań stwom nie reprezentowanym na III-ej Konferencji Międzvnarodowego Prawa Prywatnego, a których życzenie pr-zystą,pienia do
tej Konwencji zostało pr.zychylnie przyjęte przez
Państwa Umawiając e się, .zgodziły się, że zostanie
otwarty w Hole.nderskiem Ministerstwie Spraw Zagranicznych pro,tokół pr zystą pienia przeznaczony dla
'Przyjęcia 1 stwierdzenia tych pr'zystąpień, które na'biorą mocy w 60 dni po podpisaniu wspomnianego

Les Etats contractants de . la Convention pour
Tegler la tuteHe des mineurs, signee ci. La Haye, le
12 Juin 1902, desirant mettre ci. meme d'adherer
Ił ,celte Convention les EtaŁs non ,r e.presentes ci. la
Troisieme Conference de Droit International Prive,
dont le desir d'y a dherer a· eŁe acclleilli favorahle'menŁ par les EŁats contractants, sonŁ convenus qu'il
sera ouvert au MinisŁere des Affaires Etrangeres des
Pays-Bas un proces-verba,l d'adhesion destine ci. recevoir et a constater les diŁes adhesions les,queUes
sortiront leur effet 60 jours apres la signature du dit
'P,r oces-ver bal.

'Protokółu.

Niniejszy Protokół ;wstanie ratyfikowany i jego
ldok'UimenŁy ratyfikacyjne będą złożone w Hadze
z chwilą gdy szeŚĆ;>; pośród Mocarstw podpisujących
będzie

w możności to uczynić.
Wejdzie on w życie trzydzieste go dnia licząc
od daty w której MocarlStwa podpisujące zło,żą swo~e ratyfik acje.
Na dowódczego ni ż ej podpisa ni, należyde upoważnieni w tym celu podpisali niniejszy Protokół,
który n osić będzie d;:t" dnia dzisiejszego, a któregO'
poświadczony za zgo dnoś ć odpis przesłany zosŁanie
każdemu z Mocarstw podpisu;ących.
Spo rzą,dzono

w Hadze, dn. 28 Hstopa.da 1923 r.

ZA SZWECJĘ:
(L. S.) Adlercreutz
ZA

BELGJĘ:
(L. S.) Książę

Albert de Ligne

ZA SZWAJCARJĘ:
(L. S.) A. cle Pury
ZA

HISZPANJĘ:

(L. S.) SantiClgQ Mendez de Vigo

Le present protocole sera ratifie e,t les raHfi'cations en seront deposees ci. La Haye, des que six
Id es Puissances signataires seront en me,s ure de la
bire.
11 enŁrera en vigueur le trentieme jour ci. partir
de la date OU les PU1ssances signataires auront de~
'Pose leurs ratifications·.
En foi de quoi les soussignes, dument auŁorises
la cet effet, ont signe le prese nt protocole qui portera
1a date de ce jnur, eŁ dont une copie ce.rtifięę con.~
'fonme sera transmise ci. chacune des Puissances
Ig,i,g na taires.
Fait

a La

Haye, le 28 novembre 1923.

POUR LE SUEDE:
(L S.) Adlercrelltz
POUR LA BELGIQUE :
(L. S.) Prince Albert de Ligne
POUR LA SUISSE:
(L. S.) A. de Pury
P,OUR L'ESPAGNE :
(L. S.) Santiago M~ndez de Vi~o

•
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ZA WŁOCHY:
(L. S.) Francesco Maeslri Molinari de Metlone

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

ZA PORTUGALJĘ :
(L. S.) Sanlos Bandeira

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

ZA WĘGRY:
(L. S.) Jan Wetlstein de Weslersheimb

POUR LA HONGRIE :
(L. S.) Jean Wetlsfein de Weslersheimb

ZA

RUMUNJĘ:

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

(L. S). Henry Catargi

ZA LUKSEMBURG:

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

(L. S.) A. Rueb

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

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

HOLANDJĘ:

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

(L. S.) v. Karnebeek

597.
OśWIADCZ' ENIE

z dnia 14

RZĄDOWE

września

1929 r.

w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji, dotyczącej kolizyj ustawodawstw co
do skutków małżeństwa w dziedzinie praw i obowiązków małżonków w ich stoliunkach osobistych i majątkowych, podpisanej w Hadze, dnia 17 lipca 1905 roku.
Podaje .. ię niniejszem do wiadomości, że, w wykonaniu art. 1 ustawy z dn. 13 lutego 1929 r.
(Dz. U. R. P. z 1929 r. Nr. l6, poz. 133) i na podstawie protokółu podpisanego w Hadze, dn. 28 listopada
1923 r. i ratyfikowanego przez Państwa będące członkami Konwencji, dotyczącej 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., Poseł Rzeczypospolite j w Hadze podpis ał w dniu
25 czerwca 1929 r. w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i za Wolne Miasto Gdańsk Protokół przeznaczony
dla przyjęcia i stwierdzenia przystąpień do powyższej Konwencji.
Konwencję, dotyczącą kolizyj ustawodawstw, co do skutków małżeństwa w dziedzinie praw i obowiązków małżonków w ich stosunkach osobistych i majątkowych, podpisaną w Hadze, dnia 17 lipca 1905 roku,
ratyfikowały oastępujące Państwa: Holandja, Niemcy, Portugalja, Rumunja, Szwecja i Włochy.
Minister Spraw Zagranicznych: Augull Zaleski
II

Przekład.

KONWENCJA
dotycząca

kolizyj ustawodawstw co do skutków mał
w zakresie praw i obowiązków małżonków
w ich stosunkach osobistych i majątkowych.

żeństwa

CONVENTION
concernant les conflits de lois relatiis ~ux effęts clJl
mariage sur les droits et les devoirsdes epoux dans
leurs rapports personnels et sur les bięns des epoux.

Jego Cesarska Mość Cesarz Niemiecki, Król Pruski,
w imieniu Cesarstwa Niemieckiego; Jego Królewska Mość Król Belgów; Prezy dent Republiki Francuskiej ; Jego Królewska Mość Król Włoski; Jej
Królewska Mość Królowa Niderlandów; Jego Kró- '
lewska Mość Król Portugalski ,i Algar'wejski i t. d.,
i t , d,; Jego Królew ska Mość Król Rumuński: oraz
Jego Królewska Mość Król Szwedzki i Norweski,
IW imierriu Szwecji,

Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne, Ro i de Pruss e,
au Dom de l'Empire Allemand; Sa Ma j ę s tę le R oi
des Belgesj le President de la Rep ubli que Franc;:aisej Sa Majels te le Roi d'Italie; Sa Majeste la
Reine des Pays-Basj Sa Majeste le Roi de Portugal
et des A,lg,arve.s, etc., etc.; Sa Mlł{jeste le Roi de
Roumanie, et Sa Majeste le Roi de Suede et de
Norvege, au nom de la Suede,

Pragnąc ustalić w~pólne przepisy, dotyczące
małżeństwa w zakresie praw i obowiązków
małżonków w ich stosunkach osobistych i ma~ąt

Desirant etahlir des dispositions communes concernant les effets du maria·ge sur les droits et les devoirs des epoux dans leurls rapports personnels et
sur les biens des epoux,
Oot resolu
conc1ure unę Convention li ceŁ
,ęffęt et ont, e'n CQPs~q\lenlJe, IlOmJl1e paur Lwr~ plet1ipotentiaires, savoir;

skutków

kowych;
P ostanowili zawrzeć Konwencję w tym celu
i wobec tego mianowali swymi Pęłl}omoco~k:ami:

ne

