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

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

ZA WĘGRY: POUR LA HONGRIE : 
(L. S.) Jan Wetlstein de Weslersheimb (L. S.) Jean Wetlsfein de Weslersheimb 

ZA RUMUNJĘ: POUR LA ROUMANIE: 
(L. S). Henry Catargi (L. S). Henry Catargl 

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

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

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

597. 

OśWIADCZ' ENIE RZĄDOWE 

z dnia 14 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 ma

jątkowych, 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 ma
jątkowych, podpisanej w Hadze, dnia 17 lipca 1905 r., Poseł Rzeczypospolite j w Hadze podpisał 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 obo
wiązków 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 

Przekład. 

KONWENCJA 

dotycząca kolizyj ustawodawstw co do skutków mał
żeństwa w zakresie praw i obowiązków małżonków 

w ich stosunkach osobistych i majątkowych. 

Jego Cesarska Mość Cesarz Niemiecki, Król Pruski, 
w imieniu Cesarstwa Niemieckiego; Jego Królew
ska Mość Król Belgów; Prezydent Republiki Fran
cuskiej ; 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 Królewska Mość Król Rumuński: oraz 
Jego Królewska Mość Król Szwedzki i Norweski, 

IW imierriu Szwecji, 

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

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

II 

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. 

Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, 
au Dom de l'Empire Allemand; Sa Maj ę s tę le R oi 
des Belgesj le President de la Rep ublique Fran
c;:aisej Sa Majelste 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, 

Desirant etahlir des dispositions communes con
cernant les effets du maria·ge sur les droits et les de
voirs des epoux dans leurls rapports personnels et 
sur les biens des epoux, 

Oot resolu ne conc1ure unę Convention li ceŁ 
,ęffęt et ont, e'n CQPs~q\lenlJe, IlOmJl1e paur Lwr~ ple
t1ipotentiaires, savoir; 
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J-ego Cesarska Mość .. Cesarz Niemiecki, Król Pruski, 
w inlleniuCe~arstwa' Niemi~ckiego: 

PP. de SCHLOEZER, Swego Posła Nadzwy
czajn~go i Ministra Pełnomocnego przy Jej 
Królewskiej Mości Królowej Niderkndów, oraz 
Dra ' Johannes KRIEGE, Swego Tajnego Ra;dcę 
Legacyjneg,o; 

Jego Królewska Mość Król Belgów: 

RV.Baron~ GUILLAUME, Swego P~sła Nadzwyczaj
nego i Ministra Pełnomocnego przy Jej Królew
skiej Mości Królowej Niderlandów i t. p., i t. p., 
i A. van den BULCKE, Swego Posła Nad
zwyczajnego i M,inistra Pełnomocnego, Dyrek
tora Generalnego w Ministerstwie Spraw Za-
2ranicznych; 

Prezydent Republiki Franc~skiej: 
, . 

PP. de MONBEL, Posła Nadzwyczajnego i Ministra 
Pełnomocnego Republiki Francuskiej przy Jej 
KrÓ'lewskiej Mości Królowej Niderlandów, oraz 
Louis RENAULT, Profesora Prawa Międzyna
rodowego w Uniwersytecie Paryskim, Radcę 
Prawnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych; 

Jego Królewska Mość Król Włoski: 

P. Salvatore TUGINI, Swego Posła Nadzwyczajn~
-"<g~ i Ministra Pełnomocnego przy Jej Królew

skiej Mości Królowej Niderlandów; 

, Jei Królewska Mość Królowa , Niderlandów: 

PP. Jonkheer W. M.de WEEDE de BERENCAMP, 
.. Swe .~o Ministra Spraw , Zagranicznych ; J. A. 
LOEFF, Swego Ministra Sprawiedliwości, 
i t. M. C. ASSER, Swego Ministra I Stanu, 
Członka Rady Państwa, Prezesa Królewskiej 
Komisji Międzynarodowego Prawa Prywatnego, 
Prezesa Konferency'j Międzynarodowego Pra
wa Prywamego; 

, . 

Jego , Królewska Mość Król PortugalskU A1.garwej-
, , ski i t.. d., i t. d.: 

P: Hr. de SELIR, Swego Posła Nadzwyczajnego 
i Ministra Pełnomocnego przy Jej Królewskiej 

, Mości Królowej Niderlandów; 

Jego Królewska Mość Król Rumuński: 

P. E. MAVROCORDATO, Swego Posła Nadzwyczaj
nego i Ministra Pełnomocnego przy Jej Kró
'lewskiej Mości Królowej Niderlandów; 

Je20 Królewska Mość Król Szwedzki i Norweski 
w imieniu Szwecji: ' 

P. Barona F ALKENBERG, Swego Posła Nadzwy
czajnego i Ministra Pełnomocnego przy Jej 
Królewskiej Mości Królowej Niderlandów; 

Którzy, po przedstawieniu sohie wzajemnie 
swych ' pełnomocnictw; uz.nanych za ' spor:ządzone 
w 'dobrej i należytej formie, Z20dzili się na ' następu
jące postanowienia.: 

Sa Ma~este l'Empereur d'AlIemagne, Roi de Prusse, 
au' Mm ' de l'Empire Allemand:' 

MM. de SCHLOEZER, Son Envoye Extraordinaire 
et Ministre PlenipoiemŁiaire pres Sa MajesŁe la 
Reinedes Pays-Bas, et le Docteur Johannes 
KRIEGE, Son Cooseiller Intime de Legation; 

Sa Ma;jeste le Roi des Belges : 

MM. le Baroq GUILLAUME, Son EnvoyeExtraor
d!inaire et Ministre Plenipotentiaire ,pres Sa. 
Majeste la Reine des Pays-Bas, et A. van den 
BULCKE, San Env(j)ye Extraordinaire et Mini
stre Plenipotentiaire, Directeur General au 
Ministere des Affaires Etl1angeres; 

Le Presidelllt de la Republique Francraise: 

MM. de MONBEL, Env~ye t Extraordinaire et Mińi
stre Plenipotentiairede la Republique Fran
craise pres Sa MajesŁe la Reine des Pays-B-as, 
et Louis RENAULT, Professeur de Droit-In .. 
ternational a l'Universite de Paris, Juriscon
sułte du Ministere des Affaires Etrangeres; 

. Sa Majeste te Roi d'ltalie: 

M. Salvatore TUGINI, Son Envoye Extraordinaif'e 
et Ministre Plenip-9,~eI<ltiaire pres Sa MajestE' 
la Reinedes Pays~Bas; 

Sa Majeste la-Reine des Pays-Bas: 

MM. le J6nkheer W. M. -de WEEDE deBEREN: 
CAMP; Son M,inistre des Affairp.s Etringhes, 
J . A. LOEFF, Son' Ministre de la Justice, et 
T. M. C. ASSER, ISon Mli:nistre d'E.tat, Merń~ 
bre du Conseil d'Etat, President de la Commis
sio n Roya,le de Droh International Prive, Pre
s'ident des Conferences de Droit International 

- Privę; ' . 

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

M. Je Comte de SELIR, Son Envoye Extraordiriaite 
et Ministre PI eniptitentiaire - rpres Sa Maie,gte 
la Reine des Pays-Bas; ' 

-Sa Ma.jeste le' Roi de Roumamie: 

M. E. MA VROCORDA TO, Son Envoye Extraor&
naire et Ministre Plenipotentiaire pres Sa Ma
jeste le Re.me des Pays-Bas; 

et Sa Majeste le Roi ; d,e Suede et de Norveg.e , 
au nom de la Suede: 

M. le Baron F ALKENBERG, Son Envoye Extraó;
dinaire et Min,istre Plenirpotentiaire ipres Są 
Majeste la Reine ~esPays~Bas; . 

Lesquels, apres s'ełre communique Jeurs pie'in's 
pouvoirs, trouves en bonne et due forme, sont con-
venus des dispositions suivantes: - . ' 



Nr. 80. Dziennik UsŁaw. Poz. 597. 1213 

I. PRAWA I OBOWIĄZKI MAŁżONKóW W ICH 
STOSUNKACH OSOBISTYCH. 

ArŁykuł 1. 

Prawa i obo,wiązki ;małżonków w zakresie ich 
stosunkólw osobistych są regulowane przez ich usta
wodawstwo ojczyste . 

Niemniej jednak prarwa te i obowiązki mogą 
być przymusowo wykonane tylko zapomocą środ
ków do~wolonych również przez ustawo,dawstwo 
państwa, gdz,je się żąda przymusowego wykonania. 

II. MAJĄTEK MAŁżONKóW. 

Artykuł 2. 

W braku umowy o skutkach małżeństwa w za
kresie majątku małżonkl>w, tak -ruchomego, jak nie
ruchomego, rozstrzyga ustawo,dawstwo ojczyste mę
ża w chwili zawarcia ntał-żeństwa. 

' Zmiana obywatel stwa małżonków lub jednego 
z nich nie ma iW,pływu na ustrój majątkowy mał
żeński. 

Artykuł 3. 

Zdolność każdego -z narzeczonych do zawarcia 
umowy małżeńskiej jest określona przez jego usta
wodawstwo ojczyste ,w chwili zawarcia małżeństwa. 

Artykuł 4. 

Ustawodaw,stwo ojczyste małżonków rozstrzy
ga, czy mogą oni, podczas trwani.J. małżeństwa, czy 
to sporządzić umowę majątkową małżeńską , czy też 
rozwiązać lub zmie-nić swe umowy małżeńskie . 

Zmiana ustroju majątkowego mał.żeńskiego nie 
może mieć skutków działających wstecz na szkodę 
osób trzecich. 

Arty~uł 5. 

Ważność pod w;zg,lędem treści umowy majątko
wej małżeńskiej i jej skutki reguluje ustawodawstwo 
ojczyste męża z czasu zawarcia małżeństwa , lub , je
żeli umowa została zawarŁa podczas trwania mał
żeństwa, usta,wodawstwo ojczyste małżonków z cza
su zawarcia umowy. 
, To samo ustawodawstwo rozstrzyga, -czy li w ja
kiej mierze wolno małżonkoin odwoływać się do in
nego ustawodawstwa; gdy się doń odwołali, wów
czas to ustawodawstwo określa skutki małżeńskiej 
umowy majątkowej. 

Artykuł 6. 

Umowa majątkowa małżeńska jest ważna pod 
względem formy, jeżeli została zawarta bądź zgodnie 
z ustawodawstwem kraju, w którym została sporzą
dzona, bądź zgodnie z ustawodawstwem ojczystem 
każdego z narzeczonych z czasu zawarcia małżeń
stwa; bądź także , je ż eli została zawarŁa podczas 
trwania małżeństwa, zgodnie z ustawodawstwem oj
czystem każdego z małżonków. 

Jeżeli ustawodawstwo ojczyste jednego z na
rzeczonych lub, w razie gdy umo-wa została za
warta podczas trwania małżeństwa, ustawodaws two 
ojczyste jednego z małżonków wymaga, jako wa-

I. LES DROITS ET LES DEVOIRS DES EPOUX 
DANS LEURS RAPPORTS PERSONNELS. 

Article l-er. 

Les droits et les devoirs des epoux dans leun 
rapports perso:nnels sont regis par leur loi nationale. 

Toutefois, ces droits et ces devoirs ne peuvent 
etre sanctionn es que par les moyens que permet 
egalement la loi du pays OU la sanction est requisa 

II. LES BIENS DES EPOUX. 

Article 2. 

En l'absence de contrat, les effets du mariage 
sur les biens des epoux, tant immeubles que meubles, 
sont regis par la loi nationaJe du mari au moment de 
la celebration du mariage. 

Le changement de nationalite des epoux ou de 
l'un d'eux n'attra pas d 'influence sur le regime des 
biens. 

Artide 3. 

La capacite dechacun des futurs epoux pour 
conclure un ccmtrat de mariage est determinee par 
sa lai nationale au moment de la celebration du ma
riage. 

Article 4. 

La loli naŁionale des epoux decide s'iIs peuvent, 
au cours du mariage, ,soit faire un contrat de mariage, 
soit resilier ou modifier leurs conventions matri-
moniales. ' 

Le changement qui serait fai.t au regime de~ 
biens ne peut pas a voir d' eHet retroactif au prejudice 
des tiers . 

Article 5. 

La validite intrinseque d'un contrat de maria
ge et ses effets sont regis par la ' ,loi nationale du 
mari au moment de la celebration du mariage, ou, 
s'il a ete conclu au cours du mariage, par la loina
tionale des epoux au mome-nt du contrat. 

La meme loi dec ide si et dans quelle mesure 
les epoux ont la liberŁe de se referer ił. une autre 
toi; lorsqu'il s'y sonŁ r eferes, c'est cette derniere loi 
qui deŁermine les effeŁs du contrat de mariage. 

ArŁicle 6. 

Le contrat de mariage est valable quant a la 
forme, s'il a ete conclu soiŁ conformement a la loi du 
pays OU 11 a ete fait, soit conformemenŁ a la loi na
tionale de chacun des futurs epoux au moment de 
la celebratión du mariage , au encore, s'ii a eŁe con
ellI au cours du mar ia,ge, conformement ił. la loi na
tionale de chacun de s epoux. 

Lors'que la lai nationale de l'un de s futurs 
epoux, ou , sile contrat es t conclu au cours du mą
riage, la loi nati onale de l'un des E:POUX, exige com
me condition de validite que le contrat, meme s'i! est 
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runku ważnośc i, aby umowa, nawet gdy została 
zawarta w kra.ju obcym, posiadała formę określoną, 
postanowienia tegoż ustawodaw,stwa winny być za
chowane. 

Artykuł 7. 

Postanowienia niniej szej Konwencji nie stosują 
się do nieruchomości, podlegających według ustawo
dawstwa miejsca ich położenia szczególnej ordynacji 
majątkowej. 

Artykuł 8. 

Każde z Układających się Państw zastrzega 
sobie: 

1) uzależnienie od specjalnych formalności pra
wa powoływania się na ustrój majątkowy przeciwko 
osobom trzecim; 

2) s tosowanie postanowień, mających _na cellu 
ochronę osób trzecich w zakresie ich stosunków 
prawnych z mężatką, która wykonywa pewien za
wód na terytorjum tego Państ'wa. 

Układające s-ię Państwa zobowiązują się poda
wać sobie do wiadomeści przepisy prawne, mające 
zastosowanie według niniej szego artykułu. 

III. POSTANOWIENIA OGóLNE, 

Artykuł 9. 

Jeżeli małżonkowie nabyli podczas tr-wania 
małżeństwa n6we a m.ianowicie to samo obywatel
stwo, wówczas ich ustawodawstwo ojczyste będzie 
stosowane w wypadkach, wskazanych wart. l, 4 i 5. 

Jeżeliby się zdarzyło, że podczas trwania mał
żeństwa małżonkowie nie posiadają jednakowego 
obywatelstwa, ostatnie ich wspólne ustawodawstwo 
winno być UJważane przy stosowaniu wyżej wspo
mnianych artykułów za ich usta'wodawstwo ojczyste. 

Artykuł 10. 

Niniejsza Konwencja nie będzie stosowana, 
gdyby, według artykułów poprzedzających, ustawo
dawstwo, które powinno być stosowane, nie było 
ustawodawstwem jednego tZ Układających się 
Państw. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

Artykuł 11. 

Konwencja niniejsza będzie ratyfikowana i do
kumenty ratyfikacyjne zostaną złożone w Hadze, 
skoro tylko -sześć z Wysokich Układających się 
Stron będzie w mBżnóśd to uczynić. 

,2 każdego złożenia dokUJmentów ratyfi.kacyj
nych zostanie sporządzony proto,kół, którego uwie
rzytelniony odpis ,zostanie doręczony drogą dyplo
matyczną każdemu z Ukł.adających się Państw. 

Artykuł 12. 

Konwencja niniej sza stosuje s ię z samego pra
wa do terytorjów eUr01pejskich Układających się 
Państw. 

conc!u en pays etranger, ait une forme determinee, 
ces dispositions do,ivent etre observees. 

Article 7. 

Les disposi.tions de la presente Convention ne 
sont pas ap,plicables aux immeubles places par la loi 
de leur situation sous un r egime foncier special. 

Artjcle 8. 

Chacnn des Etats contractants se reserve: 

10 d' exiger des formalites speciales pour que 
~e regime des biens puisse etre invoque contre les 
bers; • 

2° d'appliquer des dispositions ayant pour but 
de proteger l-es tiers dans lel,lrs relations avec une 
femme marie e exer<;ant une profession sur le terri
toire de cet E ta t. 

Les J::taŁs 'contractants s'engagent a se commu
'niquer les dispositions legales applicables d'apres le 
present article. 

III. DISPOSITIONS GENERALES. 

ArticIe 9. 

Si les epoux ont acquis, au cours du mariage, 
une nouvelle et meme nationalite, c 'est leur nou
velle loi nationale qui sera appIiquee da.ns les cas 
'vises aux articles 1, 4 et 5. 

S 'il advient, au cours du mariage, que les 
epoux n'aient pas la meme nation alite, leur derniere 
1egislaŁion commune devra, pour l'application des 
articles precites, etre consideree comme leur loi na
tionale. 

Article 10. 

La presente Convention n'aura pas d'applica
hon lorsque , d 'apres les artic!es precedents, la loi 
qui cl.evrait eb'e appliquee ue se:ait pas celle d'un 
Etat contractant. 

IV. DISPOSITIONS FINALES. 

Article 11. 

La presente Convetl,tion sera ratifiee et les ra
tificatiolilS en seront deposees fi La Haye, des que 
six des Hautes Parties contractantes seront en me
sure de le faire. 

II sera dresse de tout depot de ra tifica,tio'llS un 
proces-verbal, dont une copie, certifiee confmme, 
sera remis-e par la voie diplomatique a chacun des 
Etats contractants. 

ArticIe 12. 

La -presente Conventions'applique de plein 
droit aux territoires europeens des Etats contrac
tants. 
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Jeżeli jedno z Układających się Państw życzy
łoby sobie wprorwadzić :ją w życie na swoich tery
torjach, w ,posiadłoś iach lub kolonjach, położonych 
poza Europą, lub w swych okręgach sądownictwa 
konsularnego, oznajmi w tym celu swój zamiar za
pomocą aktu, który zostanie 'złoż ony w archiwach 
R,ządu Niderlandzkiego. Rząd ten prześle w ,drodze 
dyplomatycznej odpis UJwierzytelniony każdemu 
z Układających się Państw. Koow:encja wejdzie w ży
cie w stosunkach między Pańs,twami, które w odpo
wie:dzi na to oznajmienie, oświadczą swą z.godę, 
a terytorjami, posiadłościami i kolonjami, poł0żone
mi poza Europą, oraz okręgami sądownictwa kOJlr 

sularnego, dla których ozna jmienie zostało złożone . 
Oświadczenie z,gody będzie zło,żone również w ar
chiwach Rządu Niderlandzkiego, który prz e śle 
w drodze dyplomatycznej jego odpis uwierzytelnio
ny każdemu z Układających się Państw. 

Artykuł 13. 

Państwa, reprezentowane na Czwartej Konfe
rencji Międzynarodowego Prawa Prywatnego, do
puszczone są do podpisania niniejszej Konwencji aż 
do chwili złożenia dokument6w ratyfikacyjnych, 
przewidz'ianego wart. 11 ustęp 1. 

Po 'złożeniu ich będą one zawsze dopuszczone 
do przystąpienia bez zastrzeżeń do Konwencji. Pań
stwo, które zechce przystąpić do Konwencji, oznaj
mi sw6j zamiar 'zrupomocą a.ktu, który 'zostanie zło
żony w archiwach Rządu Niderlandzkiego. Rząd 
ten prześle w drodze dyplomatyczne.j uwierzytelnio
ny odpis tego oznajmienia każdemu z Układających 
się Państw. 

Artykuł 14. 

Konwenc~a niniejsza wejdzie w życie w szesc
dziesiątym dniu od daty złożenia dokumentów ra
tyfikacyjnych, przewidz,ianego wart. 11 ust. 1. 

W wypadku, przewidzianym wart. 12 ust. 2, 
wejdzie ona wżycie po upływie czterech miesięcy 
od daty złożenia o świadczenia zgody, a w wypadku, 
przewidzianym wart. 13 ust. 2, w sześćdz,iesiątym 
dniu po oznajmieniu pr~ystąpień. 

Rózumie się, że ozna jmienia, przewidziane 
wart. 12 ustęp 2, będą mogły nastąjpić dopiero po 
wejściu w życie niniejszej Konwencji, zgodnie z ustę
pem 1 niniejszego artykułu. 

Artykuł 15. 

Konw'encja ninie,jsza bę~dzie obowiązywała 
przez: pięć lat od daty, wskazanej wart. 14, ustęp 1. 

\ Okres ten zacznie płynąć od tej qaty nawet 
dla PańsItw, któreby przystąpiły później, jak również 
w sŁosunklldo oświadczeń zgody, dokonanych na za

' są.d ;de ilrt. 12, ust . 2. 
I Konwencja będzie się odnawiała milcząco co 
pięć lat na dalsze pięciolecia z zastrzeżeniem wy
powiedzenia. 

WYiPowiedzenie winno byĆ oznajmióne naj,.. 
mniej na sześć miesięcy Iprzed upływem terminu, 
wskazane.go w llstępach 2 i 3, Rządowi Niderlandz
,kiemu, który o niem zawiadomi wszystkie inne 
Państwa. 

Si un Etat 'con.tractant en desire la mise en vi ... 
gueur ,dans ses territoires, possessions ou c ol onńe's, 
situes hoI"s de l'Europe, ou dans 'ses c.irconscript ions 
consulaires judiciaires, ił noHHera son intention ił. cet 
eHet par un acte, qui sera depose dans les archives 
du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en en
verra, par la voie diplomatique, une copie,certifiee 
conforme, ił. chacun . des EtaŁs contractants . La 
Convention entrera en vigueur clans les ra pports 
entre les EtClJts qui repondront par une declar,a tion 
aHirmative ił. cette notification et les territoires, pos
session s ou colonies, situes hors de l'Europe, et les 
circ onscriptions 'consulaires judicia ires, pour les
quels la notification aura ete faite. La declaration 
affirmaHve sera deposee, de meme, ,dans lesarchi
ves du Gouvernement de.s Pays-Bas , qui en enverra, 
par la voie diplomatique, une copie, certifiee con
forme, ił. chacun des Etats contractants. 

Article 13. 
• 

Le,s Et'ats r~presentes ił. la Quatrieme eonfe-
rence de Droit InternationClJI Pdve sont admis ił. si
gner la prese.nte Convention jusqu'au depot des rati
ficClJVions prevu par l'article 11, alinea l-er. 

AIpres ce depot, ils seront toujours admiJs ił. y 
adherer purement et sim,plement. L'Etat qui desire 
aldherer notifie son intentio'n par un acte qui sera 
depose dans les archives du Gouvernement des Pays
Bas. Celui-ci en enverra, par lą voie diplomatiJque, 
une copie, certifiee conforme, ci. chClJcun des Etą.ts 
contracta:nts. 

Artide 14. 

La p,resente Convention entrera en vigueur Je 
soixantieme jOUT ił. partir du dep6t des :ratifications 
prevu par l'arŁide 11 , alinea l-er. 

Dans le casde l'article 12, alinea 2, elle en
trera en vigueur quatre mois apres lada.te de la 
declara tion affirmative et, dans le cas de rarticle 13, 
allnea 2, le soixa,otieme jour Cljpres la no,tification des 
adhesions. 

II est entendu que les notHicaHons prevues p'ar 
l'article 12, alinea 2, ne pourront avoir lieu qu'apres 
que la presente Convention aura ete mise en vi
gueur conformement ił. l' alinea l-e'rdu present ar
tide. 

Artide 15. 

La presente Conve,otion aUI1a une duree de dnq 
a.ns ił. 'partir de la dat e indiquee dans l'artic1e 14, 
aHnea l-er. 

Ce terme cOll1lmencera ił. courir de cette date, 
meme pour les EtaŁs qui auront adhere poste,rieure
ment et aussi en ce qui conce,me les dedara tions 
aHirmatives faites en ve,rtu de l'article 12, alinea 2. 

La Convention sera renouvelee tacitement de 
dnq ans en cinlq ans, sauf denonciation. 

La denonciation devra etre notifiee, au moins 
six mois ava'nt l'ex,piration du terme vise aux ali
neas 2 et 3, au Gouvelrnement des Pays-Bas, qui en 
donnera connaissance ił. tous les autres Etats.. 
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Wypowiedzenie może stosować się wyłącznie 
do terytorjów, posiadłości i kolonij, położonych poza 
Europą, lub także do okręgów sądownictwa konsu
larnego, wymienionych w oznajmieniu, dokonanem 
na zasadzie art. 12, ust. 2. 
. Wypowiedzenie wywrze swój skutek jedynie 

VI sŁosunk4 do Państwa, które je oznajmiło. Dla in
nych Układających się Państw Konwencja pozosta
nie w mocy. 

Na d<;łwód czego, odnośni Pełnomocnicy pod
pisali niniej~zą Konwencję i wycisnęli na niej swe 
pieczęcie. 

SpOrządzono w Hadze, siedemnastego lipca ty
siąc dziewięćset piątego roku, w je·dnym egzempla
rzu, który będz:e złoż ony w· archiwach Rządu Ni
derlandzk'iego, . a którego uwierzytelniony odpis zo
stanie doręczony w drodze dyplomatycznej każdemu 
z Państw, reprezentowanych na Czwartej Konferen
cji Międzynarodowego Prawa Prywatnego. 

ZA N!EMCY: 
(L. S.) Von Schloezer 
(L. S.) Kriege 

ZA BELGJĘ: 
(L. S) Gui'!lcume 
(L. S.) Alfred van den Bulcke 

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

ZA WŁOCHY: 
(L. S.) Tuginź 

ZA NIDERLANDY: 
(L. S.) W. M. de Weede. 
(L. S.) J. A. Loelf 
(L. S.) T. M. C. Asser 

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

ZA RUMUNJĘ: 
(L. S.) Edg,. Mavrocordalo 

ZA SZWECJĘ: 
(L. S.) G. Falkenberg 

PROTOKóŁ, 

Państwa Umiawające się w Konwencji, doty
czące, kolizyj ustawodawstw co do skutków mał
żeństw.a, podpisanej w Hadze, dnia 17 lipca 1905 r., 
pragI).ąc umożJi;wić przystąpienie do tej Konwencji 
Państwom nie reprezentowanym na IV-ej Konieren
cji Międzynarodowego Prawa Prywatnego, a których 
życzenie przystąpienia do te'; Konwencji zostało 
przychylnie przyjęte przez Państwa Umawiające się, 
z"odz'ily się, że zostanie otwarty w Holenderskiem 
Minister~twie Spraw Zagran!cznych protokół przy
iOŁąpfenia, pr.zeznaczony dla przyjęcia i stwierdzenia 
tych przystąpień, które nabiorą mocy . w 60 dni po 
podpisaniu wspomnianego protokółu. 

Nil)ieiszy Protokół zostanie ratyfikowany i je
go dokumenty ratyfikacyjne będą złożone w Hadze 

La denonciation peu:t ne s'appliquer qu'aux ter
ritoires, possessions ou colonies, situes hors de l'Eu
rope, ou aussi aux oirconscriptions consulaires judi
ciaires, compris dans une notification faite en vertu 
de l' aniele 12, alinea 2. 

La denonciation ne produira son eHet qu'ci 
I'egard de l'Etat qui l'ama notihee. La Convention 
restera executoire pour les autres Etats contrac
tants. 

En foi de quo!, les ' plenLpotentiaires respectifs 
ont signe la presente Convention et I'ont revetue de 
leurs sceaux. 

Fait ci La Haye, le 17 juillet mil neuf cent 
cinq, en un seul exemplaire, qui se.ra de:pose dans 
les archives du Gouvernement des Pays-Bas' et 
dont une copie, certifiee conforme, sera remise par 
la voie diplomatique a chacun des Etats qui ont ete 
representes a la Wua{rieme Conference de Droit ln
ternationale Prive. 

POUR L'ALLEMAGNE: 
(L. S.) Von Schloezer 
(L S.) Krżege 

POUR LA BELGIQUE: 
(L. S.) GuillciUme 
(L S.) A.lfred van den Bulcke 

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

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

POUR LES PA YS-BAS: 
(L. S.) W . M. de Weede 
(L. S.) J . A Loeff 
(L. S.) T. M. C. A.sser 

POUR LE PORTUGAL: 
(L. S.) Conde de Sdlir 

POUR LA ROUMANIE: 
(L. S.) Edg,. Mavrocordalo 

POUR LA SUEDE: 
(L. S.) G. Falkenberg 

PROTOCOLE. 

Les Etats contractaJnts de la Convention con
cernant les conflits de loils relatih aux effets du ma
riage, signee ci La Haje, le 17 Juillet 1905, desirant 
mettre ci meme d'a,dherer a cetteconvention les 
Ehts non representes ci la qUlatrieme conference de 
droit international prive, ' dont le desir d'y adherer 
a ete aocueiLli favorablement pa~ les Etats con~ 
tractants, sont convenUls qu'il sera ouved at"!. Mini
stere des Affaires Etrapgeres des JJays--Bas un 
proces-verhal d'adhesion dest1ne ci recevoir et ci con
struter 106 dites adhesions lesquelles sortiront Jeur 
effet 60 jOU1'1S apres la signature du dit proces-ver
hal. 

Le present protocole sera raWie et lei; ratifi
cations en seront deposees ci La Haye, des que 

, r 

.,j ......... 
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z chwilą gdy cztery z pośród Mocarstw podpisują
cych będą w możności to uczynić. 

Wejdzie O!l w życie trzydziestego dnia, licząc 
od daty, w której Mocarstwa podpisujące złożą swo
je ratyfikacje. 

Na dowód c,zego niżej po,dpisani, należycie upo
ważni.eni w tym celu, podpisali niniejszy Pmtokół, 
który nosić będzie datę dnia dzisie,jszego, a którego 
poświadczony za zgodność odpis przesłany zostanie 
każdemu z Mocarstw podpisuj ących. 
, Sporządzono w Hadze" dn. 28 listopada 1923 r. 

ZA WŁOCHY: 
(L. S.i Francesco Maestri Molinari de Meftone 

ZA SZWECJĘ: 
(L. S.) Adlercreutz 

ZA PORTUGALJĘ: 
(L. S.) Santos Bandeira 

ZA RUMUNJĘ: 
(L. S). Henry Catargi 

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

ZA HOLANDJĘ: 
(L. S.) v. Karnebeek 

quatre des Puis.sances signataires seront en mesure 
de le faire. 

n entrera en vigueur le trentieme jour a. 'Pa!"~ 
tir de },a date OU les Puissances signataires auron·t 
depose leurs ratifications. ' ,. 

En foi de quoi les soussigne:s, dument autori .. 
ses acet eHet, ont signe le present proto'cole qui 
portera la date de ce jour, et dont une copie ,certifiee 
conforme, sera transmise a chacune des Puissance,s 
signa taires. 

Fait a La Haye, le 28 novernbre 1923. 

POUR L'ITALIE: 
(L. S.) Francesco Maestri Molinari de Metlon'f! 

POUR LE SUEDE: 
(L. S.) Adlercreulz 

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

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

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

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

598. 

OśWIADCZENIE RŻĄDOWE 

z dnia 14 września 1929 r. 

w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji, dotyczącej ubezwłasnowolnienia i ana
logicznych zarządzeń opiekuńczych, podpisanej w Hadze, dnia 17 lipca 1905 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że, w wykonaniu art. 1 ustawy z dnia 13 lutego 1929 r. 
(Dz. U. R. P. z 1929 r. Nr. 23, poz. 228) i na podstawie protokółu podpisanego w Hadze, dnia 28 listopada 
1923 r. i ratyfikowanego przez Państwa będące członkami Konwencji, dotyczącej ubezwłasnowolnienia i ana
logicznych zarządzeń opiekuńczych, podpisanej w Hadze, dnia 17 lipca 1905 r., Poseł Rzeczypospolitej w Hadze 
podpisał w dniu 25 czerwca 1929 r. w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i za W. M. Gdańsk, Protokół prze
znaczony dla przyjęcia i stwierdzenia przystąpień do powyższej konwencji. 

Konwencję, dotyczącą ubezwłasnowolnienia i analogicznych zarządzeń opiekuńczych, podpisaną 
w Hadze, dnia 17 lipca 1905 r., ra~yfikowały następujące Państwa: Holandja, Niemcy, Portugalja, Rumunja, 
Szwecja, Węgry i Włochy. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Przekład. 

KONWENCJA 

dotycząca ubezwłasnowolnienia i analogicznych za-
rządzeń opiekuńczych. 

Jego Cesarska Mość Cesarz Niemieck'i, Król pruski, 
w imieniu Cesarstwa Niemieckieg,o; Jego Cesarska 
Mość Cesarz Austrjacki, Król Czeski i t. d., Apo
stolski Król Węgier, za Austrję i Wę,gry; Prezydent 
Republik'i Francuskiej; Jego Królewska Mość Król 
Włoski; Jej Królewska Mość Królowa Niderlandów; 
Jego Królewska Mość Król Portugalski i A"lgarwej
sk,i i t. d.; Jego Królewska Mość Król Rumuński, 
i Jego Królewska Mość Król Sz,wedzki i Norwes,ki, 

w imieniu Szwecji, 

CONVENTION 

'concernant l'interdiction et les mesures de protection 
analogues. 

Sa Majeste l'Em:pereur d'Allemagne, Roi de Prus,se, 
au nom de l'Empire Allemand; Sa MajesŁe l'Empe
reur d'Autriche, Roi qe Boheme, etc ., etc. et Roi 
Apostolique de Hong.rie, pour l'Autriche et pout 
la Hongrie; le president de la RepubLique Ftan
<yaise; Sa Majeste le Roi d'Italie; Sa Majeste la 
Reine des Pays-Bas; Sa Majeste leo Roi de Portugal 
et des Algarves, etc., etc. j Sa M<łijeste le Roi de 
Roumanie, et Sa Majeste le Roi de Suede et d~ 

Norvege, au nom de la Suede, 
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