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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 swoje ratyfikacje.
Na dowód c,zego niżej po,d pisani, należycie upoważni.eni w tym celu, podpisali niniejszy Pmtokół,
który nosić będzie datę dnia dzisie,jszego, a którego
poświadczony za zgodność odpis prz esłany zostanie
każdemu z Mocarstw podpisuj ących.
,
Sporządzono w Hadze" dn. 28 listopada 1923 r.
ZA

WŁOCHY:

(L.

ZA

S.i

Francesco Maestri Molinari de Meftone

SZWECJĘ:

PORTUGALJĘ:
RUMUNJĘ:

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

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

(L. S). Henry Catargi

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

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

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'c ole qui
portera la date de ce jour, et dont une copie ,c ertifiee
conforme, sera transmise a chacune des Puissance,s
signa taires.
Fait a La Haye, le 28 novernbre 1923.

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

(L. S.) Santos Bandeira

ZA
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POUR LE SUEDE:
(L. S.) Adlercreulz

(L. S.) Adlercreutz

ZA

j

HOLANDJĘ:

,

j

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

(L. S.) v. Karnebeek

~

598.
OśWIADCZENIE RŻĄDOWE

z dnia 14

w sprawie

września

1

1929 r.

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

i ana-

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 analogicznych 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 przeznaczony 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
rządzeń opiekuńczych.

! -

CONVENTION
za-

'c oncernant l'interdiction et les mesures de protection
analogues.

Jego Cesarska Mość Cesarz Niemieck'i, Król pruski,
w imieniu Cesarstwa Niemieckieg,o; Jego Cesarska
Mość Cesarz Austrjacki, Król Czeski i t. d., Apostolski 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"lgarwejsk,i i t. d.; Jego Królewska Mość Król Rumuński,
i Jego Królewska Mość Król Sz,wedzki i Norwes,ki,
w imieniu Szwecji,

Sa Majeste l'Em:pereur d'Allemagne, Roi de Prus,se,
au nom de l'Empire Allemand; Sa MajesŁe l'Empereur d'Autriche, Roi qe Boheme, etc ., etc. et Roi
Apostolique de Hong.r ie, 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 leoRoi 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,

,~

1
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Posta , owili zawrzeć Konwencję w tym celu
i mianowali swymi Pełnomocnikami:
Jego Cesarska Mość Cesarz Niemiecki, Król Pruski,
w imieniu Cesarstwa Niemieckiego:

Nr. 80.

Desirant etablir des diSipos·itions communes
cO'ncernant l'inierdic.tion et les mesw-es de protecHon anaJogues,
o,nt resolu de conclure une Convention ci ceł
effet et ont, em consequence., nomme pour Leurs :p lenipotentiaires, savoir :
Sa Ma,j este l'Empe.r eur d'AIlemagne, Roi de Prus·s e,
au nom de l'Empire Allemand:

PP. de SCHLOEZER, Swego Posła Nadzwyczajnego ' MM. de SCHLOEZER, Son Envoye Extraordinaire
i Ministra Pełnomocnego przy Jej Królewskiej
et Ministre Plenipotentiaire pn~s Sa Majeste la
Mości Królowej Niderlandów i Dra Johannes
Reine des Pays-Bas, et le Docteur Johannes
KRIEGE, Swego Tajnego Radc.ę Legacyjnego;
KRIEGE, Son COiIlseiller lntime de Lćgationj
Jego Cesarska Mość Cesarz Austrjacki, Król Czeski
i ,t. d., i t. d., Król Apostolski Węgier:
Za

Austrję

i W ęg.ry:

P. Hr. Krzyszt.ofa de WYDENBRUCK, Swego Tajnego
Radcę i Szambelana, Posła Nadzwyczajnego
i Ministra Pełnom o cnego przy Jej Królewskiej
Mości Królowej Niderlandów;
za

J~ustrję :

Sa Majeste l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohemę,
etc., etc. et Roi ApolS,tolique de Hon.g rie:
Pour l'AuŁriche et 'pour la Hongr,i e:
M. le Comte Christophe de WYDENBRUCK, SOIn
Conseiller Intime elt ChambeUan, Son Envoye
E:x:traordinaire et Ministre Plenipotentiaire
pres Sa Majeste la Reine des Pays-Bas;
Pour l'Autriche:

P. Kawalera Roberta HOLZKNECHT de HORT, Naczelnika Sekcji w c. k. Austrjackiem Minister.,
stwie Sprawiedl iwości;

M. le Chevalier Robert HOLZKNECHT de HORT,
Chef de section au Ministere Imperw Royal
autrichien de la Justi.cej

za Wę gry:

POtlJl' la Hongrie:

P. Gustawa TORY, Sekretarza Stanu w Królewskiem
W ęgiersk,iem Ministerstwie Spra1wliedliwości;

M. Gustave ToRY, Secretaire d'Etat au Ministere
Royal hongrois de la Jus-Łicej
Le Presideiu t de la RĆipublique F ran~aise:

Prezydent Republiki Francuskiej:
Posła Nadzwyczaj.ne,g o i Ministra
Pełnomocnego Re-publi,ki Francuskiej przy Jej
Królewskiej Mości Królowej Niderlandów, i Ludwika RENAULT, Profesora Prawa Międzyna
rodowego Uniwersytetu Paryskiego, Radcę

PP. de MONBEL,

MM. de MONBEL, Envoye EX"traordinaire et Ministre Plenipotentia<ire de la Republique Fran~aise pres Sa Majeste la Reine des Pays-Bas,
et Louis RENAULT, Prof'esseur de Droit International li l'Uoiversite de Paris, Jurisconsulte du Ministere des Affaires Etrangeresj

Prawnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
Jego Królewska Mość Król Włoski:
Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełn o moc ne g o przy Jej Królewskiej Mości Królowej Niderlandów;

P. Salvatore TUGINI, Swego

Sa Majes-te te Roi d'Italie:

M.

SalvaŁore

TUGINI, Son Envoye Extraordinaire
et Ministre PIĆlOipotentiaire pres Sa Majeste
la Reine ,des Pays-Basj

Jej Królewska Mość . Królowa Niderlandów:

Sa Majes te la Reine des Pays-Bas:

PP. Jonkheer W. M. de WEEDE de BERENCAMP,
Swego Ministra Spraw Zagranicznych, J. A. LOEFF, Swego Ministra S prawiedliwo ś ci, T. M.
C. ASSER, Min is tra Stanu, Członka Rady Stanu, Przew odnicz ące g o Królewskiej Komisji Mię
dzynarodowego Prawa Prywatnego, Przewodniczącego Konferen<:yj Prawa Międzynarodo
wego;

MM. le Jonkheer W. M . de WEEDE de BEREN-

Jego Królewska Mość Król Portugals;ki i AIganvejski i t. d., i t. d.:

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

P. Hr. de SELIR, Swego Posła Nadzwyczajnego
i Ministra Pełnomocnego przy Jej Królewskiej
Mości Królowej Niderlandów;

M. Je Comte de SELIR, Son Envoye Extraordinaire
et Ministre Plenipotentiaire pres Sa Majeste
la Reine des Pays.Basj

CAMP, Son Ministre des Affaires Etrangeres,
J. A. LOEFF, Son Ministre de la Justice, et
T. M. C. ASSER, Son M~ nistre d'Etat, Membre du Conseil d'Etat, President de la Commission Roya,l e de Droit International Prive, Pres'ident des Conferences de Droit International
Privej

..
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Jego Królewska

Mość

Król

Rumuński:

Sa Majeste le Roi de Roumanie:

P. E. MAVROCQ DATO., Swego Posła Nadzwyczajnego i Ministra PełnomocnegO' przy Jej Królewskiej Mości Królowej Niderlandówj

M. E. MAVRQCQRDA TO., Son Envoye Extraordinaire et Ministre Plel1Jipotentiaire pres Sa Majeste la Reine des Pays-Bas,

JegO' Królewska Mość Król Sź wedzki iNDrweski
w imieniu Szwecji:

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

P. Bamna FALKENBERG, SwegO' Posła Nald zwyczajnego i M,inistra Pełnomocnego przy Jej Królewskiej Mości Królowej Niderlandówj

M. le Baron F ALKENBERG, Son Envoye Extraordinaire et Ministre PlenlipoŁentiaire iPll'es Sa
Majeste la Reine des Pays-Basj

Którzy, po przedstawieniu sobie wzajemnie
swych pełnDmocnictw, uznanych za sporządzO'ne
w dobrej i należytej formie, zgodzili się na następu
jące postanowienia:

Lesquels, ~pres s'etre communlque leurs pleins
pO'uvoirs, trouves en bonne et due forme, sontcDnveJlUS des dispositions suivantes:

Artykuł

1.

Dla ubezwłasnowO'lnienia właściwe jest ustawDdawstwo ojczyste osoby, podlegają'cej ubezwła
snowoln1eniuj odchylenia O'd tej zasady są zawarte
w następu1ących art)'lkułach.
Artykuł

2.

UbezwłasnDwolnienie może być orzeczone iedynie przez właściwe .władze Państwa, którego obywatelem jest osoba podlegająca ubezwłasnowolnie
niu, a opieka będzie zorganizowana według ustaw
tegoż Państwa, wyjąwszy wypadki, przewidziane
w następujących artykułach.
Artykuł

3.

Jeżeli wjedne~ IZ Układający, ch się Państw
obywatel innego z tych Państw zna3dUJje się w poło.:
żeniu, dla którego jego ustawodawstwo ojczyste
przewiduje ustanowienie ube~własnO'wolni enia, wła
dze miejscDwe będą mo gły wydać wszelkie tymczasowe zarządzenia., potrzebne ,d la ochrony jego osoby i majątku .
Q powyższ. em zos tanie z8wjadomiony Rząd
Państwa, ktÓłreg·o on jes t obywatelem.
Zarządzenia te ustaną, gdy tylkO' władze miej- '
scowe otrzymają od władz ojczystych danego obywatela za'w iadomienie, że zo s tały wydane zarządze
nia tymczasowe, lub że poł ożeni e prawne danej osoby ,zostało uregulowane drogą wyroku.
Artykuł

4.

Władze Państwa, na któregO' terytorjum cudzoziellliec, podlegaj ący ubezwłasnowoln i eniu, ma miejsce swego zwykłego pobytu, zawiadomią o tej sytua,cji, gdy tylko powezmą o niej wiadomość,~władze
Państwa ojczystego cudzoziemca, komunikując im
zara'z em o żądaniu ube ~własnowolnienia, o ile im było pr,z edstawiono oraz o zarządzeniach tymczasowych, któreby były wydane.

Artykuł

'dą

5.

Zawiadomienia, przewidziane wart. 3i 4 bę
uskuteczniane w drodze dyplomatytznej, chyba

Article t-er.
Vinterdiclion est regie :par la loi nationale de
la personne ił. interdire, sauf les derogations II. cette
reg:l e contenues dans les artiCiles suivants.
Article 2.
L'inte1"dicHon ne peut etre prononcee que par
les autorites c.ompetentes de l'Etatauquel la personne ił interdi<re apparHent pa~ sa na tionaJlite e't la tutellę sera organisee selQn la lai dę ,c et Etat, :s auf les
c.as prev\.!.s a\.!.xarticles su iv all'tJS.
Article 3.
Si, dans un des Etats contnacŁants, un ressO'rtissant d'un autre de 'c es Etatssę trouve" dans les
conditions r,eql.lises pour l'interdiction d'apres sa
loi nationCLle, toutes les mesures provlsoiręls necessa:ires pour la protection de sa persorune et de ses
biens pourront etre prises par les auto:rites locales.
Avis en sei-a clonne au Gouvernement de 1'Etat

donŁ iiI ·est le res.sortissant.

Ces mesures prenclront fin des que les autorites loca:l es recev,r ont des a:utorites nationales l' a vis
que des mesures provisoires onrt ete prises ou que la
si tuation de l'indivi,d u donŁ il s'a,git a ete reglee par
un jugement.
Article 4.
Les autorites ,de I'f:tat, sur le ten,itoirę du~
quel un etranger dans le cas d'etre iruterdit :a ura sa
residence habrtuelle, informeront de cette situation,
de,s qu'eJ,le leur sera connue, les autorites de 1'Etat
dont l' etranger est le ressortiisant, on communiquant la demande en interdiction dont elles seraient saisies et les mesures provisoires qui auraienŁ
ete prises.
ArticIe 5.
Les communications prevues aux articles 3 et 4
se feront par la voie di,ploma,tique a moins que la
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communication direcŁe ne ioit admise ~ntre les
autorites ~re.sa>ectives.
"

Artykuł

6.

Dopóki władze ojczyste nie odpowiedzą na zawiadomienie, przewidziane wart. 4, należy wstrzymać się od wydania jakichkolwie,k zarządzeń ostatecznych w kraju zwykłe g o pobytu. Jeżeli władze
ojcz~ste o,świadczą , że pra gną powstrzymać się od
wszelkich kroków lub je śli nie odrp owiedzą w ciągu
sześciu mies'ięcy , władze zwykłe g o miejsca pobytu
winny powziąć decy~j ę co do ubezwłasnowolnienia,
uwzględniaj ą c przeszkody, któreby według odpowiedzi władz ojczystych wyk,luczały ubezwłasnowoLnie
nie w kraju oj,czystym.
Artykuł

11 seta sursis ił ,toute meSUJl'e definitive dans Je
!pays de ~a res.idence habituelle tant que les aUJtoriles nationales n'auront pas repondu ił La commUJnication prevue da ns l'artic1e 4. Si les autorites nationales declarent vouloir s'abstenir ou ne repondent
pas dans le ddai de six mois, les autorites de la residence habituelle auront ił statUJer surr- l'interdiction
en tenant compte ,des ,ohstac:1es qui, d'apres la n!ponse cles autorites nrutionales, emp0cheraienŁ l'in:~
ter,diction dans le pays d'origine.

7.

W przypadku, gdy władze m~eJsca zwykłego
p,obytu są właściwe w myśl poprze,dzającego artykułu, żądanie ubezwłasnowolni enia może być 'wniesio:ne przez takie osoby i z takich przyczyn, które są
dopuszczone zarówno przez ustawodawstwo ojczyste,
jak i przez ustawodawstwo miejsca [poby,tu cudzoziemca.
Artykuł

Article 6.

Article 7.

ha-

Dans le eas OU les ,autórites de la resi,dence
hituelle sont competentes en v'e rtu de l' rurticle pre.cedent, la demande en inŁerdic>Łion peut etre formee
par .les perSO'1lnes et POUl- les causes admi:ses ił l",
fois par La loi naHonale iet 'Par la loi de l,a residence
cle l'etranger.
.

8.

Article 8.

ubezwłasnowolnienie zostało orzeczone
władz e miejsca zwykłe g o pobytu, zarząd, dotyczący osoby ube Z!własnowolnionej i jej ma jątku,
będzie zorganizowany według ustawodawstwa miejS:eowego i skutki ubezwłasnowolnienia będą re,g u-

Lorsque l'interdljction a ete IPrononcee par les
autorites de la residence habituelle, l'ad~n[stration
de la personne elt des bie-ns de l'inŁerdit sera organisee selon la loi locale, ,et les eHe ts de l'interdiction seront regis par lameme loi.

lowane przez to samo ustawodawstwo,
Jeżeli jednaik ustawodawstwo ojczyste ubezwłasnow olnioneg o stanowi, że piecza nad nim ma
być powierzona z samego pra,w a pewnej określone'j
osobie, postanowienie to będzie, w miarę możn o ści,

Si, neanmoins, la loi nationale de l'inŁerdit dis:pose que sa surveillance sera confiee de droit ił une
personne dete,r minee, ceHe dis'p osition sera respectee au~aIlit que pos,sible.

Gdy

przez

uwzględnione.

Artykuł

,

9.

Article 9.

Ubezwłasno,wolnienie, orzeczone przez właści
władze stosownie do poprzedzających postanowień, będzie skuteczne pod względem zdolności do
dZ!iałań prawJnych ubezwłasnowolnionego i opieki
nad nim, we wszystkich Układających się Państwach

L'interdictiool, prononcee par les autodtes
. competentes conformement aux dispositions qui precedent, produira, en ce qui concerne la ca.pa.c ite de
l'inderdit et sa tu>Łelle, ses eHets dans tous les Etats
cOIlitractants sans qu'il soit besoin d'un exequatur.

bez potrzeby uzyskania exequatur.
Jednakże środki pubHkacji, przewidziane przez
ustawodawstwo miejscowe dla ube Ziwłasno,wolnie
nia, orzeczonego przez władze krajowe, będą mogły
być przez to ustawodawstwo UZ1'I.ane, jako stosujące
się do ubezwłasnowolnienia,
zarządzonego
przez
władzę zagraniczną, lub zastąpione przez zarządze
nia analogiczne. Państwa Układaj ą ce się zakomunikują sobie \'{zajemnie, za pośrednidwem Rządu Niderlandzkie20, postanowienia, jakie powezmą w tej
mierze.

Toutefois les mesures de rpublidte , prescrit-es
par la loi locale pour l'inter&ction prononcee par
les autor~tes ,du pays, póurront etre decJ.arees par
elle egalement applicables ił nnterdiction qui aurait
ete 'p rononcee !par une autorite etrangere~ ou rem:'
placees par des mesures analogues. Les Etats contraotants se communiqueront reciproquement, par
l'intermediaire du Gouvernement neerlandais, les
dispositionsqu'ils auraient prises ii. cet egard.

we

Artykuł

Arti ć le

10.

Istnienie opieki, ustanowionej zgodnie z art. 8,
nie stoi na przeszkodzie ustan owi eniu nowej opieki,
zgodnie z ustawodawstwem ojczystem.

10.

L' existence d'une tute<lle etablie confO'rmement
l'.article 8n'emipeche pas de cons.tituer une nouvelle tu1eHe ' conformementił la loi' nationale.
ił

" 1'

Fakt ten będzie, o ile można najwcześniej,za
komunikowany władz m Państwa, w którem ubezwłasnowolnienie zostało orzeczone.
Ustawodawstwo tego Państwa de,cyduje, w jaidej chwili ustaje opieka, która tam została urządzo
na. l'ocząwszy od tej chwili skutki ubezwł'asnowol
nienia, orzeczonego przez władzę za,granic;zną, bę
dą regulowane przez prawo ojczyste ubezwłasnowol
nionego.
Artykuł

11.

Ubezwłasnowolnienie orzeczone przez władze
niiejsca zwykłego pobytu, będzie mogło być uchylone przez wła,dze ojczyste, z,g odnie z ich ustCł!WO
dwwstwem.
Władze mieJjscowe, które orzekły ubezwłasno
'Wolnienie, będą mogły rórwnież uchylić je z wszystkich przyczyn, przewidzianych bądź przez ustawo'dawstwo ojczyste bądź przez ustawodawstwo miejscowe. Żądanie może być przedstawione przez
'Wis'z ystkich, którzy będą do tego uprawnieni prze,z
jedno lub drugie z powyższy,ch ustawodawstw.
,
Decyzje, uchylające ubezwłasnowolnienie, bę
dą wywierały skutki z samego prawa we wszystkich
Układających się Państwach, bez potrzeby exequatur.
Artykuł

12.

Postanowienia poprzedzające będą stosowane
bez rozróżnienia pomiędzy majątkiem ruchomym
a nieruchomym ubezwłasnowolnionego, z wyjątkiem
co do nieruchomości, podlegających według ustawodawstwa miejsca ich~ poło'żenia szcze,gó1nej ordynacji
'mają tkowej.
Artykuł

13.

Przepisy, zawarte w niniejszej Konwencji, odnoszą się jednakowo do ubezwłasnowolnienia w ści
'Słem tego słowa znaczeniu, do UJstanowienia kurateli,
do mianowania doradcy sądowego, jako też do wszelkich analogicznych ,zarządzeń, o ,ile pociągają za so-

'bą
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.ograniczenia zdolności.

II sera, le plus tot possible, donne avis de cę
fait aux autorites de l'Etat OU l'interdiction a ete
proIlloncee.
La loi de 'c et Eta t dec'i de a quel moment cesse
la tutdle qui y avait ete org,a nisee. A parti[' de ce
moment les effets de l'interdicotion prorioncee par
les autorites etrange res seront regis par la 10inationale de l'interdit.
Article 11.
L'interdktion, prononcee , pa[' les a'tttorites de
la residence habHuelle, pourra etre levee pat ' les
autorites nationales conformement a łeur loi;
Les autorites locales qui ont prononce. rint-ex:.
di:ction pour'r ont egalement la lever pour tous les
motifs prevus par la loi nationale ou par Ira loi locale. La demande peut etre fo nmee par tous ceux
qui y sont autorise!s lPar l'tine ou par l'autre d~
ces 10is.
Les decisions qui ,l event l'intelr didion auront
de plein droit leu['s effeŁs dans tous les Etats c6ntractants sans qu'il soit besoin d'un exequaŁur.

,
Article 12.
Les dispositions qui precedent recevrontleuJ'
aJPplication sans qu'il y ait ci di,g,til1guer entre les
meubles et les immeubles de l'incapable, sauf excep'Hon quant aux immeubles places par la loi de ' lelir
iSituation sous un regime foncier special.

Niniejsza Konwencja stosuje się jedynie do
ubezwłasnowolnienia obywateli jednego z Układają
cych się Państw, mających zwykłe miejsce pobytu
na terytorjum jedne,go z tych Państw.
Niemniej ' jedna,k art. 3 niniejsze,j Konwenoji
$tosuje się do wszyst 1;{ich oby,w ateli Układających
'Się Państw.

I

t

•

Article 13.
Les regles con,t enues dans la presente Conven:
tion sont communes a l'interdiction proprement dite,
a l'institution d'une curatelle, ci la nomination d'un
comeH judiciaire, ainsi qu'a toutes autres mesures
a!llalogues en tant qu'elles entrainent une restriction
de la capacite.
Article 14 .

•

!
'l
,1,

La presente Convention ne s'applique qu'a l'intC['diction des ressortissanŁs d'un des Etats contractants ayant leur residence hjbituelle sur le territoire
d'un de ces Etats.
' .,
Toutefois l'article 3 de la presente COIliventiop
s'aJPplique ci tous les ll'essortissaIlits des Etats contl"actants.

Artykuł ' 15.

Article 15.

Niniejsza Konwencja będzie ratyfikowana i dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone w Hadze,
skoro tylko sześć z Wysokich Układających się
Stron będzie w możności to uczynić . ,
,
Z każdego złożenia dokumentów ratyfikacyjnych zostanie sporządzony protokół, którego uwierzytelniony odpis ,z ostanie doręczony dmgą dyplomatyczną każdemu z Układających się Państw.

La presente Convention sera ratifiee et les ra'tifications en seront deposees a La Haye, des que
six des Hautes Parties contractantes seront en mesur e de 1e faire.
n seradresse de tout depo t de ratificat10ns un
proces-verba1, ,doni une copie, cer.tifiee conforme,
sera remis e par la voie diplomatique a cha<::un des
EŁats contractants .

t
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16.

Ko wencja niniejsza stosuje
do terytorjów eurovejskich

się :z samego
Układających

pra·
s,ię

Państw.
Jeżeli jedno z Układających się Państ,w życzy·
łoby sobie wprowadzić ją 'w życie na swoich terytorjach, w posiadłościa ch lub kolonjach, położonych

poza Europą, lub w swych o k rę g ach sądownictwa
ko'nsularnego, oznajmia w tym celu swój zami,ar- zapomo c ą aktu, który żłożony zostanie w al'chiwach
Rządu Niderlandzkiego . Rząd ten prześle w drodze
dyplomatycznej o dpis uwierzyt~lniony tego aktu każ
demu z Układającyc:h się P al1stw. Konwencja wejdzie
w życie 'W sto~unka'Ch między Państwam.i, ktore odpowiedzą oświadczeniem zgody na to oznajmienie,
a" łerył(')rjamii p osiadłościami i kolonjami, położone
mi poza Europą, oraz okrę q;ami sądownictwa konsularnego, ze wz ględu na ktore oznajmienie zostało
uskutecznione. O św iadc zenie z~ ody b ędz ie złoż o ne
równi~ż w archiwach Rządu Niderlandzkiego\ który
prz eśl e W drodze dyplomatyczn ej lego odpis uwierzytelniony każdemu z Układających się Państw.
ArŁ)'Ikuł

17.

Państwa., reprezentowane na Czwartej Konferencji Międzyna r o do'we g o Prawa Prywatnego, są
dopuszc zone do podpisania niniejszej Konwencji aż
do chwili zło ż enia do,!mmentó>w ratyfikacyjnych,
przew,idziane,go wart. 15 ust~p 1.
Po zło z eniu ich będą one zawsze dopuszczone
do p rzys t ąpienia bez zastrzeżeń do Konwencji. P ań
stwo, które za;pragnie przystąpić do Kon wencji,
oznajmi swój z a rrl: ~r ż a~omocą a ktu, który złożony
zOCotanie w archiwach Rządu Ni,d erlandzk iego. Rząd
ten prześle w drodze dyplomatyczne; uwierzytelniony odpis tego wktu każderuuz Układających się

La p:resente Convention s'applique de piciu
ckoit aux terrLtoires eurOipeens des E'Łatscon
tractants.
Si un Etat contractant en desire <Ia mise en vi·
gueur dans ses territoires, 'possessions ou colO'lllies, \
s.itues hors de l'Europe, o u da ns ses circonscriptions
consulaires judiciaires, ił no tifi era son intention li cet
eHet par un acte, qui ..s era depose dans les ar,c hives
du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, ,par la voie diploma t1qlle, unecopie, certifiee
conforme, li cha cundes Etats contraC'tanrt:s. La
Conven,tion entr·era en vigueur dans les rapports
entre les Etats qui repondront par une declaration
affirmative ci cette notiHcation et les territoires, possessions ou colonies, situes ~lOrs de l'Europe, et les
circ onscrip ti ons consulaires judiciaires, pOllt leg·
quels la notification aura 'ete faite. La declaration
aHirmative sera deposee , de meme, dans les 'a rchives du GOllvernement des Pays-Bas, qui en enverra,
par la voie diplomatique, une copie,certifiee conforme, li chacundes Etats contractants. .
Atltide 17.
Les Etats <re:presentes ci la Quafrieme Conference de Droit Internationa,l Prive sont admis ci signer la preseoilte Convention jl1lS qu'au depot des rat ifi-cations prevu par l'ar.ticle 15, alinea l-er.
Apres cedepOt, tils seront toujours admi,s ci y
adherer purement et simjplement. L'Etat qui desire
adherer noWie son intention par un acte qui sera
dep ose dans les archives du GOllvernement des PaysBas. Celtii-ci en en verra, par la V01e dipl omaHrque,
une copie, certi.fiee c onforme, ci chacun des Etats
contractants.

Państw.

Artykuł 18.

ArticIe 18.

Konwencja niniejsza wejdzie w życie w szescdz ie>siątym dniu od: daty złożenia do,k umentów ra-

La pnhente Convention entrera en vigueur le
soixantieme jour ci partir du depot des ratifications
prevu par l'alrrticle 15, aEnea l-e,r .
Dans le cas de l'atti~le 16, alinea 2, elle entrera en vigueur quatre mois apres ladat e de la
,hklariation aHirmative M, dans le ca:sde rartiele 17,
aHnea 2, le s oixanth~me jout apn~s la date de la no·
hfication des adhesions.
II est entendu que les notifications ptevues ,p at
l'artitle 16, alinea 2, ne potl:tront a vtl:i r lieu qu\apres
que la pre~ente COfive,rt,t ion aUra eŁe mi'Ś e ~,i1 vi·
gueur conformement ci l'alinea l-er du pfesent at..
tiele.

tyfik acyjnych, przewidzianego wart. 15 ust. 1.
W przypadku, 'p uewidz:ianym wart. 16 USIt. 2,
we jdzie o.na w ży c ie w cztery miesiące po dacie zbjenia o świadczenia z,g ody, a w przypadku, prz;ewidzia nym 'Wart. 17 mit. 2, W sześćdziesiątym dńiu po
d znajmieniu prxyll tąpień ..
Rozumie się , że ozna]ITIlenia.., pn~ewidE iane
VI art. III ustęp 21 będą md ~ !." n. a stąpl.ć dopiero po
wejśoiu W' zyeie ńiniejs ż ej K\lttw~ncji zgodnl.~ ż U5t~
pem 1 niniejszego artykułu.
Artykuł

19.

KonwQncja ninieljsza hędzie obowiązywała
lat od daty, w~kazanej wart. 18 ustęp 1.

prz~z pięć

Okres ten zacznie pły nąć cd tej daty nawet
dla P ań s tw , któ t eby pr żyst 2" ,>;ł1 póf niej , jak t ó w nie ż
W st()sunku do () ś wiadezen zgody, dokonanych na zasadzie art. 16 ust. 2.

Article 19.

La prese.nte Con"ention aura une duree d.e dnq
ani a pa.l'tir de ladate indiquee dan,s l'atticle 1S t
aHnea l-er.
Ce terme commencera ci courir de cette date,
illerrle pOllr les Eta ts qui a uront adhere posl eriem' ie"
ment et a ussi en ce qui conce.nle les declrarations
aHirmaHves fai,tes en vertu de fartkle lf>, alinea 2.
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Konwencja ' będzie się odnawiała milcząco co
lat na dalsze pięciolecia z za s trzeże n iem wypowiedzenia.
Wy.powiedzenie winno być oznajmione najmniej na sześć miesięcy lPrzed upływ em terminu,
wskazane,go w ustęp a ch 2 i 3, Rz ą dowi Niderlandzkiemu, który zawiadomi oniem wszystkie inne
plęe

Państwa.

Wypowiedzenie może stosować się wyłącznie
do terytorjów, posiadło ś ci i kol onij, położonych poza
Europą, lub także do okręgów są downictwa konsularnego, wymienionych w oznajmieniu, dokonanem
na zasadzie art. 16 ust. 2.
Wypowiedzenie wywrze swój skutek jedynie
w stosunku do Pańs twa, które je oznajmiło . Dla innych Układających ;się Państw Kon:wencja poz0stanie w mocy.
Na dowód czego odnośni Pełnomocnicy podpisali niniejszą Konwenc,ję i wyd s n ę li na niej 'S we
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La CO'l1vention sera renouvelee ,t acitement de
cinq ans en einq ans, sauf denonciation.
La denonciation devra etre notiEee, au moins
six mois avant l'ex,pircution du terme V1se aux al1neas 2 et 3, 'au Gouvernement des Pays-Bas, qui en
donnera connaissa,n ce fi rtous les auhes Etats.

Sporządzono w Hadze, dnia siedemnastego Hpca tysiąc dziewięćset piątego roku, w jednym egzemplarzu, który będz'ie złożony w archiwach Rządu
Niderlandzkiego, a którego odpis zosta nie d oręczo>
ny w drodze d)'lplomatycznej każ demu z Państw, reprezentow,a nych na Czwartej Konferencji Między
narodowego Prawa Prywatne,go.

La denonciation peut ne s'wppliquer qu'aux
terrHoires, poslSesions ou colonies, situes h ors de
I'Ew-ope, ou aussi aux d rconscriptions consulaire~
judilciaires, compris dans une notification fai te en
vel"tu de I'article 16, alinea 2.
La den onciation ne produira son eHet qu'a
l' egar,d de I'Eta't que l' aura notifi ee. La Convent1on
restera executoire PO'UT les ,autres Etats ,CQRtr.ac- .
tants.
En foi de qU01, les plenipotentiaires ,r espectifs
ont signe la presente Convention et l' ont revetue de
leurs sceaux.
·F ait ci , La Haye, le 17juillet mil neuf cent
cinq, en un seul e xemplaire, qui sera dep ose dans '
les archives du G ouvernement des Pays-Bas et
dont une capie, certifiee conforme, sera remis e par
la voie diplomatique ci chacun des Etats qui ont ete
repres entes a la QUJaitrieme Conference de Droit InŁ'ernational Plr ive.

ZA NIEMCY:
(L. S.) Von Schloezer
(L S.) Kriege

POUR L'ALLEMAGNE:
(L. S.) Von Schloezer
(L. S.l Kriege

ZA AUSTRJĘ I ZA WĘGRY:
,(L S.) C. A. Wyd~mb,.uck
Minister Austro-W ę,gier

POUR L'AUTRICHE ET POUR LA HONGRIE:
(L. S.) C. A. Wydenbruck
Ministre d'Autriche·Hongrie

ZA AUSTRJĘ:
(L. S.) Holzknecht
Szef Sekcji

POUR L'AUTRICHE:
,(L. S.) Holzknecht
Chd de seC'tion au Minis,the Imperial
Roya! autri,c hien de ta Justice
POUR LA HONGRIE:
(L. S,) Tory
Secretaire d 'E,t at au Ministere Royal
hongrois de la Justice

pieczęcie.

W

c. k Ministerstwie Sprawiedliwości

ZA WĘGRY:
,(L. S.) Tory
Sekretarz St,a nu w KrólelWskiem W ę
Ig ierskiem Ministerstwie Sprawiedliwości

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

WŁOCHY:

(L S.) Tugini

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

•

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

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

ZA PORTUGALJĘ:
(L. S.) Conde de Selir

POUR LE PORTUGAL:
(L. S,l Conde de Selir

ZA RtJMUNJĘ:
(L S.) Etlg , Mav;'ocorclato

POUR LA ROUMANIE :
(L S,l Ed~ , Mavrocotdafo

ZA

SZWECJĘ ;

(L. S.) G. Falkenberg

P A YS-BAS:
W. M. de Weede
J . A. Loeff
T. M. C. Asser

POUR LA SUEDE:
(L. S.) G. Falken&e,.g

",:-'"1' .
.. ~

li
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PRorrOCOLE,

PańsItwa Umawiające 5lię w Konwencji, dgŁy
czącej ubezwłasnowolnienia i analogicznych zar,zą
dzeń opiekuńczych, podpisanej w Hadze, dnia 17 lipea 1905 L, prag,nąc umożliwić przystąpienie do tej
Konwe-ncji Państwom nie reprezentowanym na IV-ej
Konferenaji Międzynarodowego Prawa Prywatnego,
a których życzenie przystąpienia do tej Konwenci~
zostało przychylnie przyjęte przei Państwa Umawia-

Les EŁats contractants de },3. Convention concernant l' inte~dktion et les mesures de protedion
analogues, signee a la Ha ye, Je 17 J uillet 1905, ctesi,rant mettre a meme d'adherer a cette convention les
Etats 'non representes a la qualtrieme conference de
droit international privę, dont le desir d'y adherer
a ete accueiLli favorahlement par les Etats contraetants, SOIllt convenuS qu'i! sera ouvert au Ministere des Affaires .Etrangeres des Pays-Bas un
1ące się, zgodziły się, że zostanie otwarty vi Holenderskiem Ministerstwie Spraw Zagranicznych pro- proces-verhal d'adhesion destine a recev oir et a contokół przystąpienia
przeznaczony dla przyjęcia stait er les ditels adhesions lesquelles sortiront leur
i stwierdzenia tych przystąpień, które nabiorą mocy eHet 60 jOUl'S aJpres la signature du dH proces-verw 60 dni po podpisaniu wspomnianego protokółu.
hal.
Le present protocble sera raWie e,t les !"atifiNiniejszy Protokół zostanie ratyfikowany i jego ' dokumenty ratyLka cyjne będą złożone w Hadze . cations en se~ont depo sees a La Haye, des que
z chwilą, gdy cztery z pośród Mocarstw p o dpisują quatre de-s Puissances sigI1lataires serant en mesure
de le faire.
cych będą w możn ośc i to uczynić.
Wejdzie ona w życ:ie trzydziestego dnia licząc
11 entrera en vigueur le trenW~me jour a parod daty, w której Mocarstwa podpisujące złożą swo- tir de la dat e au les Puissances signataires auront
-d epose leurs ratiHcatiori-s.
je ratyfikacje.
Na dowód c.zego niże j p odpisani, należy cie upoEn fai de quoi les soussignes, dument auŁori
ważnieni w tym celu, podpisali niniejszy Protokół,
ses a ceŁ effet, ant signe le present praŁocole qui
kt6ry nosić będzie datę dnia dzisiejszego, a którego portera la dat e--.de.ce jOl\r, et dont une copie cerŁifiee
poświadczony za z go dność odpis przesłany zostanie
conforme sera transmise a chacune des Puissances
signataires.
każdemu z Mocarstw podpisują c yc h.
Sporządzono

ZA

w Hadze, dn. 28

l~stopada

Fai,t

1923 r.

POUR LA L'ITALIE~
(L. S.l Francesco Maesfri Molinari de Meltone

WŁOCHY:

(L. S.) Francesco Maesfri MoUnari de Meffone
ZA

PORTUGALJĘ:

POUR LE PORTUGAL
(L. S.) San fos Bandeira

. (L. S.) Sanfos Bandeira

ZA

RUMUNJĘ:

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

(L. S.) Henry Cafargi

~

.

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

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

a La Haye, le '28 .novembre 1923.

WĘGRY:

POUR LA HONGRIE:
(L. S.) Fran(:ois Am/Jró de Adamócz

(L. S.) Franciszek Ambró de Adamócz
ZA HOLANDJĘ :
(L. S.) v. Karnebeek

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

•

Warsla wa
-

--

-_

_

_

-

Drukarnia
-

_ .

Tloczonp z polecenia Ministra

Państwowa

.

Konto czekowe Pocztowej Kasy

_

_

o

• _

_

"

'

Oszczędności

_

_

•

N!! 30130.

Sprawiedliwości.

48312

P

_ _ _ _ __

Cena 75 gr.

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. od dn. 1 stycznia 1930 r. wynosić będzie 8 zł. kwartalnie. Urzędy
instytucje państwowe opłacać będą ' 6 zł. Prenumerata winna być opłacana najpó źniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każ
dego kwartału.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów
pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejne~o numeru.
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