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UMOWA MIĘDZY POLSKĄ RZECŻĄPOSPOLITĄ LUDOWĄ A REPUBLIKĄ FRANCUSKĄ O PRAWIE WtASCIWYM, 
JURYSDYKCJI I WYKONYWANIU ORZECZEŃ W ZAKRESIE PRAWA OSOBOWEGO I RODZINNEGO " 

sporzą:cbooą w W·arszawUiI dni.a 5 kwieŁ!1Jia 196701'. 

Pneklad. 

W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

RADA PAŃSTWA 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

GJiOdaje do powSlZe·cłmej wia·<1omośc'i: 

W dniu 5 kwietni,a 1967 roku s;porząd21Qna została w War
'lżlaiWie Umowa międ'lY P,olską Rzeczą'Pospo1itą Ludową a Re
publiką Francuską () prawie. właściwym, jurysdykcji i wyko
nywaniu ·orzeczeń w zakresie .:prawa osobowego i rodzinnego 
~ jJ,a~tępującYJ!! .Ilrz!nieniu <1osło.wnym: . 

Au Nom de la R~publlque Pop~lalre ,de Pologne 

LE CONSEIL D'ET AT 
Da LA RJ!PUBLIQUE PQPULAIRE DE POLOGNE 

A toU! ceux qui ces 'Presentes Lettres verr·ont 
falt savoir ce qui suit: 

Une Cooventlkm entre la Republique Populalre de Po-. 
}'og:ne et la Republique Fran~aise relaLive li La 100i applicable, 
La oompeteoce et l'exequatur ddillS le dwit des personn·es et
de la famille a He faite li Vaa-sovie le S avri! 1967, CooveĄoo 
tioal dOlI1t la te.neur suit: 

" 
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UMOWA MIĘDZY POLSKĄ RZECZĄPOSPOLITĄ LUDOWĄ 
A REPUBLIKĄ FRANCUSKĄ O PRAWIE WtASCIWYM, 
JURYSDYKCJI I WYKONYWANIU ORZECZEŃ W ZAKRESIE 

PRAWA OSOBOWEGO I RODZINNEGO 

Rada PańStwa PolskIej Rzeaypospolitej Lu4lOweJ ! 
!Prezydent Relpubldk:i Franc~iej 
!pragnąc ustanowić wspólne zBJs,ady w a;,aJaesie prlaw~ 

OSIObOlWegQ ł loozinlllelg1O oraz lI.'IOXWijać wa:ajeIrliIle a:tJosUlIlłcJ1 
pla'wne 

!postam.owili 7Jawmeć n!iniej.~ Umowę 1 w tYlI! celu wy
mac-zyli swych Pełlnlomoanik6w: 

Radia Państwa PIOISlkiej Rrr«zypospd1iteJ Ludowej 
Stanisława WALCZAKA, Ministra Sprawliedliwośd 

Polskiej Rrl.eczypo.s:pol.1.tej LudIowej, , 
!Prezydent Republlika Francuskiej 

, Amaulda WAPLERA, Ambasad,ora NadzwyczaJoog'O 
1 PełnJO'IIlIOCne~ Re,publiiki FJ1runcuskiej, 

którzy po IWYmLaIl1J.. pelnomOOIllktw, urmanych za dobre 
a .pomądlZJOlIJ.e w na'lei:yteJ f,ormle, ~godziU się :na następuj 'l
ce posta'IlJowierii~ 

TY TUI. I. 

o PRAWIE WŁASCIWYM I JURYSDYKCJI W SPRAWACH 
Z ZAKRESU ' PRA WA OSOBOWEGO I RODZINNEGO ' 

Ro zd :zl. ł I. 

Postanowienia ogólne. 

'Artykuł ' l. ' 

Miejscem Z'amiesrzb!Il.ia i()SI()Iby M feryt'Mrum jednej 
• WysoJdch Umawiajqcych Slię Str!an Jest mieJsce Jej s'ta'lego 
poibytu na teryt.<liI'iumt.ej Strl~y. " 

Artykuł 2. 

ZdJQ.fubośćprawn~ l zdolI1lOŚć do c'lymlloścl [prawnych oso
tiy Uxyc:z.neJ oce:nia lift według pMwa Wysokiej Umawiającej 
lię Strony, której '05'Qbata, jest obywalteJem. 

Artykuł 3. 

Focmia czynności pN!WID.ej pod'lega ,pr.awu Wysokiej Um;a,. 
-jąc~j S:ię StroQiuy, na której terytorium doik.oD.uJe &Q tej 
cryumóśd. 

iR. o z d zł. ł U. 

MaUeÓltwo. 

'Artykuł ... 

1, f,O!rma zawarcia małżeństwa podlega prawu Wysokiej 
Uma:wi,ającej a.:ię Slrcmy, pI"Zled której tOrgau€iID IIliałiePstwo 
lOStaje ~awarte. 

2. Wal'Ullk.i matŁeI1iaIne małieństwapodlegajq prawu 
WYStolkiej Uma:wiająceJ llię , S1II'oiny, której IjJJał:iJOIIlJloowie ~ 
clbywa te l aocoi. , 

'. 'l' 3.: , JeŻłI'li " jtlGlę:nS l mą,~~ , j~t , IOQywa,te1em·, JedneJ 
W~kiej UmaWiąjącel się . ~Ył: a j drugi , c.-obywątelem 
drugięj;,S,tronY,, ·.:wa~unlr;I·i,~~:ę.~ j W 'I1;Stęplę :+c ~~ k,>Ą'Ż
d~ ·' oz; nich pod1egaj~ ' prawu , Państwa, ikt6reglo je5it bbywa-
~m.. .... ., -.--_ .. 

CONVENTION ENTRE LA RepUBLIQUE POPUL/LIRE DE 
POLOGNE ET LA llPUBLIQUE FRAN<;AISE RELATIVB 

A. LA ' LOI APPLICABLE. LA COMPeTENCE ET 
L'EXEQUATUR DANS LE DROIT DES PERSONNES 

ET DE LA FAMILLE 

t. CoruieH d'E~t de la Rśpublique PoOpulaire de Pol'ogne, 
l.eP.r'-słdelIllt de la RepUlbldque Flfen~adse, 
Id~eux d'etablir des diLs,positbOll1:S communes en ce qui 

cxmc.erne l. droit de. perSloames et d.e La farniHe, et de deve-
lJo,pper l«trs relatiJOiIl$ dans le dJomaine jurLdique, , 

!<mt ~u de oOlOdure la presente OOlOve.nttcin et deslgn' 
• c'et etfet pou.r leun plendJpotentiou-es: 

Le Oocnsei,i' d'Etatt. de La R6publique PopuLaire de Pologne: 
Monsieur Stan\islaw WALCZAK, Ministre de La Justdce 

de la Rśpublique Populeire de POOogne, 
Le Plesident ,de l'll RepUibHque Frall1~aise: 

Momsie1llr ArlMuld W APLER, Ainbassadeur Exbr.aiÓu'
diIllaire et P.I~p()lteirti~Lre de la R~pUlbliqu. 
Franc;aise 

lesqueu, &!p!eseV1O!Lr echaallg~ limxs tpleilIlS tpIouv<Xirs, re<xm
IlUS en bann1<e etd!ue f'oo-m., II()ll:t COIOVeIlUS des d~LiIcms 
qui .suiv6Iltr 

TITRE I. 

DE LA LOI APPLICABLB ET DE LA . COMPBTENCE 
DANS LE DROIT DES , PERSONNES ET DE LA F AMIllE 

I 
C h '. P lt r e I. 

DIspolltlODJ g~n~i&le •• 

iAdk:l. 1. 

1Pto.sMd'e SOlO 'dlomlidle wr J. territok.ed:e l'ooe des Hallltes ' ' 
plarU~ Oom.tr:ocltmtes la peIłlCmne .qUIl ,. Sla lfes1deIlJC8 haibi
tuelle .-urr ce ter.zt1ltdlire. 

'.Ariklle 2. 

I La~adtś d"uale per~ ,physique, en C8 qui oOilliCer
ne la jlaU4aarnc8 et l' exerdce des drolts, es't eiPpredee C/OIl

fo;rmemlelnt 6. la lio:i de la liwte P.alrtif.e OontIiac~,te dIo.nt 
oe t te pc:IOIIlJIlle 0\ ~La na'tvOillla!l1Iit6. 

\ 

ArtIlde 3. , \ 

La bme de .1'acte j-uJrildlique depend de la 101 envigueu( 
iItlI1' le ~td!tre de 14 Hann. Partie OOlOtr,actante ou l'\ac
OOlIll plit lIa f'cmn.alit li. 
l 

C h .. : p' Ił ren. 

Mulage. 

:AI&1e 4 . 

. f. IM cOi1lldttLoin~ de {onne du JD;M1La'ge d~pen<lent d.e ,ltll 
l<Xi d~ łia Haute Partie OoiQtnctante doot l' autońte, cel~bre 
l-e mul\1Jgtf!. , 

2. Les oOlIlidlltlOiIlS <te rond du mar'iia<ge sOIllt c ell es de ma 
li01i de La Haiute P.axltie Q<mtmadante diOlIlit les 6poux >Cmt la 
Illa,tLOOlaUtll. 
, , ). Si run de. łpoux.a lliati<llDiaU~e de l'UIIlie des Harut6s 
'~~, ~ractantes .et.le .eoond cellede l'.aillltr>e, les .QOIl- , 

"~' ipr~V'~es l l'ailin6a2 QbeissentpollT chacun 6. la lo! 
(te l'EtatdJOil1:ti'l a l.a ~atilooaUt'. " , 

" - ' ,'. . 

I, 



Dziennik Ustaw Nr 4 - 31 

Artykul5. 

1. StO'sunki prawne osO'biste i majątkowe między małżO'n
kami podlegają prawu Wysokiej Umawiającej się Strony, na 
której terytorium małżonk,owie mają miejsce zamieszkania. 

2. Jeżeli jeden z małż,ouków zamieszkuje na teryto,rium 
jednej Wys,okiej Umawiającej s'ię Strony, a drugi - na te
ryt'orium d.rugiej Stro:ny i jeżeli oboje małżonkowie pos'iad,a
ją to samo obywatelstwo, ich stosunki prawne osobi,ste i ma
jątkowe podlegają prlawu wysokiej Umawiającej się Str'ony, 
której są obywatelami. 

3. Jeżeli jeden z małżonków jest obywatelem jednej Wy
SlOkiej Umawiającej się Strony, a drugi - .obywa,telem dru
giej Stro.ny i jeżeli jeden z nikh 'Zamieszkuje na terytorium 
jednej Wysokiej Umawiającej się Strony, a drugi - :na te
rytorium drugiej Strony, ich stosunki prawne osobiste i ma
jątkowe podlegają prawu Wys,okiej Umawiającej się strony, 
na której terytorium małżonkowie mieli ostatnie wspólne 
miejsce ·zamieszka,nia. 

Artykuł .6. 

1. Warunki ważno-śc!i i skutki majątkowych umów mał
żeńskich okreś;a prawo Wysokiej Umawiającej się Swony, 
które wybrali małżonkowie. 

~. Watunki ważności i skutki majątk,owych umów mał
żeńskich, nie wskazujących wyraźnie prawa, które małżon
kowie wybrali, okreś la prawo 'Wysokiej Umawi,ającej się 
Strony, na której teryt,orium umowy te z.ostały 7Jawa:rte. 

3. Do zd,()ilnośCi w zakresie .z.aWieralruia majątk,owych 

umów małżeńsik:ich stosuje się prawo określone w artykule 2. 

4. Formy majątkowych umówmałżęńsk!ch poolegoają 
pra,wu Wysokiej Umawiającej się Strlony, na której tell'yLo
rlum umowy te 'Zostały zawarte. 

Artykuł 1.\ 

1. Nieważność małżeństwa 7. powodu naruszeruia W1aLr\l1l

, ków materialnych oceni.a się , według prawa ookTeśllOlnego w 
arltykule 4 ustęp 2. f 

2. Nieważność małżeństwa z powo.du uchybień co dlo 
foQrmy ,ocen.i:a ' się według prawa określone'go w dlI'tyktrte 4 
ustę,p 1. 

Artykuł 8. 

1. Rorzwód orzeka się zgodnie z prawem Wysok:iej Uma
wiającej się Strony, której .obywatelami są małż,onkowie w 
chwili wniesie,naa pozwu. ' 

2. _ Jeżeli w chwili WlI1'ies'i'eJti'a 'Po.zwu IQ rozwód Jeden 
z małż,olIlków jest obywatelem jednej Wys,okiej Umawiającej 
sIę StroOtny, a drugi - .obywatelem drugiej S trOilly , ro.z.wód 
orzeka się zgodnie 'Z p.rawem Wysokiej Umaw.j,ającej się 
StfoOny, na której teryt10rium małżonkowie mają lub mieli 
ostatnie miejsce zamieszkani'a. 

3. Zasady określone w ustępach 1 i 2 dotyc:zące rOOIWO
du stooSuje sdę do ro:zdrz:i,ału od stołu i łoża, jeżeli instytucja 
ta jest przeWidziana przez prawo jednej z Wysokich Uma
wiających się Stron. 

Artykuł 9. 

W spr.awa,ch dotyczących stosunków prawnych między 
małżonkami, jak' również w sprawach o unieważnienie mał
żeństwa, rozwód lub rozdział od slołu i łoża, jurysdykcja 
należy do sądów Wysokiej Umawiającej się Strony, na któ- . 
rej terytorium małżonkowie mają lub mieli ostatnie miejsce 
zamieszkanJa. 

·p.oz. 22 
- ---

Article 5. 

1. Les rapports juridiques pers'oillnels et p,atrimonf.a'ux 
entre les epoux S'O'oOt regis pa,r la loi de la Haillte Palttie COłD.
troctante sur le territo.in'! d,e laquelle les epoux ont leur 
dJomicile. 

2. Si l'un .des epoux reside sU.[ le ter.ritoire .de l'une des 
Hautes Parties CoritI1dctailltes et le se,ccmd sur le territoire 
de l'autre et sd les de].lx epoux possedent la meme ,nationalite, 
lems I1a'pports juridJiques personnels ' et patrim0011aux so.nt 
regis 'Pa'r ].a loi de la Haute Partie COIIltractalIlte doOtnt f,!s ant 
J.a na.tilcJonal'ite. 

3. Si l'un -des epoux possede la n,atiJcmalite de l'une des 
Hautes Parties Contrac.tantas et le secOtIld la naH,o.n.alite de 
l'autre et 51!' 1'00 reside sur le territ,odre de l'une de.s Hautes 
P,a:rties ContI1dctdlntes et le seC'Oilld sur le territoire de l'autre, 
leUI's rappo.rt.s jmdd,iques per.scmnels et pabriffilotll.Laux s,ont 
Legis pa'r la 100 de la Haute Partie Contr,aJCtamte sur le ter
ritoire de llaquelle iIs 'OiIlJt eu leur demier dJom,icile oommun. 

Artide 6. 

1. Les oondJitions de vaHdilte et les effets des oontrata 
de ma.riag,e SlOIIlt dete'rmtnes par 1a loi de la Hau1e P,a,rt1e 
Cootracta,nte sous l' e1JWLre de laquelle les epoux OJllt deSlir6 
se pLace'r. , 

2. Les clOtIlidJi,t1LOtIJJS de vodllidJHe et les · effets de,s oontrata 
de ~aoria,ge qui n'ilndiquent ,pas explidtemem.t La Lad sous 
l'em'PlTe de laquelle les epo'ux()l!1Jt eIlitendu se plalCer &otnt 
dete,umJiJnes par la Lod de la Haute Pa.rti~ Oontractlante SUI' 

le territoire de lacrueHe iI1s Mt ete conoeJus. 
3. P'O\l!I loa condtlilllKm dou contrat de ma'riage, les ~ . 

ditJtcms de capadtEl Slotnt determinees pa\! 1-a loi def Lnie A l'<llr
ticIe 2. 

4. Leś' flOO'm~ des CIOOltraits de martatgJe semt determinees 
'PeI loa l,oi de łoa HaiUJte Paa-tie Oontracotan1e SJUr le terr'itc>tLr. 
d. lacrue1lle iIJls !Oil1,t et' OOOliCJ.tlS. . 

ArticLe 1. 

'1. La .nuUitś du DljMi!age pOuil' violatiiOIl des r~gles d. 
~otnd es1 s,oumLsoe Aloa 101 d Mind e A l' artJi<:ile .( paJI'a'graphe 2. 

2. La 1l1UIUterlou llltiIi,age pOUl1' vice de fIorme est SIOumise 
A La 10ii dermIe A l'artl.cle 4 partBigt'aphe 1. 

Arttf.c Le 8. 

L te diVlorce etSIt ,pI1OiIlJOtncś selon la loi de La Haute 
PaJrtie Cori.-tractante dlont les epouxon.t La natioo.nalite A la 
datę de la pr'esentattotn de la dem.ande. 

· 2. Si A Ia dale de la !presentatf.on de La demimde en 
diVlOrce 1'00 des epouxa la. natLonalite d'une des Hautes 
Parties COIlitr'actantes et le s,eoOiIJJd celle de l'autre, le dł
\'lorce est prOiIJJoncese1on la l'oi de la Haute Pa.rtie Oontrac
tamte sur le territoore de laquelle les epoux s,o.nt domloilies 
'Ou etaien.t dom!cilies endemier lieu. 

3. Les prdlIlcipes definis aux alined:! 1 et 2 ooncernant 
le divo.rce sont applkalJ>les A l'a sepa,rat1on de . oorps pom 
autant que celte i.nstlilutJiiOiIl existe daru la ' legisla1ti,on de 
l'une des Ha'ute.oS Partiies Oontf'actantes. 

Artide 9. 

Pom les affa>irescollocernalnt les roa:ppOlrts juddiques 
entre epoux, ainsi que les actioru en nullite, en divorce e,t 
en separation de corps, sont oompetents les tribU:Iliaux de 
celle des Hautes Parties Oontradantes sm le te,rr1toke de 
laquelle les clOIIljoints ont leur domicile ou ,ont au leur der
nier <Lomticile. 
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R o :ż d z i a ł III. 

Stosunki prawne między rodzicami a dziećmi. 

Artykuł 10. 

l. Stosunki prawn-e mIędzy I'OOrrlc,amlf a drzJiecm:i podle
graJIl prawu WYS>OIkiej Umawiającej się Strony, na której te
ry;torl,um ma j Ił 0IlIi mie jsceza'mi.eszkaJliia. 

2. Jeżeli :rodzice l,ub jed:no % :rodziców 2'lIlm.ieszkują n« 
telryt<Wum jednej Wyso.k~ej Umawli,ającej się StI'Ony, Ił d'Ziec
to - na terybOiI'ium drugiej Stllony,l.ch stos>unkiI. prawne 
podleglll.jll prawu Wysokiej UlIlIawiającej się Stf'ony, której 
obywatelem jest d7Jiecko. 

3. Stosoo:ki prawne mię,dizy dzieckiem pozamałżeńskim 
• Jego ojcem i matką podlegają ,pf'lłWU Wysokiej Umawia
JlICeJ alię Swony, którejobywate'lem. Jest d-mecloo. 

Artykuł 11. 

1. R<npOlmawa;nie spI1aw ze sbosunków prawnych okre
'lanych w arlyikule 10 należy 00 jUTys<lykcj.i sądów Wysokiej 
Umawiającej się Strony, na której terytorium rodzice i dzie
.. mają miejsce zamiesz:kania. -

2. Jeżeli rodzice lub Jedno oz rodziców ~amieszkują na 
~ry'torlum jednej WysQk,iej Umawiającej się Strony, a dziec
ko - na terytOiI"ium drugiejStr'Qny, jurysdykcja należy do 
Iqdów Wysokiej Umawiającej się Str,ony, na której terytorium 
mm:iesrz:kuje dziecko. 

R o z d z i a ł IV. 

Przysposobienie. 

A~tykuł 12. 

1. WiWUIIllki ' li skutki przyspos,obie.nfLa podleglłją ,.prawu 
'Wysokdej Umawiającej się Strony, na której terytorium ZoIl

mies.z.k,ują przysposabiany i przysposa,biający lub małżonJcoo
wde wspólni-e przyspo-sabiający. 

2. Je.żeli przysposabiający I.Ulb małŻionkowie w.Slpól.nie 
przys'posahiają'cy zamieszkują na teryborium je-dn.'ej Wys.o
kJiej Um.awiającej się strooy, a przysposabiany" - na teTY
torium drugiej Strony, warunki i skutki przysposohie!lJia 
pod-legają prawu Wysokiej UmaW'iającoej się Strony, której 
pr.ryspog.abi.aiJ]y jest .ohywatelem. . 

3. F.OiI"IIly ~zys;p{)5ohienia podlegają prawu Wys:okiej 
Umawiającej sdę Strc~lIly, na ktwej terytorium następuje przy-
.P'OS'Oblemie. . 

Artykuł 13. 

Sprawy dotyczące przysposDbienian,ależą do jurysdyk
cji oorgl/llllÓW Wysokiej Umawiającej się Stmny, na której 
twyborium Ziaroies.zkuje przysposa-biallly . . 

Artykuł 14. 

Do :rozwią.z.a,niJa przys.posobienia stoouje się postalIlow.ie
.. artykuł6w 12i 13. 

R ·ozdział V. 
\ 

Opieka. 

Artykuł 15. 

. 1. Ustanowienie, zmiana i uchylenie zarządiZeń dDty
czących opIeki pDdlega prawu Wysokiej . UJl'i-awiającej się 
Strony, na k,tórej terytorium zamieszkuje małoletni. 

C h a p i t r e III. 

RelaUons Juridiques entre ,.parents et ~!ants. 

Artkle 10. 

1. Les r:eliatiiCllrui jmldiques entre parents et enf;amts soot 
r~les pM la Lai de 1-8 Haute Partie Gontrada.nle sur le tM
dtoire cLe laqueIle lis scmt domi.c'ilies. 

2. Si les parewou 1'00 des pauents SMt dO'lllicilies SUT. 

le territoire de l':une des -Ha'lltes Parties . Oontra-ctantes -et 
l'eniant sur le territoke de l 'l8.utre , leurs relations juridiques 
.cmt rtIJgie:s •• par la 101 de la Haute Partie Oorilracta.!1Jte dont 
l'enfant a la nat1cm.alite. . >li 

).3. Les relaUons juridJiques entre l'enfant nailurel et leS 

lPere et mere sont regies pa'r la lai de la Haute PaItie Ocm
tr18.c1181Ilte doint l'enfam.t a la nationalite. 

Artlicle 11. 

1. P.OUll' oOlIliIl,aitre des affaire-s relatives aux re-latilOlllS 
juridiques dtIJfinies · li l'arUcle 10, sant competents les tri
bunaux' de c,elle des Hautes. Parties Oontr-adantes sur la 
ter'rUodre de laquelle les pa.rem.ts et enfBlI1ts s,ant domidlitl:s. 

2. SI les pareIlJts ou 1'00 des pa.rents sont domicilies sm 
le territoLre de 1'11ll€ des Haule-sPa:rties OontractalI1tes et 
l'enfamt sur le terrttoire de l'au1re, sont cO'lllpetents les tri
buna·ux de la Halute Prutie Oon1Tactante sm le territoi-re de 
laqueUe l'em1ant est domienie. 

C h a p l t r e IV. 

Adoption. 

Arhlde 12. 

1. Les oolIlditilons eol les effets d~' l'adQption S'Oiut fixtl:s 
paiI' la },0Ii de la H-aute Pa.rtie ContralCta.nte sur le territ:olre 
de l:aqueJle sant dJo.micilies l'adoopte et l'aodopt-antou les 
epoux arlOipl-a.nts_ 

2. Si 1'adlopt,anil: au les epoux adopta.nts sont do-midlies 
wr le te.rr'H1oire de I'UIIle des Hallites Parties Ooinlractam.tes 
et 1'·adopte SIUI le territJoire de l'autre, les oonditians et les 
effets de l'adOiptioOin SOIIlit regis pa,r la Loi de la Ha,ute Partie 
Gontractante dont l"a.ruopte a La na:tiOlnalite. 

3. Les foumes de , l'adopUon s-ont s-oumises A la 1.01 <hl 
1.a Haute Pi!il'ti-e OOll1tnactamte sur le terr'it-Olire de laqueUe 
l' adtopti,on 8 Heu. '-

. Artlde 13. 

Dams les questkms rei a;ti ve-s ił. l'adopti-QIl, est C'()Irnp~

tente 1'aut,cmittIJ de 1-a (-taute Partie COntr'actante sur le ter
Ir'itoire de Laquelle es! dtomidliee l.a perso.nne adoph~e. 

Artide 14. 
/ 

Les diis.posiHons des articles 12 et 13 s'appliquent en 
CBS de rev'OcaUon de l' aodOiptLQIl. 

C h a p i t r e V. 

Tutelle • . 

Artide 15 . 

1. La lł()i d,e ]:a Haute Partie CQIIltractante sur le ter
rItOlilre de Laquelle le miJl-e1ll' est dOtIllicilie determine les 
cond,itions de }'institutiJOln, des mod.ifications et de la ces
sation des mesures de tutelle. 
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2. Prawu określonemu w ustępie poprzedzającym podle
gają także skutki zarządzeń, zarówno w zakresie stosunków 
między małoletnim a osobami sprawującymi 'Opiekę, jak też 
międ'ly maloietnim a osobami tnecimi. < 

Artykuł 16. 

) Z za.strzeżeniemp'ostanowień artykułu 17 do wydartia 
< zanądz~ń mających na celu ochronę osoby lub majątku ma
boletniego właściwe są organy Wysokiej Umawiającej się 
Strony, na której terytorium małoletnI ma miejsce zamiesz~ 
kama . . 

Artykuł 17. 

1. Zarządzenia określone vi artykule 16 mogą być wy
dane również przez orga.ny Wysokiej Umawiającej się Stro
ny, której małoletni jest obywatelem, jeżeli interes małolet

, ni,eg'o tego wymaga . . 
, 2. Organy określone w ustępie 1 wydają zarządz'enia 

przewidziane przez ich prawo wewnętrzne. 

Artykuł 18. 

W ,przypadku przeniesierua maeJsca zamieszkania przez 
maŁoletrtieg.o z terytorium jednej Wys'okiej Umawiającej się 
Strony na terytorium drugiej Str,ony, zarządz'enia wydane 
prz.ez organy poprzedniego miejsca zamieszkania poz,ostają 
w, mocy, dopók-i nie ZiOstaną one zmienione przez ,orgamy no
wego miejsca zamieszkani.a. 

T Y T U Ł II. 

PRA WOMOCNOSĆ I WYKpNALNOSĆ ORZECZEI\l 
SĄDOWYCH, ORAZ AKTOW NOTARIALNYCH 

Artykuł 19. 

OrzeczenLa wydane w postępowa,niu pI'ocesowym i nie
pr;oce.Slowym w zakresie zagadnień określonych w Jytule I 
niniejs'zej Umowy przez sądy jednej z WySlokich Umawiają
cych sję Stron mają powagę rze,czy osąd:llCmej na te'rytorium 
drugiej StNlny, jeżeli spełniają następujące warunki: 

a) ,orzeczenie zostaŁo wydane przez sąd właściwy, z za
s-t'os~owaniem prawa właściwęg.o dla s-pra;wy, zgocbtie 
z zasadami ,określonymi w Tytule I; 

b) orzeC'z'enie stało się prawomocne i nadaje się do wy
konanLa według prawa Wys,~iej Umawiającej się 
SlpOIIly,rta której terytorium 2Jost,a~o wydane; 

I 

c) stI'ooy były 'prawidłow,o weZwane i zastąpione lub 
uznane za uchylające się od stawiennictwa; 

d) orzecz·enie n'i~ jest spnecz.ne z porządkiem publicz
nym Wysokiej Umawiającej się Strony, na której te
Ifytorium [l'a nie powołano się, ,oraz nie jest splf'Zeczne 
z 'Orzeczeniem sądowym wydanym na terytarium tej 
Strony i posiadającym powagę rzeczy osądzonej> 

Artykuł 20. 

Oneczenia wymie'nione w a.rtykule poprzedzającym, wy
d.me'Przez sądy jednej z Wysokich Umawiających się Stron, 
mogą być wyk,onane w drodz.e egzekucji przez sądy drugiej 
Str,OIIlY lub być przedmiotem takich czynności, jakw,pis, trans
krypcja lub spr,o.stowanie w reje~trach publicznych, dopiero 
!pO udzieleni u zezwolenia na wykooanie. 

r 

Poz. 22 - ----- ._---_ .. __ ._-.. ---._---- -,.-._' ...... _---

2. La loi definie a J'alinl~a pnkedent fegit egalement 
les effets des ' mesures .prises, au<;si bien en ce qui concern~ 
les rapports entrc le mineu'r et les 'pers·onnes qui ea ont la 
charge, qu'a J'egard de;; tiers. 

ATUcIe 16., 

Sous reserve des dispositions de J'article 17, les autorites 
de la Haute Part ie Contractarrte sur le territoire de laquelle 
le mineur est d'.omiciliil sont compelentes pour prendre les 
mesures tendant a la protection de sapers.onne ou de ses 
biens. 

ArticIe 17. 

1. Les autorites de la Haute Partie Cootractante dont 
le mineur a la nationalite peuvent egalement si J'interet du 
minem I'exi'ge prendre les mesures visees a l'article 16. 

2. ,Lesautorites c'ompetentes aux termes du paragla
.phe 1 prenne.nt les mesures prevues par leur 10i interne . . 

Article 18. 

En cas de deplacement du damicile du mineur du ter
If'itoire d'une Haute Partie COI)Jtractante a celui de J'autre, 
les mesures prises par les autorites de l' ancien . domicile 
restent en viguęur tant que les aut..6rites du nouveau domi-
cil!,! ne lesont p,as remplacees. . 

T I T RE ' II . . 

DE L'AUTORITE ET DE L'EXECUTION 
DES DECISIONS JUmCIAIRES ET DES ACTaS NOTARIES 

Article 1'9. 

Les decisions contentieuses et gracieus'es rend ues dans 
les matieres definies au Titre I de la presente convention, 
par les juridictions de l'uM des Hautes Pa,rties Contrac tan
tes, ont de plein 'drolt l'autorHe de la chose jugee sur le 
territoire de J' autre, si elles reUiI1issent les conditions sui
vantes: 

a) La decisi'on emailie d'une juridiction competente et 
fait appJie:aUoo de la "oi applicable , au litige en vertu 
des regles . etablies au Titre I; 

b) La deciskm est, d'apres la loi de la Haute Partie 
Co.ntradam:te sur le territoue de laqueIle elle a ete 
rendue, pa'ssee en force de chose jugee et susceptible 
d'executiQlIl; , 

c) Les paifties' ,oht ete reguJierement c'itees, ' represen
tees Oli declalfees defaiJlantes; 

d) Ladecision ne co.ntient rien de cOIIltraJire a J'ordre 
(public de ·La Haute Pa·rtie Cootractante sur le terri
toire de laquelle elle_ est 'invoquee et n'est pas con
traire a une decisioo judiciaiLre qui y a . Me pIOill!On
ree et possoo.ant I'a.utorite de la chooe jugee. 

Article 20. 

Les decisions visees li l'a'rticIe preceda;nt des juridic
u'oos de l'une des Hautes Parties Contractantes ne peuvent 
donner lieu li ' aucune executi,on forcee par les juridictions 
de l'autre, ni fair e l'objet d'aucune formalitepubJi,que, telle 
que J'inscriptiollli la transctiption ou la rectificatiQn sur les 
registres publics, qu'aiPres Y avoli.r ete ctecJarees executOtues. 
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Artykuł 21. 

Zezwolenia na wykonanie orzeczenLa udziela właściwy 
.ąd Wysokiej Umawiającej się Strony, na której terytorium 
egzekucja ma być prowadzona. 

Artykuł 21. 

1. Sąd ogranicza się do s.prawdzenia, czy orzeczenie, 00 

do klóreg,o zgłl:>slJon-o wniosek Q udzielenie zezwolenia na 
'W'y'koTharue, spełnia przewidz:iBdle w . artykule 19 wMunkl na
bycIa powagi rzeczy 'Osądzonej. Sąd ten bada t.e warunld 
:I urzędu, a wynik badai!1La stwietdrz:a w orzeczeniu. 

2. Sąd . z,arządza również w miarę ,potrzeby jrodkl nie
Itbędne, aby orzeczenie, CQ do którego zgłosvOno wniosek 
10 udzielenie zezwolenia na wykonanie, został,o .ogroszone w 
ten iam .posób, jak gdyby ,zostalo wydane na terytorium 
Wysokiej Umawiającej się Strony, gdzie zezwolono na wy-
bmanie. ' 

3. ' Zezwolenia na wykonanie można udzielić częściowo, 
CIO do niektórych tylko rozstrzygnięć zawartych w 'Orzecz,e-
niu. . 

Arty1kuł 23. 

Artlcle 21.' 

-- L'exequatur est acc'Orde par la juridiction competente 
de la H~ute Partie Contractante sur le territolre de laquelle 
ol'exeou,Uon dlOliJt etre poursllivie. 

ArUele 22. 

1. La jurLdiction se borne A verifier si la dec_ision dOll1t 
l'exequatur est , demande remplit les conditions prevues 
A l'artiele 19 pour avoir de plein ruoit l'autorite de la cnose 
jugas. Elle procede d'offke Ą cet examen et doit en ~onsta- . 
ter le resultat d!łns sa d ect.sion. 

2. La juridlcUon . Qrdonne, s'U . y a He u, les . mesures 
neces.saires pOlla' que la decision s,oumise A l'exequatur re
~oive la meme publicite que si elle avait ete rendUe sur la 
territoire de la Haute Partie Contractante 'OU elle est de. , 
claree executoire. 

3. L'exequatur peut ~tre accorde partiellementpour l'un 
ou l'autre seulement des chefs de la decision invoquee. 

Article 23. 

Postępowanie dotyczące zezwolenia na wykonanie . 'Orze- La ,procedure de la demande en exequaturest regie pa,r 
menia- .podlega prdwu Wysokiej Umawiającej się StrOll1y, na '. la 100 de la Haute Pa.rtie Contractante sur le terrltoire de 
której terytorium zgłoszono wniosek o W5zczęC'ie egzekucji. laquelle ]'execuUo.n est demaudee. 

Artykuł 24. 

1. Omeczenie dotyczące zezwolenia na wykonanie wy
lY'i,era skutki między wszystkimi strooamd w postępowaniu 

O zeZW>Oi19lllie i na całym terytoriUJID, na. którym niniejsza ' 
Umowa III4 'Zastosowanie. 

2. Z chwilą ud'llielenia zezwolenia na wykonanie orze
~enie ' wywiera takie same skutki w zakresie egzekucji, jak 
'gdyby byŁo wydoa.ne przez sąd, który ud:zielił zez,wolenia. 

Artykuł 25. 

Strona, która w postępowa.niu powołuje się na skutecz
ność orzeczen:ia ' slldowego lub wnosi o jegQ wykonanie, po-' 
~a przedŁożyć: 

a) oQpis orzeczenia spełniający warunki nie'Zbędnoe dla 
jeg'o autentyczności; 

,b) oryginał dowodu dOl!ęczenia ' oneczenia alboilnnego 
dokumentu zastępującego doręczenie, 

c) dowody stwienl!zające, że 'Orzecz9Illie stało się prawo
mocne i wykonalne; 

d) w wypadku · gdy ' strona uchyliła się od staw-iennic- ' 
twa - uwierzytelniony odpis &ki~rowanego do niej 
wezwania I inne dowody stwier:dzające, że wezwanie 
to otrzymała we właściwym czasie; . 

e) poświadcZoooe tłumaczenie wyżej wymienionych do
kumentów, chyba że właściwy sąd ' od tego zwolni. 

Artykuł 26. 

Jeżeli prawo jednej ż Wysokich Umawiających . się Stf'On 
przewiduje konieczność zgłoszenia wniosku o ws.zczęde 
egzekucJi, wni'osek takimoie 'być połllczony z wnióskiem 
• udzielenie zezwolenia na wykona,nie orzeczenia. 

Article 24. 

1. La dedsion d'exequatur CI effet entre toutes les par
ties A .r'instance en exequatur et sur to.ute l'etendue du ter- . 
ritoire QU la presente convention est applicable. 

2. A part,ir de la date QU elle est revE'!tue de I'exequatur, 
la decision produi1, en ce qui concerne les mesures d'exe
cutlon, les memes effets que sf elle avait Me rendue par la 
juridicUon q.ui a a'ccocde l'exequaotur. 

Article 25, 

La partie A l'instance qui Invoque l'autorite d'une de
cis,ion judidaireou qu,1 en demande l'executioo. doit pro
duire: 

a) Une expedHion de 'la decision reunissant les condi
Hans ónecessaires A son authenticite; 

b) L'original de l'exploit de significatioo.n de la deci
s!on OlU de tout autre ade qui tient lieu de signifi- . 
C.lI li.on; 

c) Les pieces de nalture a eta,b:ir que la decision est 
passee en force de chose jugee et est devenue 'exe
cutóire; 

'd) Le cas echeant, une copie authentique de la citalion 
de la partie qui a fait defaut a J'insta.nce et toutes 
pieces de nature A etahlir que-. cette citation l' a 
atteinte en temps uti!E~; 

. e) Une traduction certifiee conforme des pieces enume
[ees d-dessus, sau! dispense de la part de la jur!
dictLon competente. 

Article 26. 

~ Si la leglslation d'une Hante Partie Contractante pre
volt la necessite d'une Tequ~te en vue de la mise a execu
tiOll1 de la decision judic~aire, celte requete peut etre jointe 
A 1a demande d'exequatur. 
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Al"tykuł 21. 

W rorLumiendu niruiejszej Umowy uglQdę sądową traktuje 
li" lIlaróW1lli 1Z()r:zeczenIem sądowym. 

Artykuł 28. 

1. Jeżeli akty JlIotarialne cLotyczące s'I>raw określ.onych 
w Tytule I n1niejSlzej Umowy ruaPiają się do wylwlllamJa na 
teiIj"bor'ium jednej Wy5ókiej Umawiającej się Strony, wla
ściwy sąd drugiej Strony udziela Z'Elzwoleni,a na ich wyk'ona
m'. I'llgrooJllie z 'Prawem Wys.okiej UmaWiającej się Strony, na 
której terytorium zgł,os2'lOlOO wnilQ5ek Q wszczęcie egzekucjI. 

2. Sąd spra'Wdza tyHoo, czy akty spełnilaJIl wsrzystkie wa-
" runk.d - ~utenrtycz!1Joścl lilia terytorium Wysokiej Um!łJwiającej 

się Stmny, gdzie zlO'stały sporzlld7Jooe, 01az czy ,pMtmowie-
1IlIIia. k.t6re majll ' być wyklooane, nIe są sprzec2J1e % ' porząd
kiem publicznym Strony, na której teu-yt,o[lium zbOŻlOOllo wruo
Sle'k /O zezwolenie na wyki()[1a!ll~e. 

Artykuł 29. 

Or:z.ecz.enja wycLBllll. przez sądyjed:nej z Wys.ok.1ch Um a
~j~cych się Str.on na Ir"lecz osoby, która korzys~łe ze 
ZW1dlIlllI·enliill odkoszt6w slldowych., będą be!Zpłatnie umawane 
rr.4 wykJOi!1Ja1ne lila t&y;twium drugiej Stooaly bez potrzeby 
~wnego uzyskiwenła przez tę i()i$Qlbę ZW1d1n1enia od kosz
tów· sądowych przy akladaliliu IWlIlILoslku 10 wszczęci. egze
'kucji. 

POltanowlenla końcowe. 

Artykuł 30. 

1. NUrleJsrza Umo-wa ,podlega ifatyfibcj!. Wejd:1.II.e on.a 
w tyde pierwS!Zego dnlia trzeciego miesiąca od dni.a wymiany 
dIokumemów ra-tyfika<:yjlDlych, kUma odbędtzie się w ~ayi:u. 

2 Niniejsza Umowa zawarta jest na ' okres pięciu lat, 
l10llc 00 daty jej wejścia w żyd •• 

3. W blaku zawiadlońllerua o wypowiedzen11.u, które mo
łe być d,okOIllalIl,e GO :najmniej IM 6 miesi~ prze·d upływem 
lCibem pię-ol,oiletnieg.o, Umowa ulega aUltJomatyc:znem.u'- prze
dłlmelll1iu rz ~Iędoleda DA pięciJolecie. 

Na dowód CleglO wytej wymienieni Peloomocndcy podpd
uJJ !I1i.niejszll Umowę 1 opart.rrzyU J' .piec:zęd1lami. 

Spor:ządWlllio w Wars7Jawie, dm:ia S kwletni·a 1961 !l'oku 
w dwóch egzemplaT7Jach, kaildy w językach polskJim t tran
CIUIkdm, prxy czym oba teksty mają jednakową ~. 

Z UpowiailnJemia 
Rady P.ańs<twa 

M.skiej RzecrzypospiO'l:1tej 
Lu.dlowej 

St .. Walczak 

Z u,powa 7lniienf.a 
Plrezydenta. 

Re:publild Fraocus.kJte j 

Arnauld Wapler 

fu z,az:ruaJomieniu al" rz ipowy7..sZ/l Umową Rada Państwa 
' UZIlllała ją i U7.iIllaje 7JIl słusrzmą mrówoo w c.aloś ci , j.a,J[ i }c,ażde 

&I postJaiIliOw1eń w niej %J4wartychr <>świadoz'a, że jest ona przy
jęt4, ratyfiklOw,a1Il;a i polwierdoonlll., oraz przy:rzek:a, te będzie 
m.zmdeilllIllie uchowyw.ana. 

Na dowM czego wydany :nostał Akt nilniejszy, o,pa·u7lo
ny pieczęcią Polskiej RiLeczYPQSipolitej Ludowej. 

DMllO w W MS za wie., dmJia 2l grudnia 1967 roku. 

Pmewodniczący Rady P'aństwa: 
L. S. 

Minister Spraw Zaaranicznych: 
w %. J. V/iniewlcz 

. I " 

E. Ochab 

Ar1l!cle 21. 

Au sens de l.a prese.nte Convenu'oo, la ccmciliation en 
Justice est as.simih~e li. une deds[.cm judiciaire. 

ArUcIe 28. 

1. Le.s actes notaries triIIitamt des matieres detilllies au 
TliŁre I de la presente COlllvenUon, qui sont exeoutoires sur, 
le terrliboire de l'une des Hautes Parties ContractalIltes, Soąllt 
dtklares execul'oires sur. le territoire de l'autre pM la jurl
d!ct!-QIJl C!ompetente selon l.a l'Oli de la H!łJUte Partie Oon'trac
tJante sur le territoire de l,aquelle l'exkuUon es.t dema.ndee. 

2. La juridkHQIJl verifie . seulement si lesaC'tes reun.is
seIlit les co.ndlUOIIliS necessaires li. letUiI authern.i.dte sur le 
tenitolire de la Haute. P.artie COIllItractante 'ou ils 'ont et' 
Ir,e~us e't si les dispo,sitiQlJlS dClllllt l'execution e.st pOlUrsuivi. 
1ll'lOIlllt !delll de cOlllltraire li. l'ordre public de la H!łJute Partie 
CoinJt.ractalllŁe sur le territ,oire de Iaąue.Ile l'exequatur est 
Ireq'llis. 

Artkle 29. 

Leg. decisi·OtIls rendues parr les jlllI'idJict!O!1JS de l'une des , 
Hau.tes Partie.s Contr1adallltes, en faveur d'une pa.rtie admise ' 
.u ben Mice de l' assistance . judiidaire gratui,te, seront decla
r-ees executohes gratuitement sur le territoire de l' autre, 
laJ!1JS que la partie quI en demanl()e l'execuUcm s'OIH de IlJOU
voou tenue d'·obtenir, li cet effet, l'admis,siOin au benefice de 
l'assisŁam.ce judicia.ire gratui,te. 

DisposltloDS fInalei. 

Artic:le- 30. 

1. Laptresente ccmvenUcm sera ra1tifiee. Elle entrera en 
vlgueur le premier jour du troisieme mois suivant l'echange I 

des insuuments de ratification, qui aura lieu a Pa.ris. 
2. La presente . C'onventi.on est conclue pour une duree 

de dnq atIliS ił. dater du Jour de SOlIl entree en vigueur. 
3. Elle sera ta.cdt.ement rec-onduite de dnq a,ns en cinq 

aIDS, sauf dellJo.nciatiQlJl quidevra etre llJotHiee au moril!l:s six 
mOlis avalllJt l'expi.rlaUon du delai de dnq ans. 

En foi de quo:i, le·s Plenipotentiai·res susllJommes OInt sI
gne la presente cónventi·on et l'ont mUiIlie d·e leurs sce·aulC. 

Fait li. Vars,ovie, le S avrLl 1967 en double exem,plaire, 
en. 1angues połcmaise et fra.n~aise, les deux textes faisam 
egailement {loi. 

POU[ le Comseil d'Etat 
de la Republique 

Poo.pUlaire de PoLogne 

St. Walczak 

Pour le Preside!nt 
de la Republique 

Fran~aise 

Arnauld Wapler 

Apres avoir vu et exam1.ne ladHe GOIIlvention le GOIIlseil 
d'Etat 1'" appf'Ouve et approuve en toutes et chacune , des 
disposiHOIIl.s qui y SlOi!1Jt contenues; declaie que la Conven
tilOlIl. ' susmentLonnee egt acceprtee,ratifiee et confirmee et 
IPrlomet qu'eUe sera illlvlioI.ablement-observee. 

En Foi de QllJoi les Presentes Lettres on't ete delivrees, 
lIeviHuesdu Sceau de la Republique P,opulalre de Pologne. 

DOIIl!I}e ił. VarS'ovie, le 22 decembre 1961 . . 

L. S. 
Presldent du Comeil d'Etatl 

E. bchClb 

Ministre des Affaires Etrangeres: 
w z. J~ W)niewicz 
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