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Pan  
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

anowny Panie Marszałku 

 podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 

o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, 
prawie właściwym, uznawaniu, 
wykonywaniu i współpracy w zakresie 
odpowiedzialności rodzicielskiej oraz 
środków ochrony dzieci, sporządzonej  
w Hadze dnia 19 października 1996 r. 

 załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
nych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

nocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
ie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw 

ych i Minister Sprawiedliwości. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt 

 

 

U S T A W A 

z dnia                        

 

o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu 

i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony 

dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r. 

 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, 

wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz 

środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r. 

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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         Projekt 

 
 
 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 
 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

podaje do powszechnej wiadomości: 
 
 

   Dnia 19 października 1996 r. w Hadze została sporządzona Konwencja o jurysdykcji, 
prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności 
rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci. 
 

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 
oświadczam, że: 

 
– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej 

zawartych, 

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 
 

– będzie niezmiennie zachowywana. 
 
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 
Dano w Warszawie, dnia   
 
 
 
 

PREZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREZES RADY MINISTRÓW 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

 

  Konwencja o  jurysdykcji,  prawie  właściwym,  uznawaniu,  wykonywaniu 

i  współpracy w  zakresie  odpowiedzialności  rodzicielskiej  oraz  środków  ochrony dzieci,  

zawarta dnia 19 października 1996 r., przygotowana przez Haską Konferencję Prawa 

Prywatnego Międzynarodowego – zwana dalej Konwencją – ma zastąpić w stosunkach 

między umawiającymi się państwami Konwencję dotyczącą uregulowania opieki nad 

małoletnimi, sporządzoną w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r. (Dz. U. z 1929 r. Nr 80, poz. 596) 

oraz  Konwencję o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony 

małoletnich, sporządzoną w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 106, 

poz. 519).  

Konwencja jest instrumentem prawnym, który w sposób kompleksowy w stosunku do 

wcześniejszych konwencji reguluje materię ochrony dzieci.  

Konwencja weszła w życie w dniu 1 stycznia 2002 r. Stronami Konwencji są obecnie: 

Republika Albanii, Republika Armenii, Związek Australijski, Republika Bułgarii, Republika 

Czeska, Republika Ekwadoru, Republika Estońska, Republika Litewska, Republika 

Łotewska, Królestwo Marokańskie, Księstwo Monako, Republika Słowacka, Republika 

Słowenii, Ukraina, Republika Węgierska.  

Zgodnie z decyzją (2003/93/WE) z dnia 19 grudnia 2002 r. Rady Unii Europejskiej 

upoważniającą państwa członkowskie, w interesie Wspólnoty, do podpisania Konwencji,  

podpisały ją w dniu  1 kwietnia 2003 r. wszystkie państwa wchodzące wówczas w skład Unii 

Europejskiej (Republika Austrii, Królestwo Belgii, Królestwo Danii, Królestwo Hiszpanii, 

Republika Finlandii, Republika Francuska, Republika Grecka, Irlandia, Wielkie Księstwo 

Luksemburga, Republika Federalna Niemiec, Republika Portugalska, Królestwo Szwecji,  

Republika Włoska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;  

Królestwo Niderlandów podpisało Konwencję dnia 1 września 1997 r.). Rzeczpospolita 

Polska podpisała Konwencję w dniu 22 listopada 2000 r. 

Ponadto Konwencję podpisały także: Konfederacja  Szwajcarska (dnia 1 kwietnia 

2003 r.), Republika Cypryjska (dnia 4 października 2003 r.) oraz Republika Chorwacji (dnia 

20 października 2008 r.).   

Wniosek o ratyfikację powyższej Konwencji został poddany uzgodnieniom 

międzyresortowym już w 2004 r., jednakże wobec przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do 
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Unii Europejskiej procedura ratyfikacyjna została wstrzymana z powodu braku upoważnienia 

Rady Unii Europejskiej dla państw członkowskich do ratyfikacji Konwencji, z uwagi na 

istniejący spór między Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

a Królestwem Hiszpanii dotyczący stosowania Konwencji na terytorium Gibraltaru. 

Przedmiot Konwencji częściowo należy do wyłącznych kompetencji Wspólnoty Europejskiej, 

zatem nie była możliwa jej ratyfikacja przez państwa członkowskie bez uprzedniego 

upoważnienia przez Wspólnotę Europejską.  Z uwagi na fakt, iż materia regulowana 

Konwencją należy do zagadnień objętych I filarem Unii Europejskiej, rządzącym się 

specjalnym reżimem wspólnotowym, mającym pierwszeństwo wobec prawa krajowego 

państw członkowskich, państwa te nie posiadają kompetencji do ratyfikacji bez uprzedniego 

upoważnienia WE.  Decyzją (2008/431/WE) z  dnia 5 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. UE L 151 

z 11.06.2008, s. 36) Rada Unii Europejskiej upoważniła niektóre państwa członkowskie do 

ratyfikacji Konwencji lub do przystąpienia do tej Konwencji w interesie Wspólnoty 

Europejskiej i upoważniła niektóre państwa członkowskie do złożenia oświadczenia 

w sprawie stosowania wewnętrznych zasad prawa wspólnotowego w tej dziedzinie. 

Konwencja składa się z  63 artykułów zawartych w siedmiu rozdziałach: zakres 

zastosowania Konwencji, jurysdykcja, prawo właściwe, uznawanie i wykonywanie, 

współpraca, postanowienia ogólne, postanowienia końcowe. 

Uwzględniając postanowienia Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 29 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. 

Nr 120, poz. 526 i 527), w preambule Konwencji wskazano dobro dziecka jako podstawowe 

kryterium przy podejmowaniu konkretnych decyzji. 

Zakres zastosowania Konwencji, określony w art. 1 – 4, jednoznacznie konkretyzuje 

pewne pojęcia, które w Konwencji z 1961 r. budziły wiele wątpliwości interpretacyjnych.  

Należy zwrócić uwagę na art. 2 Konwencji, który stanowi, iż ma ona zastosowanie  do dzieci 

od momentu ich urodzenia do ukończenia przez nie 18. roku życia. Tym precyzyjnym 

sformułowaniem zastąpiono zastosowane w Konwencji z 1961 r. pojęcie „małoletni”, 

budzące wiele wątpliwości wobec różnego uregulowania tej kwestii w ustawodawstwach 

poszczególnych państw.     

Nie oznacza  to,  że  Konwencja  wprowadza  normę określającą osiągnięcie wieku 

18 lat jako osiągnięcie „pełnoletności”. Konwencja ustala, że jej przepisy, w razie kolizji 

między ustawodawstwami,  mają zastosowanie wobec dzieci do ukończenia tego wieku, 

nawet jeżeli w myśl prawa materialnego, któremu podlegają, uzyskały już pełną zdolność do 

czynności prawnych, bądź wskutek określenia pełnoletności poniżej tego wieku, bądź  
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z innych przyczyn emancypacji np. z powodu zawarcia związku małżeńskiego. Okoliczność 

ta jednak powinna być brana pod uwagę przez właściwy organ stosujący środki przewidziane 

w Konwencji. W stosunku do osób powyżej 18 lat, nawet jeżeli według prawa właściwego nie 

osiągnęły jeszcze pełnoletności, Konwencja nie ma zastosowania. 

    Ważne jest również wprowadzenie definicji pojęcia „odpowiedzialność rodzicielska” 

(art. 1 ust. 2).  Nawiązując do wspomnianej wyżej Konwencji Narodów Zjednoczonych 

o  prawach dziecka, zdefiniowano pojęcie „odpowiedzialności rodzicielskiej” jako władzę 

rodzicielską lub wszelki inny podobny stosunek władzy, który określa prawa, uprawnienia 

i obowiązki rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych w stosunku do 

osoby lub majątku dziecka.  

Powyższa definicja stanowi rozszerzenie definicji zawartej w art. 18 Konwencji 

Narodów Zjednoczonych  o prawach dziecka „wspólnej odpowiedzialności rodziców za 

wychowanie i rozwój dziecka”, przyznając zarówno rodzicom jak i innym osobom, z mocy 

i   na warunkach określonych przez ustawodawstwa poszczególnych państw, prawa, 

uprawnienia i obowiązki w zakresie opieki nad dzieckiem, jego rozwoju, kształcenia, 

określenia miejsca pobytu i pilnowania osoby dziecka, jak i jego majątku.  

Konwencja określa także prawo właściwe dla odpowiedzialności rodzicielskiej, co 

oznacza, że zawarte w niej postanowienie (art. 16) stanowi wspólną normę kolizyjną 

wskazującą prawo materialne określonego państwa (miejsca zwykłego pobytu dziecka) bez 

konieczności badania norm kolizyjnych tego państwa.    

Przy stosowaniu Konwencji z 1961 r. znaczne trudności sprawiało stosowanie pojęcia 

„środków ochrony”, które nie zostało bliżej określone. Obecna Konwencja, wprawdzie tylko 

przykładowo, ale dość obszernie wylicza w art. 3 środki zmierzające do ochrony osoby lub 

majątku dziecka. W celu ułatwienia przystąpienia do Konwencji przez państwa o znacznie 

odmiennych porządkach prawnych, zawarto w niej nie tylko instytucje znane 

ustawodawstwom państw europejskich lecz także państw o systemach religijnych (np. znana 

w państwach islamskich instytucja opiekuńcza zwana „kafala” – art. 3 lit. e). 

Art. 4 zawiera wyliczenie, w którym wskazano rodzaje spraw wyłączonych  z  zakresu 

Konwencji. Część z wymienionych w tym artykule zagadnień nie stanowi o ochronie dziecka, 

część jest przedmiotem już obowiązujących konwencji międzynarodowych, a część dotyczy 

prawa publicznego. Najbardziej istotna zmiana w stosunku do Konwencji z 1961 r. dotyczy 
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uregulowania właściwości organów, tj. według terminologii polskiego Kodeksu postępowania 

cywilnego – jurysdykcji krajowej.  

W art. 5 ustala się jurysdykcję ogólną organów  państwa  miejsca zwykłego pobytu 

dziecka, zmiana tego miejsca powoduje zmianę jurysdykcji. 

Art. 6 i 7 precyzują jurysdykcję organów w sprawach dzieci uchodźców oraz dzieci 

bezprawnie uprowadzonych lub zatrzymanych, nie zmieniając ogólnej zasady określonej 

w art. 5. 

Postanowienia art. 7 i 50 nawiązują do uregulowań zawartych w Konwencji 

dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 

25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 oraz z 1999 r. Nr 93, poz. 1085) 

i  umożliwiają podjęcie stosownych środków w tej dziedzinie przez organy państw 

niebędących stronami tej Konwencji. 

Istotną nowością Konwencji jest przewidziana w art. 8 i 9 jurysdykcja subsydiarna 

organów państw wymienionych w  art. 8 ust. 2  w stosunku do jurysdykcji ogólnej 

wynikającej z art. 5 lub art. 6. Subsydiarność ta polega na możliwości przekazania 

rozpoznania sprawy przez organ właściwy według ogólnej zasady (miejsca zwykłego pobytu 

dziecka) organom państw określonych w art. 8 ust. 2 (obywatelstwa dziecka, znajdowania się 

majątku dziecka, prowadzącego postępowanie o rozwód, separację lub unieważnienie 

małżeństwa rodziców, ścisłych więzi z dzieckiem), jeżeli w konkretnej sprawie 

rozstrzygnięcie dotyczące dobra dziecka lub jego ochrony może być przez te organy lepiej 

zapewnione, i jeżeli państwo to wyrazi na przekazanie zgodę (art. 8 ust. 4).  

 Z kolei organy tego samego kręgu państw, którym mogłaby być przekazana 

właściwość na podstawie art. 8, są uprawnione z mocy art. 9 do wystąpienia do organów 

miejsca zwykłego pobytu dziecka z inicjatywą przekazania im sprawy, jeżeli uznają, że są 

w stanie lepiej ocenić w konkretnym przypadku dobro dziecka. 

 Taka konstrukcja subsydiarnej jurysdykcji krajowej nie jest znana polskim przepisom 

Kodeksu postępowania cywilnego, jednakże rozwiązania takie zawiera art. 15 rozporządzenia 

Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu 

i   wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących 

odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz. Urz. 

UE L 338 z 23.12.2003, str. 1 – 29, polskie wydanie specjalne roz. 19, t. 06P, str. 243 – 271). 
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 Konwencja zawiera również postanowienia o jurysdykcji przemiennej dotyczące 

właściwości organów państwa, w którym rozpoznaje się sprawę o rozwód lub separację, 

względnie unieważnienie małżeństwa rodziców dziecka, o ile zostały spełnione określone 

warunki (art. 10), właściwości do podjęcia koniecznych środków ochrony w wypadkach nie 

cierpiących zwłoki (art. 11) oraz podejmowania środków ochrony o charakterze 

tymczasowym, których skuteczność jest ograniczona do terytorium danego państwa (art. 12). 

 Konwencja nie określa wprawdzie w sposób bardziej szczegółowy pojęcia 

„wypadków nie cierpiących zwłoki” oraz „środków ochrony o charakterze tymczasowym”, 

jednakże intencją jej postanowień jest zaradzenie takiej sytuacji, w której odstąpienie od 

normalnego, przewidzianego w art. 5 – 10 trybu jest uzasadnione obawą o wystąpienie 

nieodwracalnych szkód wobec osoby lub majątku dziecka z powodu np. choroby  lub 

zagrożenia  zniszczenia  mienia, względnie podjęcia stosownych, ograniczonych czasowo 

i terytorialnie środków. 

Omówione  wyżej postanowienia  rozdziału  II, łącznie  z  przepisami  o  zawisłości 

sporu (art. 13)  oraz  o  czasie  trwania  podjętych  środków w przypadku  zmiany  

właściwości organów (art. 14), stanowią całkowity i zupełny system unormowania 

jurysdykcji, wiążący państwa-strony Konwencji, jeżeli podlegające ochronie dziecko ma 

miejsce zwykłego pobytu na terytorium jednego z tych państw. Żadne z tych państw nie może 

więc stwierdzić swojej jurysdykcji w konkretnej sprawie, jeżeli nie jest ona uzasadniona 

postanowieniami Konwencji. 

 W rozdziale III zostały umieszczone normy kolizyjne dotyczące prawa właściwego, 

które powinno być stosowane na podstawie Konwencji. 

 W zakresie stosowanych środków ochrony obowiązuje zasada właściwości prawa tego 

państwa, którego organy dokonują rozstrzygnięcia w ramach jurysdykcji przyznanej na mocy 

postanowień rozdziału II (art. 15 ust. 1). Zasada stosowania przez organy rozstrzygające  

własnego prawa nie tylko pozwala na stosowanie prawa, które jest tym organom najlepiej 

znane, ale również ułatwia wykonywanie podjętych środków na terytorium  państwa, 

w którym obowiązują. Zasada ta została sformułowana rygorystycznie, przewidując jednak 

możliwość wyjątkowego stosowania lub wzięcia pod rozwagę, o ile wymaga tego dobro 

dziecka, prawa innego państwa, z którym dana sytuacja ma ścisły związek (art. 15 ust. 2). 

 Normy kolizyjne dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej zostały zawarte w trzech 

artykułach, podporządkowując prawu miejsca zwykłego pobytu dziecka przyznanie i ustanie 

odpowiedzialności rodzicielskiej (art. 16), wykonywanie odpowiedzialności rodzicielskiej 

(art. 17) oraz jej odebranie (art. 18).  
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 Niezwykle istotny, ułatwiający stosowanie prawa właściwego, jest przepis art. 21, 

który określa, że z zakresu tego prawa, w rozumieniu Konwencji, są wyłączone jego normy 

kolizyjne, co oznacza, iż prawo to jest stosowane wprost, a nie przez jego prawo prywatne 

międzynarodowe. 

Przepis ten eliminuje stosowanie tzw. odesłania, chyba że zgodnie z art. 16 powinno być 

stosowane prawo państwa niebędącego stroną Konwencji. 

 W art. 22 zawarta została klauzula porządku publicznego nawiązująca do dobra 

dziecka. 

 Istotnym novum w Konwencji jest rozdział IV dotyczący uznawania i wykonywania 

środków zastosowanych zgodnie z jej postanowieniami. Rozwiązania przyjęte w tym 

rozdziale odpowiadają regulacjom wprowadzonym cytowanym wyżej rozporządzeniem Rady 

(WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu 

orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności 

rodzicielskiej, uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.  

W rozdziale tym rozróżnia się uznanie (art. 23 – 25), stwierdzenie wykonalności lub 

rejestrację w celu wykonania (art. 26 i 27) oraz wykonanie (art. 28).  

 Art. 23 – 25 wprowadzają ogólną zasadę wzajemnego uznawania z mocy prawa 

środków podjętych przez organy umawiających się państw.   

 Uznawanie z mocy prawa oznacza, że nie będzie konieczne w innym państwie-stronie 

Konwencji przeprowadzenie postępowania o uznanie, chyba że osoba mająca w tym interes 

prawny wniesie o uznanie lub odmowę uznania środka zastosowanego w innym państwie. 

Warunki uzasadniające możliwość udzielenia odmowy uznania są zawarte w art. 23 

ust. 2. W przepisie tym zwraca się uwagę na możliwość odmowy uznania m. in. w przypadku, 

gdy środek został podjęty bez umożliwienia dziecku jego wysłuchania. Możliwość odmowy 

uznania z tej przyczyny nawiązuje do art. 12 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach 

dziecka. Odmowa uznania w tym przypadku będzie mogła mieć miejsce, jeżeli brak 

wysłuchania dziecka jest sprzeczny z istotnymi zasadami postępowania państwa, w którym 

przeprowadza się postępowanie o uznanie. 

Istotne znaczenie ma także możliwość odmowy uznania, jeżeli jest oczywiście 

sprzeczne z porządkiem publicznym państwa wezwanego (klauzula porządku publicznego  

– art. 23 ust. 2 pkt d), przy czym uwzględnić należy dobro dziecka. 

 Stwierdzenie wykonalności środka podjętego w innym umawiającym się państwie lub 

zarejestrowanie w celu jego wykonania jest poddane prawu państwa, w którym wykonanie 

ma nastąpić, a więc zależy od przeprowadzenia postępowania przewidzianego przez to prawo 
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(art. 26). W celu zapewnienia większej skuteczności podjętych środków Konwencja nakazuje  

zastosowanie prostych i szybkich procedur (art. 26 ust. 2). 

Również wykonanie tych środków jest podporządkowane prawu wewnętrznemu 

państwa, którego organy  je wykonują,  z uwzględnieniem dobra dziecka (art. 28). 

W rozdziale V są zawarte postanowienia (art. 29 – 37) nakładające obowiązek  

wyznaczenia organów centralnych oraz obowiązek ich współdziałania w celu jak najlepszej 

realizacji zadań konwencyjnych. Przedmiot i formy współpracy zostały uregulowane bardzo 

szczegółowo przy wykorzystaniu wniosków wynikających z funkcjonowania innych 

konwencji, a w  szczególności  Konwencji  dotyczącej cywilnych  aspektów uprowadzenia 

dziecka za granicę z dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 oraz 

z 1999 r. Nr 93, poz. 1085). 

 Koszty wynikające ze stosowania postanowień rozdziału V ponoszą w zasadzie 

organy centralne i inne właściwe organy publiczne umawiających się państw, nie jest jednak 

wykluczona możliwość żądania rozsądnych kosztów odpowiadających świadczonym 

usługom (art. 38). 

W rozdziale VI zawierającym postanowienia ogólne są zamieszczone ważne 

uregulowania dotyczące m. in. ochrony danych osobowych (art. 41), poufności informacji 

(art. 42) i zwolnienia dokumentów od legalizacji (art. 43). 

W art. 40 uregulowano możliwość wydawania zaświadczeń przez organy, które 

podjęły środki ochronne. Wydawanie zaświadczeń jest przewidziane w art. 591 § 1 K.p.c. 

w zakresie ustanowienia opiekuna i art. 604 K.p.c. w zakresie ustanowienia kuratora, 

a ponadto na wniosek uprawnionej strony,  w art. 39 cytowanego wyżej rozporządzenia Rady 

(WE) nr 2201/2003. 

Zagadnienia związane ze stosowaniem Konwencji w państwach o systemie 

federalnym bądź niejednolitym systemie prawnym,  tzw. klauzule federalne zostały zawarte 

w art. 46 – 49. 

 Stosunek niniejszej Konwencji do innych, dwustronnych i wielostronnych umów 

międzynarodowych określają art. 50 – 52. W art. 50 określono, iż Konwencja nie narusza 

Konwencji z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia 

dziecka za granicę i jej postanowienia mogą być także powoływane w celu uzyskania powrotu 

bezprawnie uprowadzonego lub zatrzymanego dziecka, względnie zorganizowania prawa do 

osobistej styczności. Natomiast art. 51 przewiduje zastąpienie, między umawiającymi się 

państwami przez niniejszą Konwencję, Konwencji z 1902 r. oraz z 1961 r. 
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 Zgodnie zaś z art. 61 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczącego 

jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz 

w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie 

(WE) nr 1347/2000, rozporządzenie to ma pierwszeństwo przed Konwencją „a) jeżeli dziecko 

ma zwykły pobyt na terytorium Państwa Członkowskiego; b) w kwestiach uznawania 

i  wykonywania orzeczeń wydanych przez właściwy sąd Państwa Członkowskiego na 

terytorium innego Państwa Członkowskiego, nawet gdy dziecko ma zwykły pobyt na 

terytorium państwa trzeciego, które jest stroną Konwencji”.  

 Konwencja oraz  powyższe rozporządzenie obejmują swoim zakresem, w odniesieniu 

do odpowiedzialności rodzicielskiej i środków ochrony dzieci, ten sam rodzaj spraw 

mających na celu m. in. pieczę nad osobą i majątkiem dziecka, zarząd jego majątkiem, 

umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczej itp., określone w art. 3 

Konwencji oraz w art. 1 ust. 2 rozporządzenia.  Porównując zakres uregulowań zawartych 

w obu instrumentach prawnych, należy wskazać na rozdział III Konwencji zawierający normy 

kolizyjne dotyczące prawa właściwego, które powinno być stosowane. Przyjęte w Konwencji 

rozwiązania są korzystne z uwagi na zasadę stosowania przez organy rozstrzygające własnego 

prawa. Szersze omówienie tego zagadnienia zostało zawarte powyżej (przy art. 15 – 22). 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003  nie zawiera norm kolizyjnych dotyczących 

stosowania prawa właściwego. 

Postanowienia końcowe, zgodne z dotychczasową praktyką stosowaną przez Haską 

Konferencję Prawa Prywatnego Międzynarodowego, dotyczą wejścia w życie Konwencji, 

możliwości przystąpienia do niej, składania depozytariuszowi oświadczeń i zastrzeżeń przez 

nią przewidzianych, są zawarte w art. 57 – 63. 

Omówiona wyżej Konwencja jest instrumentem prawnym, który w sposób 

kompleksowy  reguluje materię międzynarodowej ochrony dzieci. Wniosek o jej ratyfikację 

jest więc uzasadniony, a z uwagi na jej zakres ratyfikacja powinna nastąpić w trybie 

przewidzianym w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

2 kwietnia 1997 r., albowiem dotyczy praw i  obowiązków obywatelskich określonych 

w Konstytucji oraz spraw uregulowanych w ustawach np. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

i Kodeks postępowania cywilnego. 

Konwencja  zawiera  przepisy  samowykonalne  i  w  związku  z  tym  po  jej  

ratyfikacji i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw będzie stanowiła część krajowego porządku 

prawnego i będzie stosowana bezpośrednio (art. 91 ust. 1 Konstytucji). W związku 

z powyższym nie będzie konieczności zmian prawa wewnętrznego. 
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Wejście w życie Konwencji nie spowoduje nowych obciążeń finansowych oraz 

skutków gospodarczych, natomiast ustanowi gwarancje prawne zmierzające do ochrony 

osoby i majątku dziecka, a także zapewni uznanie i wykonanie orzeczonych, w jednym 

z państw, środków na terenie państwa, w którym aktualnie będzie przebywać dziecko. 

Organem Centralnym wyznaczonym w myśl art. 29 ust. 1 powinno być Ministerstwo 

Sprawiedliwości. Wnioski o uzyskanie  informacji  w  myśl art. 34 ust. 1 powinny być 

przekazywane tylko za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości (art. 34 ust. 2). 

Zgodnie  z  decyzją  2008/431/WE  Rady  Unii  Europejskiej  z  dnia  5 czerwca 

2008 r. upoważniającą niektóre państwa członkowskie  do ratyfikacji  powyższej Konwencji, 

należy także złożyć następujące oświadczenie: „Artykuły 23, 26 i 52 Konwencji pozostawiają 

Umawiającym się Stronom pewien stopień elastyczności w celu stosowania prostego 

i  szybkiego reżimu uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych. Zasady wspólnotowe 

przewidują system uznawania i wykonania, który jest co najmniej tak korzystny, jak przepisy 

ustanowione w Konwencji. W związku z tym orzeczenia wydane przez sąd jednego z państw 

członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie spraw odnoszących się do Konwencji, są 

uznawane i wykonywane w Rzeczypospolitej Polskiej w drodze stosowania odpowiednich 

wewnętrznych przepisów prawa wspólnotowego”. 

Konieczne będzie także złożenie zastrzeżenia przewidzianego w art. 55 Konwencji  

odnośnie do właściwości organów polskich do podejmowania środków w zakresie 

stanowiących majątek dziecka nieruchomości położonych w Rzeczypospolitej Polskiej 

(art. 55 ust. 1 lit. a) oraz nieuznawania odpowiedzialności rodzicielskiej lub środka, który 

byłby nie do pogodzenia ze środkiem podjętym przez organy Rzeczypospolitej Polskiej 

w stosunku do tego majątku (art. 55 ust. 1 lit. b).  
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TŁUMACZENIE

KONWENCJA O JURYSDYKCJI, PRAWIE WŁAŚCIWYM, UZNAWANIU, WYKONYWANIU
I WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI RODZICIELSKIEJ ORAZ ŚRODKÓW

OCHRONY DZIECI

( z a w a r t a w d n i u 1 9 p a ź d z i e r n i k a 1 9 9 6 r . )

Państwa sygnatariusze niniejszej Konwencji,

zważywszy, że należy wzmocnić ochronę dzieci w sytuacjach o charakterze międzynarodowym,

pragnąc uniknąć kolizji pomiędzy ich systemami prawnymi w odniesieniu do jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania
i wykonywania środków ochrony dzieci,

przypominając znaczenie współpracy międzynarodowej dla ochrony dzieci,

potwierdzając, że dobro dziecka powinno być uwzględnione w pierwszym rzędzie,

stwierdzając konieczność rewizji Konwencji z dnia 5 października 1961 r. o właściwości organów i prawie właściwym
w zakresie ochrony małoletnich,

pragnąc ustanowić w tym celu wspólne postanowienia przy uwzględnieniu Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia
20 listopada 1989 r. o prawach dziecka,

zgodziły się na następujące postanowienia:

ROZDZIAŁ I

ZAKRES ZASTOSOWANIA KONWENCJI

Artykuł 1

1. Niniejsza Konwencja ma na celu:

a) określenie państwa, którego organy są właściwe do podej-
mowania środków zmierzających do ochrony osoby lub
majątku dziecka;

b) określenie prawa właściwego, stosowanego przez te organy
w wykonywaniu ich jurysdykcji;

c) określenie prawa właściwego dla odpowiedzialności rodzi-
cielskiej;

d) zapewnienie uznania i wykonania środków ochrony we
wszystkich Umawiających się Państwach;

e) nawiązanie współpracy pomiędzy organami Umawiających
się Państw niezbędnej do zrealizowania celów Konwencji.

2. Dla celów Konwencji pojęcie „odpowiedzialność rodzi-
cielska” oznacza władzę rodzicielską lub wszelki inny podobny

stosunek władzy, który określa prawa, uprawnienia i obowiązki
rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych
w stosunku do osoby lub majątku dziecka.

Artykuł 2

Konwencję stosuje się do dzieci, począwszy od ich urodzenia aż
do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Artykuł 3

Środki, o których mowa w artykule 1, mogą w szczególności
odnosić się do:

a) przyznania, wykonywania oraz częściowego lub całkowitego
pozbawienia odpowiedzialności rodzicielskiej, jak również
do jej przekazywania;

b) pieczy włącznie z opieką nad osobą dziecka i w szczegól-
ności prawem do decydowania o jego miejscu pobytu, jak
również prawa do osobistej styczności włącznie z prawem
do zabrania dziecka na czas ograniczony w inne miejsce
aniżeli miejsce zwykłego pobytu;
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c) opieki, kurateli i podobnych instytucji;

d) wyznaczenia i zakresu zadań osoby lub jednostki, która jest
odpowiedzialna za osobę lub majątek dziecka, reprezentuje
go lub udziela mu pomocy;

e) umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce
opiekuńczej albo opieki nad nim przez kafala lub podobną
instytucję;

f) nadzoru organów publicznych nad opieką nad dzieckiem
przez każdą osobę, która jest odpowiedzialna za dziecko;

g) zarządzania, zabezpieczania lub dysponowania majątkiem
dziecka.

Artykuł 4

Konwencji nie stosuje się do:

a) ustalenia i zaprzeczenia rodzicielstwa;

b) orzeczeń w sprawach adopcji i środkach przygotowujących
do adopcji, jak również unieważnienia i odwołania adopcji;

c) nazwiska i imion dziecka;

d) stwierdzenia pełnoletności;

e) obowiązków alimentacyjnych;

f) powiernictwa oraz dziedziczenia;

g) ubezpieczenia społecznego;

h) środków publicznych o charakterze ogólnym w sprawach
wychowania i zdrowia;

i) środków podejmowanych w wyniku przestępstw popełnio-
nych przez dzieci;

j) orzeczeń o prawie azylu oraz dotyczących imigracji.

ROZDZIAŁ II

JURYSDYKCJA

Artykuł 5

1. Zarówno organy sądowe, jak i administracyjne Umawiają-
cego się Państwa, w którym dziecko ma zwykły pobyt, są właś-
ciwe do podejmowania środków zmierzających do ochrony jego
osoby lub majątku.

2. Z zastrzeżeniem artykułu 7, w razie zmiany zwykłego
pobytu dziecka na inne Umawiające się Państwo, właściwe są
organy Państwa nowego zwykłego pobytu.

Artykuł 6

1. Wobec dzieci uchodźców oraz dzieci, które wskutek
rozruchów mających miejsce w ich kraju zostały przemie-
szczone za granicę, jurysdykcję przewidzianą w artykule 5
ustęp 1 posiadają organy tego Umawiającego się Państwa,
w którym dzieci przebywają w wyniku przemieszczenia.

2. Postanowienie ustępu poprzedzającego stosuje się również
do dzieci, których zwykły pobyt nie może zostać ustalony.

Artykuł 7

1. W razie bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania
dziecka organy Umawiającego się Państwa, w którym dziecko
bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem miało
zwykły pobyt, zachowują swoją jurysdykcję do chwili, gdy
dziecko uzyska zwykły pobyt w innym państwie, oraz:

a) każda osoba, organ lub inna jednostka uprawniona do
pieczy zezwoliła na uprowadzenie lub zatrzymanie; lub

b) dziecko przebywało w tym innym państwie co najmniej rok
po tym, jak osoba, organ lub inna jednostka uprawniona do
pieczy znała lub powinna była znać miejsce jego pobytu,
żaden wniosek o powrót zgłoszony w tym okresie nie jest
już rozpatrywany, a dziecko zaadaptowało się do nowych
warunków.

2. Uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka uważa się za
bezprawne:

a) jeżeli nastąpiło przez to naruszenie prawa do pieczy przy-
znanego osobie, organowi lub innej jednostce, wykonywa-
nego wspólnie lub indywidualnie zgodnie z prawem
państwa, w którym dziecko miało zwykły pobyt bezpo-
średnio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem; oraz

b) jeżeli w chwili uprowadzenia lub zatrzymania prawo to było
rzeczywiście wykonywane wspólnie lub indywidualnie albo
byłoby tak wykonywane, gdyby nie nastąpiło uprowadzenie
lub zatrzymanie.

Prawo do pieczy określone w literze a) może wynikać
w szczególności z mocy prawa, z orzeczenia sądowego lub
administracyjnego albo z porozumienia mającego moc prawną
w świetle prawa tego państwa.
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3. Dopóki organy wymienione w ustępie 1 zachowują swoją
jurysdykcję, organy Umawiającego się Państwa, do którego
dziecko zostało uprowadzone lub w którym zostało zatrzy-
mane, mogą podejmować jedynie niecierpiące zwłoki środki
konieczne dla ochrony osoby lub majątku dziecka, stosownie
do artykułu 11.

Artykuł 8

1. Wyjątkowo organ Umawiającego się Państwa, mający
jurysdykcję z mocy artykułów 5 lub 6, jeśli uzna, że organ
innego Umawiającego się Państwa będzie w stanie lepiej ocenić
w konkretnym przypadku dobro dziecka, może:

— albo zwrócić się do tego organu bezpośrednio lub przy
pomocy organu centralnego tego Państwa, o przejęcie jurys-
dykcji celem podjęcia środków ochrony, jakie uzna za
konieczne,

— albo zawiesić postępowanie i prosić strony o złożenie
takiego wniosku do organu tego drugiego Państwa.

2. Umawiającymi się Państwami, do których organów można
się zwracać zgodnie z warunkami określonymi w powyższym
ustępie, są:

a) państwo, którego dziecko jest obywatelem;

b) państwo, w którym znajduje się majątek dziecka;

c) państwo, do organu którego wniesiony został pozew
o rozwód lub o separację rodziców dziecka lub
o unieważnienie ich małżeństwa;

d) państwo, z którym dziecko łączy ścisły związek.

3. Zainteresowane organy mogą dokonać wymiany opinii.

4. Organ, do którego skierowany jest wniosek zgodnie
z warunkami określonymi w ustępie 1, może wyrazić zgodę
na przejęcie jurysdykcji w miejsce organu mającego jurysdykcję
z mocy artykułów 5 lub 6, jeżeli uzna, że służy to dobru
dziecka.

Artykuł 9

1. Jeżeli organy Umawiających się Państw określonych
w artykule 8 ustęp 2 uznają, że są w stanie lepiej ocenić
w konkretnym przypadku dobro dziecka, mogą:

— albo wystąpić do właściwego organu w Umawiającym się
Państwie zwykłego pobytu dziecka, bezpośrednio lub przy
pomocy organu centralnego tego Państwa, o pozwolenie na
przejęcie jurysdykcji celem podjęcia środków ochrony, jakie
uważają za konieczne,

— albo prosić strony o przedłożenie takiego wniosku organom
Państwa zwykłego pobytu dziecka.

2. Zainteresowane organy mogą dokonać wymiany opinii.

3. Organ wnioskujący może przejąć jurysdykcję w miejsce
organu Umawiającego się Państwa zwykłego pobytu dziecka
tylko wówczas, jeżeli ten organ uwzględni jego wniosek.

Artykuł 10

1. Bez naruszenia artykułów 5 do 9 organy jednego
Umawiającego się Państwa, mające jurysdykcję do rozpoznania
sprawy o rozwód lub separację rodziców dziecka, którego
zwykły pobyt jest w innym Umawiającym się Państwie lub
o unieważnienie ich małżeństwa, mogą podejmować środki
ochrony osoby lub majątku dziecka, o ile jest to zgodne
z prawem ich państwa:

a) jeżeli w chwili wszczęcia postępowania jedno z rodziców ma
zwykły pobyt w tym państwie i jeżeli jednemu z nich przy-
sługuje odpowiedzialność rodzicielska za dziecko;

b) jeżeli jurysdykcja tych organów do podjęcia takich środków
została uznana przez rodziców, jak również przez każdą
inną osobę, której przysługuje odpowiedzialność rodzicielska
za dziecko i jeżeli jurysdykcja ta zgodna jest z dobrem
dziecka.

2. Przewidziana w ustępie 1 jurysdykcja do podjęcia środków
ochrony dziecka ustaje z chwilą, gdy orzeczenie uwzględniające
lub oddalające powództwo o rozwód, separację lub unieważ-
nienie małżeństwa stało się ostateczne lub gdy postępowanie
zakończyło się z innego powodu.

Artykuł 11

1. We wszystkich wypadkach nie cierpiących zwłoki, organy
każdego z Umawiających się Państw, na którego terytorium
znajduje się dziecko lub majątek do niego należący, są właściwe
do podjęcia koniecznych środków ochrony.

2. Środki podjęte na podstawie ustępu poprzedzającego
w stosunku do dziecka mającego zwykły pobyt
w Umawiającym się Państwie pozostają w mocy do czasu,
gdy organy właściwe na mocy artykułów 5–10 podejmą środki
wymagane sytuacją.

3. Środki podjęte na podstawie ustępu pierwszego
w stosunku do dziecka mającego zwykły pobyt w państwie
niebędącym stroną Konwencji tracą moc w każdym
z Umawiających się Państw z chwilą uznania w nim środków
zgodnych z wymogami sytuacji, podjętych przez organy innego
państwa.

PL11.6.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 151/41



Artykuł 12

1. Z zastrzeżeniem artykułu 7 organy Umawiającego się
Państwa, na którego terytorium znajduje się dziecko lub majątek
do niego należący, są właściwe do podejmowania środków
ochrony osoby lub majątku dziecka o charakterze tymcza-
sowym i wywołującym skutek ograniczony do terytorium
tego państwa, o ile takie środki nie są niezgodne ze środkami
wcześniej podjętymi przez organy mające jurysdykcję z mocy
artykułów 5–10.

2. Środki podjęte na podstawie ustępu poprzedzającego
w stosunku do dziecka mającego zwykły pobyt
w Umawiającym się Państwie, tracą moc, gdy organy mające
jurysdykcję z mocy artykułów 5–10 orzekły o środkach
ochrony, których może wymagać sytuacja.

3. Środki podjęte na podstawie ustępu 1 w stosunku do
dziecka mającego zwykły pobyt w państwie niebędącym stroną
Konwencji tracą moc w Umawiającym się Państwie, w którym
zostały podjęte, z chwilą uznania w nim środków zgodnych
z wymogami sytuacji, podjętych przez organy innego państwa.

Artykuł 13

1. Organy Umawiającego się Państwa, mające jurysdykcję
zgodnie z artykułami 5–10 do podjęcia środków ochrony
osoby lub majątku dziecka, muszą powstrzymać się od wyko-
nywania jurysdykcji, jeżeli w chwili wszczęcia postępowania był
już złożony wniosek o zastosowanie podobnych środków do
organów innego Umawiającego się Państwa, mających jurys-
dykcję wówczas z mocy artykułów 5–10, i środki te są jeszcze
w toku rozpoznawania.

2. Postanowienia ustępu poprzedzającego nie stosuje się,
jeżeli organy, do których wniosek był początkowo złożony,
zrzekły się swojej jurysdykcji.

Artykuł 14

Środki podjęte zgodnie z artykułem 5–10 pozostają w mocy
w swoich granicach, nawet jeżeli w wyniku zmiany okoliczności
odpadnie podstawa, mocą której została ustalona jurysdykcja,
dopóki organy mające jurysdykcję na podstawie Konwencji ich
nie zmienią, zastąpią lub uchylą.

ROZDZIAŁ III

PRAWO WŁAŚCIWE

Artykuł 15

1. Przy wykonywaniu jurysdykcji przyznanej zgodnie
z postanowieniami rozdziału II, organy Umawiającego się
Państwa stosują przepisy własnego prawa.

2. Jednakże o ile ochrona osoby lub majątku dziecka tego
wymaga, mogą one wyjątkowo zastosować lub wziąć pod

rozwagę prawo innego Państwa, z którym dana sytuacja ma
ścisły związek.

3. W razie zmiany zwykłego pobytu dziecka na pobyt
w innym Umawiającym się Państwie, prawo tego innego
Państwa, od chwili nastąpienia zmiany, określa warunki stoso-
wania środków podjętych w państwie dawnego zwykłego
pobytu.

Artykuł 16

1. Powstanie i ustanie odpowiedzialności rodzicielskiej
z mocy prawa, bez udziału organu sądowego lub administracyj-
nego podlega prawu państwa zwykłego pobytu dziecka.

2. Powstanie i ustanie odpowiedzialności rodzicielskiej
z mocy porozumienia lub jednostronnej czynności prawnej,
bez udziału organu sądowego lub administracyjnego, podlega
prawu państwa zwykłego pobytu dziecka z chwili, gdy porozu-
mienie lub czynność jednostronna stają się skuteczne.

3. Odpowiedzialność rodzicielska istniejąca według prawa
państwa zwykłego pobytu dziecka trwa także po zmianie zwyk-
łego pobytu dziecka na inne państwo.

4. W razie zmiany zwykłego pobytu dziecka, przyznanie
z mocy prawa odpowiedzialności rodzicielskiej osobie, której
taka odpowiedzialność dotychczas nie przysługiwała, podlega
prawu państwa nowego zwykłego pobytu.

Artykuł 17

Wykonywanie odpowiedzialności rodzicielskiej podlega prawu
państwa zwykłego pobytu dziecka. W razie zmiany zwykłego
pobytu dziecka, podlega prawu państwa nowego zwykłego
pobytu.

Artykuł 18

Odpowiedzialność rodzicielska przewidziana w artykule 16
będzie mogła być odebrana, a warunki jej sprawowania zmie-
nione, przez środki podjęte na podstawie Konwencji.

Artykuł 19

1. Ważność czynności prawnej dokonanej między osobą
trzecią a inną osobą, która byłaby uprawniona do działania
jako przedstawiciel ustawowy według prawa państwa,
w którym czynność została dokonana, nie może być kwestio-
nowana, ani też osoba trzecia pociągnięta do odpowiedzialności
z tego tylko powodu, że ta inna osoba nie była uprawniona do
działania jako przedstawiciel ustawowy na podstawie prawa
wskazanego w postanowieniach niniejszego rozdziału, chyba
że osoba trzecia wiedziała lub powinna była wiedzieć, że odpo-
wiedzialność rodzicielska podlega temu prawu.

2. Postanowienia ustępu poprzedzającego stosuje się tylko
w razie, gdy czynność prawna została dokonana między
osobami obecnymi na terytorium tego samego państwa.
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Artykuł 20

Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie, nawet
jeżeli prawem przez nie wskazanym jest prawo państwa niebę-
dącego stroną Konwencji.

Artykuł 21

1. W rozumieniu niniejszego rozdziału termin „prawo”
oznacza ogół przepisów obowiązujących w państwie
z wyłączeniem norm kolizyjnych.

2. Jednakże jeżeli na podstawie artykułu 16 ma zastosowanie
prawo państwa niebędącego stroną Konwencji i jeżeli normy
kolizyjne tego państwa wskazują jako właściwe prawo innego
państwa niebędącego stroną Konwencji, które zastosowałoby
własne prawo, stosuje się prawo tego innego państwa. Jeżeli
według prawa tego innego państwa nie ma ono zastosowania,
stosuje się prawo wskazane w artykule 16.

Artykuł 22

Od stosowania prawa wskazanego w postanowieniach niniej-
szego rozdziału nie można odstąpić chyba że jego stosowanie
jest wyraźnie sprzeczne z porządkiem publicznym, przy
uwzględnieniu dobra dziecka.

ROZDZIAŁ IV

UZNAWANIE 1 WYKONYWANIE

Artykuł 23

1. Środki podjęte przez organy jednego Umawiającego się
Państwa są z mocy prawa uznawane w innych Umawiających
się Państwach.

2. Odmowa uznania jest jednak możliwa:

a) jeżeli środek został podjęty przez organ, którego jurysdykcja
nie była oparta na podstawach przewidzianych w rozdzi-
ale II;

b) jeżeli środek został podjęty, z wyjątkiem wypadków niecier-
piących zwłoki, w ramach postępowania sądowego lub
administracyjnego, bez umożliwienia dziecku jego wysłu-
chania, przez co naruszono istotne zasady postępowania
państwa wezwanego;

c) na wniosek każdej osoby podnoszącej zarzut, że środek
narusza jej odpowiedzialność rodzicielską, jeżeli środek
został podjęty, z wyjątkiem wypadków nie cierpiących
zwłoki, bez umożliwienia tej osobie jej wysłuchania;

d) jeżeli uznanie jest oczywiście sprzeczne z porządkiem
publicznym państwa wezwanego, przy czym uwzględnić
należy dobro dziecka;

e) jeżeli środka nie da się pogodzić ze środkiem później
podjętym w państwie zwykłego pobytu dziecka, niebędącym
stroną Konwencji, o ile ten ostatni środek spełnia warunki
konieczne do uznania go w państwie wezwanym;

f) jeżeli nie przestrzegano postępowania określonego
w artykule 33.

Artykuł 24

Bez naruszenia postanowień artykułu 23 ustęp 1, każda osoba
zainteresowana może wystąpić do właściwych organów
Umawiającego się Państwa z wnioskiem o wydanie orzeczenia
w sprawie uznania bądź odmowy uznania środka podjętego
w innym Umawiającym się Państwie. Postępowanie jest okre-
ślone przez prawo państwa wezwanego.

Artykuł 25

Organ państwa wezwanego jest związany ustaleniami faktycz-
nymi, na podstawie których organ państwa, gdzie podjęto
środek, oparł swoją jurysdykcję.

Artykuł 26

1. Jeżeli środki podjęte w Umawiającym się Państwie, i tam
wykonalne, wymagają wykonania w innym Umawiającym się
Państwie, stwierdza się ich wykonalność lub rejestruje w celu
wykonania w tym innym państwie, na wniosek każdej zainte-
resowanej strony, zgodnie z postępowaniem określonym
prawem tego państwa.

2. Każde Umawiające się Państwo w odniesieniu do stwier-
dzenia wykonalności lub zarejestrowania stosuje proste
i szybkie postępowanie.

3. Odmowa stwierdzenia wykonalności lub zarejestrowania
może nastąpić jedynie z powodów określonych w artykule 23
ustęp 2.

Artykuł 27

Z zastrzeżeniem koniecznego badania w celu stosowania arty-
kułów poprzedzających, organ państwa wezwanego nie doko-
nuje merytorycznego badania podjętego środka.

Artykuł 28

Środki podjęte w Umawiającym się Państwie, których wykonal-
ność stwierdzono lub które zostały zarejestrowane w celu
wykonania w innym Umawiającym się Państwie wykonuje się
tak, jakby zostały podjęte przez organy tego drugiego Państwa.
Wykonanie środków następuje zgodnie z prawem państwa
wezwanego, w granicach przewidzianych przez to prawo przy
uwzględnieniu dobra dziecka.

ROZDZIAŁ V

WSPÓŁPRACA

Artykuł 29

1. Każde Umawiające się Państwo wyznacza organ centralny,
który wypełniania obowiązki nałożone przez Konwencję.
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2. Państwo federalne, państwo w którym obowiązuje kilka
systemów prawnych lub państwo posiadające autonomiczne
jednostki terytorialne może wyznaczyć więcej niż jeden organ
centralny i określić zakres terytorialny lub osobowy ich czyn-
ności. Państwo, które czyni użytek z tej możliwości, wyznacza
organ centralny, do którego będą kierowane wszystkie pisma
w celu ich przekazania organowi centralnemu właściwemu
w tym państwie.

Artykuł 30

1. Organy centralne powinny ze sobą współdziałać
i popierać współpracę pomiędzy właściwymi organami w ich
państwach dla realizacji zadań Konwencji.

2. W związku ze stosowaniem Konwencji, organy te podej-
mują odpowiednie działania w celu udzielania informacji
o swoim ustawodawstwie, jak również o istniejących w ich
państwach służbach działających w sprawach ochrony dzieci.

Artykuł 31

Organ centralny Umawiającego się Państwa – bezpośrednio
bądź przez organy publiczne lub inne jednostki – podejmuje
wszelkie, odpowiednie działania w celu:

a) ułatwienia kontaktu i udzielania pomocy przewidzianych
w artykułach 8 i 9 oraz w niniejszym rozdziale;

b) ułatwienia – na drodze mediacji, pojednania lub w podobny
sposób – polubownych porozumień dotyczących ochrony
osoby lub majątku dziecka w sytuacjach, do których
Konwencja ma zastosowanie;

c) udzielenia pomocy, na wniosek właściwego organu innego
Umawiającego się Państwa, w ustaleniu pobytu dziecka,
wówczas gdy istnieje możliwość, że znajduje się ono na
terytorium państwa wezwanego i potrzebuje ochrony.

Artykuł 32

Na uzasadniony wniosek organu centralnego lub innego właś-
ciwego organu Umawiającego się Państwa, z którym dziecko
ma ścisły związek, organ centralny Umawiającego się Państwa,
w którym dziecko ma zwykły pobyt i w którym jest obecne,
może bądź bezpośrednio bądź przez organy publiczne lub inne
jednostki:

a) dostarczyć sprawozdanie o sytuacji dziecka;

b) zwrócić się do właściwego organu w swoim państwie
o zbadanie konieczności zastosowania środków zmierzają-
cych do ochrony osoby lub majątku dziecka.

Artykuł 33

1. Jeżeli organ mający jurysdykcję z mocy artykułów 5–10
bierze pod uwagę umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej

lub w placówce opiekuńczej albo sprawowanie opieki nad nim
przez kafala lub podobną instytucję, a to umieszczenie lub
opieka będą miały miejsce w innym Umawiającym się Państwie,
to przeprowadza najpierw konsultacje z organem centralnym
lub innym właściwym organem tego ostatniego państwa. Prze-
kazuje mu w tym celu sprawozdanie o dziecku oraz uzasad-
nienie swojej propozycji w sprawie umieszczenia lub opieki.

2. Orzeczenie w sprawie umieszczenia lub opieki będzie
mogło być podjęte w państwie wzywającym tylko wówczas,
gdy organ centralny lub inny organ właściwy państwa wezwa-
nego wyrazi zgodę na takie umieszczenie lub opiekę, przy
uwzględnieniu dobra dziecka.

Artykuł 34

1. Jeżeli rozważany jest środek ochrony, gdy wymaga tego
sytuacja dziecka, właściwe organy mogą na mocy Konwencji
wystąpić do każdego organu w innym Umawiającym się
Państwie posiadającego informacje potrzebne do celów ochrony
dziecka, o ich przekazanie.

2. Każde Umawiające się Państwo może oświadczyć, że
wnioski przewidziane w ustępie pierwszym mogą być przeka-
zywane tylko za pośrednictwem jego organu centralnego.

Artykuł 35

1. Właściwe organy jednego Umawiającego się Państwa
mogą wystąpić do organów innego Umawiającego się Państwa
o udzielenie pomocy we wprowadzeniu w życie środków
ochrony podjętych na podstawie Konwencji, w szczególności,
aby zapewnić skuteczne wykonanie prawa do osobistej stycz-
ności, jak również prawa do utrzymywania regularnie bezpo-
średnich kontaktów.

2. Organy Umawiającego się Państwa, w którym dziecko nie
ma zwykłego pobytu, na wniosek rodzica przebywającego
w tym państwie i pragnącego uzyskać lub zachować prawo
do osobistej styczności, mogą zebrać informacje lub dowody
oraz wypowiedzieć się o zdolności tego rodzica do wykony-
wania prawa do osobistej styczności i o warunkach,
w których mógłby je wykonywać. Organ mający jurysdykcję
z mocy artykułów 5–10 do rozstrzygania o prawie do osobistej
styczności powinien, przed swoim orzeczeniem, dopuścić
i uwzględnić te informacje, dowody i wnioski.

3. Organ mający jurysdykcję z mocy artykułów 5–10 do
rozstrzygania o prawie do osobistej styczności może zawiesić
postępowanie do zakończenia postępowania przewidzianego
w ustępie 2, szczególnie jeżeli wpłynął do niego wniosek
o zmianę lub uchylenie prawa do osobistej styczności przyzna-
nego przez organy państwa dawnego zwykłego pobytu.
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4. Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody do zastosowania
przez organ mający jurysdykcję z mocy artykułów 5–10
środków tymczasowych, do czasu zakończenia postępowania
przewidzianego w ustępie 2.

Artykuł 36

W razie gdy dziecko jest narażone na poważne niebezpieczeń-
stwo, właściwe organy Umawiającego się Państwa, w którym
środki ochrony tego dziecka zostały podjęte lub rozważane
jest ich podjęcie, jeżeli zostały poinformowane o zmianie
pobytu lub obecności dziecka w innym państwie, informują
organy tego państwa o niebezpieczeństwie oraz środkach podję-
tych lub których podjęcie jest rozważane.

Artykuł 37

Organ nie może prosić o informacje określone w niniejszym
rozdziale lub je przekazywać, jeżeli w jego ocenie mogłoby to
narazić na niebezpieczeństwo osobę lub majątek dziecka lub
stanowić poważną groźbę dla wolności lub życia członka jego
rodziny.

Artykuł 38

1. Nie naruszając możliwości żądania odpowiednich
kosztów, odpowiadających świadczonym usługom, organy
centralne i inne organy publiczne Umawiających się Państw
ponoszą koszty wynikające ze stosowania postanowień niniej-
szego rozdziału.

2. Każde umawiające się Państwo może zawierać porozu-
mienia w sprawie rozdziału kosztów z jednym lub wieloma
Umawiającymi się Państwami.

Artykuł 39

Każde Umawiające się Państwo będzie mogło zawierać
z jednym lub wieloma Umawiającymi się Państwami porozu-
mienia w celu ułatwienia w stosunkach wzajemnych stosowania
niniejszego rozdziału. Państwa, które zawarły takie porozu-
mienia, prześlą ich odpisy depozytariuszowi Konwencji.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 40

1. Organy Umawiającego się Państwa zwykłego pobytu
dziecka lub Umawiającego się Państwa, w którym podjęty został
środek ochronny, mogą wydać osobie sprawującej odpowie-
dzialność rodzicielską lub osobie, której powierzono ochronę
osoby lub majątku dziecka, na jej wniosek, zaświadczenie
o jej upoważnieniu do działania oraz przysługujących jej upraw-
nieniach.

2. Upoważnienie i uprawnienia określone w zaświadczeniu
są uważane za ustalone, chyba że istnieją dowody, które temu
przeczą.

3. Każde Umawiające się Państwo wyznacza organy właściwe
do wydawania zaświadczeń.

Artykuł 41

Dane osobowe, zebrane lub przekazane zgodnie z Konwencją,
mogą być użyte tylko do tych celów, dla których zostały
zebrane lub przekazane.

Artykuł 42

Organy, którym informacje zostały przekazane, zapewnią ich
poufność zgodnie z prawem ich państwa.

Artykuł 43

Dokumenty przekazane lub wydane na podstawie Konwencji,
nie wymagają legalizacji lub innej podobnej formalności.

Artykuł 44

Każde Umawiające się Państwo może wyznaczyć organy, do
których powinny być przesyłane wnioski przewidziane
w artykułach 8, 9 i 33.

Artykuł 45

1. O wyznaczeniu organów, o których mowa w artykułach
29 i 44, należy zawiadomić Biuro Stałe Haskiej Konferencji
Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

2. Oświadczenie wymienione w artykule 34 ustęp 2 składa
się depozytariuszowi Konwencji.

Artykuł 46

Umawiające się Państwo, w którym w zakresie ochrony dziecka
i jego majątku mają zastosowanie różne systemy prawa lub
zespoły norm, nie jest zobowiązane do stosowania zasad
Konwencji do kolizji dotyczących wyłącznie tych różnych
systemów lub zespołów norm.

Artykuł 47

W stosunku do państwa, w którym dwa lub więcej systemów
prawa lub zespołów norm odnoszących się do zagadnień uregu-
lowanych w niniejszej Konwencji stosuje się w różnych jednost-
kach terytorialnych:

1) przez zwykły pobyt w tym państwie rozumie się zwykły
pobyt w jednostce terytorialnej;

2) przez obecność dziecka w tym państwie rozumie się obec-
ność dziecka w jednostce terytorialnej;

3) przez miejsce położenia majątku dziecka rozumie się
miejsce położenia majątku dziecka w jednostce teryto-
rialnej;
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4) przez państwo, którego dziecko jest obywatelem, rozumie
się jednostkę terytorialną wskazaną przez prawo tego
państwa bądź też w przypadku braku stosownych norm,
jednostkę terytorialną, z którą dziecko jest najściślej zwią-
zane;

5) przez państwo, przed którego organem zawisła sprawa
o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa,
rozumie się jednostkę terytorialną, przed organem której
zawisła taka sprawa;

6) przez państwo, z którym dziecko łączy ścisły związek,
rozumie się jednostkę terytorialną, z którą dziecko jest
tak związane;

7) przez państwo, do którego dziecko zostało uprowadzone
lub jest w nim zatrzymane, rozumie się jednostkę teryto-
rialną, do której dziecko zostało uprowadzone lub w której
jest zatrzymane;

8) przez jednostki lub organy tego państwa, oprócz organów
centralnych, rozumie się instytucje lub organy uprawnione
do działania w danej jednostce terytorialnej;

9) przez prawo, postępowanie lub organy państwa, w którym
środek został podjęty, rozumie się prawo, postępowanie
lub organy w jednostce terytorialnej, na terenie której ten
środek został podjęty;

10) przez prawo, postępowanie lub organy państwa wezwa-
nego, rozumie się prawo, postępowanie lub organy
w jednostce terytorialnej, w której wnosi się o uznanie
lub wykonanie.

Artykuł 48

Jeżeli państwo obejmuje dwie lub więcej jednostki terytorialne,
z których każda ma własny system prawa lub zespół norm
odnoszący się do zagadnień uregulowanych w niniejszej
Konwencji, w celu ustalenia prawa właściwego z mocy
rozdziału III, stosuje się następujące zasady:

a) jeżeli w tym państwie obowiązują normy określające
jednostkę terytorialną, której prawo jest właściwe, stosuje
się prawo tej jednostki;

b) w braku takich norm stosuje się prawo jednostki teryto-
rialnej określonej zgodnie z postanowieniami artykułu 47.

Artykuł 49

Jeżeli państwo posiada dwa lub więcej systemów prawa lub
zespołów norm mających zastosowanie do różnych kategorii
osób w zakresie zagadnień uregulowanych w niniejszej

Konwencji, w celu ustalenia prawa właściwego z mocy
rozdziału III, stosuje się następujące zasady:

a) jeżeli w tym państwie obowiązują normy określające właści-
wość prawa, stosuje się prawo wskazane w tych normach;

b) w braku takich norm stosuje się prawo systemu lub zespołu
norm, z którym dziecko jest najściślej związane.

Artykuł 50

Niniejsza Konwencja nie narusza Konwencji z dnia 25 paździer-
nika 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia
dziecka za granicę, w stosunkach między stronami obydwóch
Konwencji. Jednakże nie ma przeszkód, by postanowienia
niniejszej Konwencji były powoływane w celu uzyskania
powrotu dziecka, które zostało bezprawnie uprowadzone lub
zatrzymane, lub w celu zorganizowania prawa do osobistej
styczności.

Artykuł 51

W stosunkach między Umawiającymi się Państwami niniejsza
Konwencja zastępuje Konwencję z dnia 5 października 1961 r.
o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony
małoletnich oraz Konwencję dotyczącą uregulowania opieki nad
małoletnimi, podpisaną w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r., bez
naruszenia uznania środków podjętych zgodnie z wyżej wymie-
nioną Konwencją z dnia 5 października 1961 r.

Artykuł 52

1. Niniejsza Konwencja nie narusza porozumień międzyna-
rodowych, których Umawiające się Państwa są stronami, a które
zawierają postanowienia w dziedzinach uregulowanych przez
niniejszą Konwencję, chyba że odmienne oświadczenie zostanie
złożone przez Państwa związane tymi porozumieniami.

2. Niniejsza Konwencja nie narusza możliwości zawierania
przez jedno lub więcej Umawiających się Państw porozumień
obejmujących postanowienia w dziedzinach uregulowanych
w niniejszej Konwencji a dotyczących dzieci mających zwykły
pobyt w jednym z państw, będących stroną takiego porozu-
mienia.

3. Porozumienia zawierane przez jedno lub więcej Umawia-
jących się Państw w dziedzinach uregulowanych w niniejszej
Konwencji nie naruszają stosowania postanowień niniejszej
Konwencji w stosunkach między tymi państwami a innymi
Umawiającymi się Państwami.

4. Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się również do
ustaw jednolitych opartych na istnieniu między państwami,
których to dotyczy, specjalnych powiązań, w szczególności
o charakterze regionalnym.
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Artykuł 53

1. Konwencja ma zastosowanie tylko do środków podjętych
w państwie po jej wejściu w życie w stosunku do tego państwa.

2. Konwencja ma zastosowanie do uznawania
i wykonywania środków podjętych po jej wejściu w życie
w stosunkach między państwem, w którym środki zostały
podjęte a państwem wezwanym.

Artykuł 54

1. Wszelkie pisma do organu centralnego lub innych
organów Umawiającego się Państwa będą kierowane w języku
oryginalnym wraz z tłumaczeniem na język urzędowy lub jeden
z języków urzędowych tego państwa, albo – jeżeli jest to trudne
do wykonania – wraz z tłumaczeniem na język francuski lub
angielski.

2. Jednak Umawiające się Państwo będzie mogło, składając
zastrzeżenie określone w artykule 60, sprzeciwić się użyciu
języka francuskiego bądź angielskiego, jednak nie obu języków.

Artykuł 55

1. Umawiające się Państwo może stosownie do artykułu 60:

a) zastrzec jurysdykcję swoich organów do podejmowania
środków zmierzających do ochrony majątku dziecka położo-
nego na jego terytorium;

b) zastrzec nieuznawanie odpowiedzialności rodzicielskiej lub
środka, który byłby nie do pogodzenia ze środkiem
podjętym przez jego organy w stosunku do tego majątku.

2. Zastrzeżenie może być ograniczone do pewnych kategorii
majątku.

Artykuł 56

Sekretarz Generalny Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego
Międzynarodowego w regularnych okresach zwołuje Komisję
Specjalną w celu zbadania funkcjonowania Konwencji
w praktyce.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 57

1. Konwencja jest otwarta do podpisu przez Państwa, które
były członkami Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Między-
narodowego w czasie jej Osiemnastej Sesji.

2. Konwencja podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwier-
dzeniu, zaś dokumenty ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia

zostaną złożone w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Króle-
stwa Niderlandów, będącym depozytariuszem Konwencji.

Artykuł 58

1. Każde inne Państwo będzie mogło przystąpić do
Konwencji po jej wejściu w życie na podstawie artykułu 61
ustęp 1.

2. Dokument przystąpienia zostanie złożony
u depozytariusza.

3. Przystąpienie będzie skuteczne tylko w stosunkach między
państwem przystępującym a Umawiającymi się Państwami,
które nie zgłoszą w stosunku do niego zastrzeżenia w ciągu
sześciu miesięcy po otrzymaniu notyfikacji przewidzianej
w artykule 63 litera b). Zastrzeżenie takie może również być
zgłoszone przez każde Państwo w chwili ratyfikacji, przyjęcia
lub zatwierdzenia Konwencji, późniejszych niż przystąpienie.
Zastrzeżenie należy notyfikować depozytariuszowi.

Artykuł 59

1. Umawiające się Państwo, obejmujące dwie lub więcej
jednostek terytorialnych, w których w sprawach regulowanych
przez niniejszą Konwencję obowiązują różne systemy prawne,
może w chwili podpisania, ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia
lub przystąpienia oświadczyć, że Konwencję stosuje się do
wszystkich jego jednostek terytorialnych lub tylko do jednej
albo kilku z nich, i może w każdym czasie zmienić to oświad-
czenie przez złożenie nowego oświadczenia.

2. Każde takie oświadczenie powinno być notyfikowane
depozytariuszowi Konwencji z wyraźnym określeniem w nim
tych jednostek terytorialnych, do których Konwencja ma zasto-
sowanie.

3. Jeżeli Państwo nie złoży oświadczenia na mocy niniej-
szego artykułu, Konwencja będzie miała zastosowanie do
całości terytorium tego państwa.

Artykuł 60

1. Każde Umawiające się Państwo może, najpóźniej w chwili
ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia albo
w chwili składania oświadczenia na mocy artykułu 59, złożyć
jedno lub obydwa zastrzeżenia przewidziane w artykule 54
ustęp 2 i artykule 55. Żadne inne zastrzeżenie nie będzie
dopuszczalne.

2. Każde państwo może w każdym czasie cofnąć złożone
zastrzeżenie. Wycofanie zastrzeżenia powinno być notyfiko-
wane depozytariuszowi.

3. Zastrzeżenie przestanie obowiązywać pierwszego dnia
trzeciego miesiąca kalendarzowego po notyfikacji wymienionej
w ustępie poprzedzającym.
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Artykuł 61

1. Konwencja wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca
następnego po upływie terminu trzech miesięcy od złożenia
trzeciego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwier-
dzenia przewidzianego w artykule 57.

2. Następnie Konwencja wejdzie w życie:

a) w stosunku do każdego Państwa ratyfikującego, przyjmują-
cego lub zatwierdzającego w terminie późniejszym – pierw-
szego dnia miesiąca następującego po upływie terminu
trzech miesięcy od złożenia przez nie dokumentu
o ratyfikacji, przyjęciu, zatwierdzeniu lub przystąpieniu;

b) dla każdego Państwa przystępującego, pierwszego dnia
miesiąca następującego po upływie terminu trzech miesięcy
i po upływie terminu sześciu miesięcy przewidzianego
w artykule 58 ustęp 3;

c) w stosunku do jednostek terytorialnych, na które niniejsza
Konwencja została rozciągnięta zgodnie z artykułem 59,
pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie terminu
trzech miesięcy po notyfikacji przewidzianej w tym artykule.

Artykuł 62

1. Każde Państwo będące stroną Konwencji może ją wypo-
wiedzieć przez notyfikację na piśmie skierowaną do depozyta-
riusza. Wypowiedzenie może być ograniczone do pewnych
jednostek terytorialnych, do których Konwencja ma zastoso-
wanie.

2. Wypowiedzenie odnosi skutek pierwszego dnia miesiąca
następującego po upływie okresu dwunastu miesięcy od dnia
przyjęcia notyfikacji przez depozytariusza. Jeżeli w notyfikacji
wskazany jest dłuższy okres, po jakim wypowiedzenie ma
odnieść skutek, wypowiedzenie wywołuje skutek z upływem
tego okresu.

Artykuł 63

Depozytariusz notyfikuje Państwom członkowskim Haskiej
Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, jak również
państwom, które do Konwencji przystąpiły zgodnie
z postanowieniami artykułu 58:

a) podpisanie, ratyfikację, przyjęcie i zatwierdzenie przewi-
dziane w artykule 57;

b) przystąpienie i zastrzeżenie do przystąpień przewidziane
w artykule 58;

c) datę, z którą Konwencja wejdzie w życie zgodnie
z postanowieniami artykułu 61;

d) oświadczenie określone w artykule 34 ustęp 2 i artykule 59;

e) porozumienia określone w artykule 39;

f) zastrzeżenia przewidziane w artykule 54 ustęp 2 i artykule
55 oraz cofnięcie zastrzeżeń przewidziane w artykule 60
ustęp 2;

g) wypowiedzenia przewidziane w artykule 62.

Na dowód czego, niżej podpisani, należycie upełnomocnieni,
podpisali niniejszą Konwencję.

Sporządzono w Hadze dnia 19 października 1996 r.,
w językach francuskim i angielskim, przy czym oba teksty są
jednakowo autentyczne, w jednym egzemplarzu, który zostanie
złożony w archiwach Rządu Królestwa Niderlandów i którego
poświadczony odpis zostanie przekazany w drodze dyploma-
tycznej każdemu z Państw będących członkami Haskiej Konfe-
rencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego w czasie jej
Osiemnastej Sesji.
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Oświadczenia i zastrzeżenia złożone przez Państwa Strony Konwencji 
o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie 
odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze 
dnia 19 października 1996 r. 

Tłumaczenie  na język polski  

REPUBLIKA ALBANII: Organ, Oświadczenia,  Zastrzeżenia 

Organ 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 Konwencji, Organem Centralnym, odpowiedzialnym za wykonanie 
obowiązków nałożonych przez Konwencję będzie Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Artykuły 34, 55, 60 
Oświadczenie 
Zgodnie z art. 34 Konwencji, Republika Albanii ma zaszczyt oświadczyć, iż wnioski przewidziane 
w ust. 1 niniejszego artykułu Konwencji mogą być przekazywane jej organom tylko 
za pośrednictwem jej Organu Centralnego. 

Zastrzeżenie 
Zgodnie z art. 60 ust. 1 Konwencji, Republika Albanii zastrzega właściwość swoich organów 
do podejmowania środków zmierzających do ochrony majątku dziecka położonego 
na jej terytorium oraz zastrzega sobie prawo do nieuznawania odpowiedzialności rodzicielskiej 
lub środka, który byłby nie do pogodzenia ze środkiem podjętym przez swoje organy w stosunku 
do tego majątku, jak przewidziano w art. 55 ust. 1 Konwencji. 

REPUBLIKA AUSTRII: Oświadczenia 

Artykuły 23, 26, 52 
 
Artykuły 23, 26 i 52 Konwencji pozostawiają Umawiającym się Stronom pewien stopień 
elastyczności w celu stosowania prostego i szybkiego reżimu uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych. Zasady wspólnotowe przewidują system uznawania i wykonania, który jest co najmniej 
tak korzystny, jak przepisy ustanowione w Konwencji. Odpowiednio, orzeczenia wydane przez 
sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spraw odnoszących się 
do Konwencji, są uznawane i wykonywane w Republice Austrii na drodze stosowania 
odpowiednich wewnętrznych przepisów prawa wspólnotowego. 

KRÓLESTWO BELGII: Oświadczenia 

Artykuły 23, 26, 52 
 Artykuły 23, 26 i 52 Konwencji pozostawiają Umawiającym się Stronom pewien stopień 
elastyczności w celu stosowania prostego i szybkiego reżimu uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych. Zasady wspólnotowe przewidują system uznawania i wykonania, który jest co najmniej 
tak korzystny, jak przepisy ustanowione w Konwencji. Odpowiednio, orzeczenia wydane przez 
sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spraw odnoszących się 
do Konwencji, są uznawane i wykonywane w Królestwie Belgii na drodze stosowania 
odpowiednich wewnętrznych przepisów prawa wspólnotowego. 
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REPUBLIKA BUŁGARII: Organ,  Oświadczenia,  Notyfikacje,  Zastrzeżenia   

Organ 

Artykuł [29] 

Zgodnie z art. 29, ust. 1 Konwencji, Republika Bułgarii wyznacza jako Organ Centralny 
Ministerstwo Sprawiedliwości, z adresem: ul. Slavianska 1, Sofia 1040, Republika Bułgarii.  

Konwencja, zgodnie z art. 58 ust. 3, wejdzie w życie w zakresie stosunków pomiędzy Republiką 
Bułgarii a tymi spośród Umawiających się Państw, które nie złożą sprzeciwu do przystąpienia w 
terminie sześciu miesięcy po otrzymaniu niniejszej notyfikacji. Ze względów praktycznych ów 
termin sześciu miesięcy będzie w tym wypadku biegł od  dnia 15 kwietnia 2006 r. do dnia 15 
października 2006 r. 

Republika Bułgarii złożyła, zgodnie z art. 58 wyżej wymienionej Konwencji swoje oświadczenie 
o przystąpieniu do Konwencji Ministerstwu Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów 
dnia 8 marca 2006 r. 

Umawiające się Państwa zostały powiadomione o przystąpieniu przez notyfikację depozytariusza 
Nr 2/2006 dnia 30 marca 2006 r. 

Żadne z tych państw nie wniosło zastrzeżeń do przystąpienia w przeciągu sześciu miesięcy, 
o których mowa w art. 58  ust. 3, które upłynęły  dnia 15 października 2006 r. 

Konwencja, zgodnie ze swoim art. 61 ust. 2 lit. b, zacznie obowiązywać pomiędzy Republiką 
Bułgarii a Umawiającymi się Państwami  dnia 1 lutego 2007 r.  

Artykuły 34, 55 

Zgodnie z art. 34 ust. 2 Konwencji, Republika Bułgarii ma zaszczyt oświadczyć, iż wnioski 
przewidziane w ust. 1 tego artykułu mogą być przekazywane tylko za pośrednictwem jej Organu 
Centralnego. 
 
Zgodnie z art. 60 ust. 1 i w związku z art. 55 ust. 1 Konwencji,  Republika Bułgarii zastrzega 
właściwość swoich organów do podejmowania środków zmierzających do ochrony majątku 
dziecka położonego na jej terytorium oraz prawo do nieuznawania odpowiedzialności 
rodzicielskiej lub środka, który byłby nie do pogodzenia ze środkiem podjętym przez swoje 
organy w stosunku do tego majątku. 

REPUBLIKA CZESKA: Organ, Oświadczenia, Notyfikacje 

Organ 
Zgodnie z art. 29 Konwencji Republika Czeska ma zaszczyt wyznaczyć Urząd do spraw 
Międzynarodowej Ochrony Praw Dzieci, z siedzibą w Brnie, Benšova 22, jako Organ Centralny 
właściwy do realizacji zadań określonych przez Konwencję. 
 
Artykuły 34, 44, 63 
Zgodnie z art. 34 ust. 2 Konwencji, Republika Czeska ma zaszczyt oświadczyć, iż wnioski 
przewidziane w art. 34 ust. 1 Konwencji mogą być przekazywane swoim organom  tylko 
za pośrednictwem Urzędu do spraw Międzynarodowej Ochrony Praw Dzieci, mającego siedzibę 
w Brnie, Benešova 22.  
Zgodnie z art. 44 Konwencji, Republika Czeska ma zaszczyt wyznaczyć Ministerstwo 
Sprawiedliwości Republiki Czeskiej, mające siedzibę w Pradze 2, Vyšehradská 16, jako organ, 
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do którego winny być przekazywane wnioski dotyczące akceptacji lub przejęcia jurysdykcji 
określonej w artykułach 8 i 9 Konwencji w ramach postępowania sądowego w Republice Czeskiej 
lub w innym Umawiającym się Państwie. Inne wnioski,  określone w art. 8 i 9 Konwencji i 
wnioski o wyrażenie zgody na umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce, 
o których mowa w art. 33 Konwencji winny być przekazywane do Urzędu do spraw 
Międzynarodowej Ochrony Praw Dzieci, mającego siedzibę w Brnie, Benešova 22. 
 
Oświadczenie złożone w dniu 16 września 2004 r.: 
 „Artykuły 23, 26 i 52 Konwencji pozostawiają Umawiającym się Stronom pewien stopień 
elastyczności w celu stosowania prostego i szybkiego reżimu uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych. Zasady wspólnotowe przewidują system uznawania i wykonania, który jest co najmniej 
tak korzystny, jak przepisy ustanowione w Konwencji. Odpowiednio, orzeczenia wydane przez 
sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spraw odnoszących się 
do Konwencji, będą uznawane i wykonywane w Republice Czeskiej na drodze stosowania 
odpowiednich wewnętrznych przepisów prawa wspólnotowego.”. 

KRÓLESTWO DANII:  Oświadczenia 

Artykuły 23, 26, 52 

Artykuły 23, 26 i 52 Konwencji pozostawiają Umawiającym się Stronom pewien stopień 
elastyczności w celu stosowania prostego i szybkiego reżimu uznawania i wykonywania 
orzeczeń sądowych. Zasady wspólnotowe przewidują system uznawania i wykonania, który 
jest co najmniej tak korzystny, jak przepisy ustanowione w Konwencji. Odpowiednio, 
orzeczenia wydane przez sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spraw 
odnoszących się do Konwencji, są uznawane i wykonywane w Królestwie Danii na drodze 
stosowania odpowiednich wewnętrznych przepisów prawa wspólnotowego. 

REPUBLIKA EKWADORU:  Organ 

Przewodniczący Krajowej Rady Dzieci i Młodzieży 

Calle Santa Maria y Av. Amazonas No. E4-333, Edificio Tarqui, 7mo piso 

REPUBLIKA ESTOŃSKA: Organ, Oświadczenia,  Zastrzeżenia 

Organ 

Zgodnie z art. 29 Konwencji Republika Estońska wyznaczyła jako Organ Centralny Ministerstwo 
Sprawiedliwości. 

Artykuły  34, 60 

Zgodnie z art. 34 ust. 2 Konwencji Republika Estońska oświadcza, że wnioski przewidziane       
w ust. 1 tego artykułu mogą być przekazywane organom Republiki Estońskiej tylko za 
pośrednictwem jej Organu Centralnego. 
 
Zgodnie z art. 60 ust. 1 Konwencji Republika Estońska zgłasza zastrzeżenie przewidziane w art. 
54, według którego wszelka korespondencja z Organem Centralnym Republiki Estońskiej  winna 
być przekazywana w języku oryginalnym wraz z tłumaczeniem na język angielski. 
 
Oświadczenie złożone w dniu 17 maja 2005 r.: 
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 „Artykuły 23, 26 i 52 Konwencji pozostawiają Umawiającym się Stronom pewien stopień 
elastyczności w celu stosowania prostego i szybkiego reżimu uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych. Zasady wspólnotowe przewidują system uznawania i wykonania, który jest co najmniej 
tak korzystny, jak przepisy ustanowione w Konwencji. Odpowiednio, orzeczenia wydane przez 
sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spraw odnoszących się 
do Konwencji, będą uznawane i wykonywane w Republice Estońskiej na drodze stosowania 
odpowiednich wewnętrznych przepisów prawa wspólnotowego”. 

REPUBLIKA FINLANDII: Oświadczenia 

Artykuły 23, 26, 52 
Artykuły 23, 26 i 52 Konwencji pozostawiają Umawiającym się Stronom pewien stopień 
elastyczności w celu stosowania prostego i szybkiego reżimu uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych. Zasady wspólnotowe przewidują system uznawania i wykonania, który jest co najmniej 
tak korzystny, jak przepisy ustanowione w Konwencji. Odpowiednio, orzeczenia wydane przez 
sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spraw odnoszących się 
do Konwencji, są uznawane i wykonywane w Republice Finlandii na drodze stosowania 
odpowiednich wewnętrznych przepisów prawa wspólnotowego. 

REPUBLIKA FRANCUSKA: Oświadczenia 

Artykuły 23, 26, 52 
Artykuły 23, 26 i 52 Konwencji pozostawiają Umawiającym się Stronom pewien stopień 
elastyczności w celu stosowania prostego i szybkiego reżimu uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych. Zasady wspólnotowe przewidują system uznawania i wykonania, który jest co najmniej 
tak korzystny, jak przepisy ustanowione w Konwencji. Odpowiednio, orzeczenia wydane przez 
sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spraw odnoszących się 
do Konwencji, są uznawane i wykonywane w Republice Francuskiej na drodze stosowania 
odpowiednich wewnętrznych przepisów prawa wspólnotowego. 

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC: Oświadczenia 

Artykuły 23, 26, 52 
Artykuły 23, 26 i 52 Konwencji pozostawiają Umawiającym się Stronom pewien stopień 
elastyczności w celu stosowania prostego i szybkiego reżimu uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych. Zasady wspólnotowe przewidują system uznawania i wykonania, który jest co najmniej 
tak korzystny, jak przepisy ustanowione w Konwencji. Odpowiednio, orzeczenia wydane przez 
sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spraw odnoszących się 
do Konwencji, są uznawane i wykonywane w Republice Federalnej Niemiec na drodze 
stosowania odpowiednich wewnętrznych przepisów prawa wspólnotowego. 

REPUBLIKA GRECKA: Oświadczenia 

Artykuły 23, 26, 52 
Artykuły 23, 26 i 52 Konwencji pozostawiają Umawiającym się Stronom pewien stopień 
elastyczności w celu stosowania prostego i szybkiego reżimu uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych. Zasady wspólnotowe przewidują system uznawania i wykonania, który jest co najmniej 
tak korzystny, jak przepisy ustanowione w Konwencji. Odpowiednio, orzeczenia wydane przez 
sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spraw odnoszących się 
do Konwencji, są uznawane i wykonywane w Republice Greckiej na drodze stosowania 
odpowiednich wewnętrznych przepisów prawa wspólnotowego. 
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REPUBLIKA WĘGIERSKA: Organ, Oświadczenia 

Organ 

Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia 

Akadémia u. 3 

1054 Budapeszt 

Oświadczenia 
Artykuły 23, 26, 34, 52, 54, 55 
Artykuły 23, 26 i 52 Konwencji pozostawiają Umawiającym się Stronom pewien stopień 
elastyczności w celu stosowania prostego i szybkiego reżimu uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych. Zasady wspólnotowe przewidują system uznawania i wykonania, który jest co najmniej 
tak korzystny, jak przepisy ustanowione w Konwencji. Odpowiednio, orzeczenia wydane przez 
sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spraw odnoszących się 
do Konwencji, są uznawane i wykonywane w Republice Węgierskiej na drodze stosowania 
odpowiednich wewnętrznych przepisów prawa wspólnotowego. 
 
1. do art. 34 ust. 2: 
Zgodnie z art. 34 ust. 2 Konwencji, Republika Węgierska ma zaszczyt oświadczyć, iż wnioski 
przewidziane w ust. 1 tego artykułu mogą być przekazywane tylko za pośrednictwem jej Organu 
Centralnego. 
 
2. do art. 54 ust. 2:  
Zgodnie z art. 54 ust. 2 Konwencji, Republika Węgierska zastrzega sobie prawo przyjmowania 
wniosków kierowanych do jej Organowi Centralnemu tylko w języku węgierskim albo – jeżeli jest 
to trudne do wykonania – wraz z tłumaczeniem na język angielski. 
 
3. do art. 55 ust. 1  
Republika Węgierska zastrzega właściwość swoich organów do podejmowania środków 
zmierzających do ochrony majątku dziecka położonego na jej terytorium oraz prawo 
do nieuznawania odpowiedzialności rodzicielskiej lub środka, który byłby nie do pogodzenia 
ze środkiem podjętym przez swoje organy w stosunku do tego majątku. 

IRLANDIA: Oświadczenia 

Artykuły 23, 26, 52 
Artykuły 23, 26 i 52 Konwencji pozostawiają Umawiającym się Stronom pewien stopień 
elastyczności w celu stosowania prostego i szybkiego reżimu uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych. Zasady wspólnotowe przewidują system uznawania i wykonania, który jest co najmniej 
tak korzystny, jak przepisy ustanowione w Konwencji. Odpowiednio, orzeczenia wydane przez 
sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spraw odnoszących się 
do Konwencji, są uznawane i wykonywane w Irlandii na drodze stosowania odpowiednich 
wewnętrznych przepisów prawa wspólnotowego. 
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REPUBLIKA WŁOSKA: Oświadczenia 

Artykuły 23, 26, 52 
Artykuły 23, 26 i 52 Konwencji pozostawiają Umawiającym się Stronom pewien stopień 
elastyczności w celu stosowania prostego i szybkiego reżimu uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych. Zasady wspólnotowe przewidują system uznawania i wykonania, który jest co najmniej 
tak korzystny, jak przepisy ustanowione w Konwencji. Odpowiednio, orzeczenia wydane przez 
sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spraw odnoszących się 
do Konwencji, są uznawane i wykonywane w Republice Włoskiej na drodze stosowania 
odpowiednich wewnętrznych przepisów prawa wspólnotowego. 

REPUBLIKA ŁOTEWSKA: Oświadczenia, Zastrzeżenia 

Artykuły  34, 54, 55 

Zgodnie z art. 45 ust. 2 Konwencji z dnia 19 października 1996 r. o jurysdykcji, prawie 
właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności 
rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, Republika Łotewska oświadcza, że wnioski 
przewidziane w art. 34 ust. 1 mogą być przekazywane tylko za pośrednictwem jej Organu 
Centralnego. 
 
Zgodnie z art. 60 ust. 1 Konwencji z dnia 19 października 1996 r. o jurysdykcji, prawie 
właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności 
rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, Republika Łotewska sprzeciwia się używaniu języka 
francuskiego, jak przewidziano w art. 54 ust. 2 Konwencji. 
Zgodnie z art. 60 ust. 1 Konwencji z dnia 19 października 1996 r. o jurysdykcji, prawie 
właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności 
rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, Republika Łotewska zastrzega właściwość swoich 
organów do podejmowania środków zmierzających do ochrony majątku dziecka położonego na 
jej terytorium, jak przewidziano w art. 55 Konwencji. 
 
 
REPUBLIKA LITEWSKA: Organ, Oświadczenia, Zastrzeżenia 

Organ   

Organ Centralny (Art. 29) 

Ministerstwo Opieki Społecznej i Pracy Republiki Litewskiej 

ul. Vivulskio 11 

LT-03610 Wilno 

Organ (Art. 44) 

Państwowa Służba Ochrony Praw Dziecka i Adopcji 

przy Ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy Republiki Litewskiej 

ul. Sodu 15 

LT-03211 Wilno 
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Organ właściwy (Art. 40) 

Sąd rejonowy Republiki Litewskiej miejsca zamieszkania dziecka 

Artykuły 23, 26, 34, 40, 52 
Zgodnie z art. 34 ust. 2  Konwencji Parlament Republiki Litewskiej oświadcza, że wnioski 
przewidziane w art. 34 ust. 1 Konwencji winny być przekazywane ich organom tylko 
za pośrednictwem Organu Centralnego; 
Zgodnie z art. 40 ust. 3  Konwencji Parlament Republiki Litewskiej oświadcza, że zaświadczenie, 
o którym mowa w art. 40 ust. 1 Konwencji, będzie wydawane przez sąd okręgowy Republiki 
Litewskiej, właściwy według miejsca zwykłego pobytu dziecka; 
Zgodnie z art. 54 ust. 2  Konwencji Parlament Republiki Litewskiej oświadcza, że wszelka 
korespondencja przesyłana do Republiki Litewskiej winna być przetłumaczona na język litewski, 
a jeśli to będzie niemożliwe, na język angielski; 
Zgodnie z art. 55 ust. 1  Konwencji Parlament Republiki Litewskiej  oświadcza, że Republika 
Litewska zastrzega właściwość swoich organów do podejmowania środków zmierzających 
do ochrony nieruchomego majątku dziecka położonego na terytorium Republiki Litewskiej. 
 
Dnia  26 lipca 2004 r.  Republika Litewska złożyła następujące oświadczenie: 
 
„Artykuły 23, 26 i 52 Konwencji pozostawiają Umawiającym się Stronom pewien stopień 
elastyczności w celu stosowania prostego i szybkiego reżimu uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych. Zasady wspólnotowe przewidują system uznawania i wykonania, który jest co najmniej 
tak korzystny, jak przepisy ustanowione w Konwencji. Odpowiednio, orzeczenia wydane przez 
sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spraw odnoszących się 
do Konwencji, są uznawane i wykonywane w Republice Litewskiej na drodze stosowania 
odpowiednich wewnętrznych przepisów prawa wspólnotowego.”. 

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURG: Oświadczenia 

Artykuły 23, 26, 52 

Artykuły 23, 26 i 52 Konwencji pozostawiają Umawiającym się Stronom pewien stopień 
elastyczności w celu stosowania prostego i szybkiego reżimu uznawania i wykonywania 
orzeczeń sądowych. Zasady wspólnotowe przewidują system uznawania i wykonania, który 
jest co najmniej tak korzystny, jak przepisy ustanowione w Konwencji. Odpowiednio, 
orzeczenia wydane przez sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spraw 
odnoszących się do Konwencji, są uznawane i wykonywane w Wielkim Księstwie 
Luksemburga na drodze stosowania odpowiednich wewnętrznych przepisów prawa 
wspólnotowego. 

KSIĘSTWO MONAKO: Organ 

Direction des Services Judicaires 

Palais de Justice 

Rue Colonel Bellando de Castro 5 

98000 Monako 
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KRÓLESTWO NIDERLANDÓW: Oświadczenia 
 

Artykuły 23, 26, 52 
 Artykuły 23, 26 i 52 Konwencji pozostawiają Umawiającym się Stronom pewien stopień 
elastyczności w celu stosowania prostego i szybkiego reżimu uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych. Zasady wspólnotowe przewidują system uznawania i wykonania, który jest co najmniej 
tak korzystny, jak przepisy ustanowione w Konwencji. Odpowiednio, orzeczenia wydane przez 
sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spraw odnoszących się 
do Konwencji, są uznawane i wykonywane w Królestwie Niderlandów na drodze stosowania 
odpowiednich wewnętrznych przepisów prawa wspólnotowego. 
 
REPUBLIKA PORTUGALSKA: Oświadczenia 
Artykuły 23, 26, 52 
Artykuły 23, 26 i 52 Konwencji pozostawiają Umawiającym się Stronom pewien stopień 
elastyczności w celu stosowania prostego i szybkiego reżimu uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych. Zasady wspólnotowe przewidują system uznawania i wykonania, który jest co najmniej 
tak korzystny, jak przepisy ustanowione w Konwencji. Odpowiednio, orzeczenia wydane przez 
sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spraw odnoszących się 
do Konwencji, są uznawane i wykonywane w Republice Portugalskiej na drodze stosowania 
odpowiednich wewnętrznych przepisów prawa wspólnotowego. 

RUMUNIA: Oświadczenia 

Artykuły 23, 26, 52 
Artykuły 23, 26 i 52 Konwencji pozostawiają Umawiającym się Stronom pewien stopień 
elastyczności w celu stosowania prostego i szybkiego reżimu uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych. Zasady wspólnotowe przewidują system uznawania i wykonania, który jest co najmniej 
tak korzystny, jak przepisy ustanowione w Konwencji. Odpowiednio, orzeczenia wydane przez 
sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spraw odnoszących się 
do Konwencji, są uznawane i wykonywane w Rumunii na drodze stosowania odpowiednich 
wewnętrznych przepisów prawa wspólnotowego. 

REPUBLIKA SŁOWACKA: Organ, Oświadczenia, Zastrzeżenia 

Organ 
Zgodnie z art. 29, 40 oraz 44 Konwencji, Republika Słowacka wyznaczyła następujące organy: 

1. Jako Organ Centralny, zgodnie z art. 29: 

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej 

Zupné namestie 13 

81311 Bratysława 

2. Zgodnie z art. 44 jako organ, do którego należy kierować wnioski zgodnie z art. 33: 

Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny Republiki Słowackiej 
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Spitalska 6 

816 43 Bratysława 

3. Jako organ właściwy do sporządzania certyfikatów zgodnie z art. 40: 

Centrum Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci i Młodzieży 

Spitalska 6 

P.O. Box 57 

814 99 Bratysława 

Artykuły 23, 26, 34, 52, 60 
Na mocy art. 60 Konwencji Republika Słowacka zastrzega właściwość swoich organów do 
podejmowania środków zmierzających do ochrony majątku nieruchomego dziecka położonego 
na terytorium Republiki Słowackiej oraz zastrzega sobie prawo do nieuznawania 
odpowiedzialności rodzicielskiej lub środka, który byłby nie do pogodzenia ze środkiem 
podjętym przez swoje organy w stosunku do tego majątku. 
 
Republika Słowacka oświadcza, że wnioski przewidziane w art. 34 ust. 1 mogą być przekazywane 
tylko za pośrednictwem jej Organu Centralnego. 
 
Oświadczenie złożone przez Republikę Słowacką dnia 11 maja 2004 r.:  
„Artykuły 23, 26 i 52 Konwencji pozostawiają Umawiającym się Stronom pewien stopień 
elastyczności w celu stosowania prostego i szybkiego reżimu uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych. Zasady wspólnotowe przewidują system uznawania i wykonania, który jest co najmniej 
tak korzystny, jak przepisy ustanowione w Konwencji. Odpowiednio, orzeczenia wydane przez 
sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spraw odnoszących się 
do Konwencji, są uznawane i wykonywane w Republice Słowackiej na drodze stosowania 
odpowiednich wewnętrznych przepisów prawa wspólnotowego.”. 

REPUBLIKA SŁOWENII: Organ, Oświadczenia 

Organ 

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Spraw Społecznych 

Kotnokiva 5 

1000 Ljubljana 

Oświadczenia 

Artykuły 23, 26, 34, 52 
Pod następującymi oświadczeniami: 
 
 „Artykuły 23, 26 i 52 Konwencji pozostawiają Umawiającym się Stronom pewien stopień 
elastyczności w celu stosowania prostego i szybkiego reżimu uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych. Zasady wspólnotowe przewidują system uznawania i wykonania, który jest co najmniej 
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tak korzystny, jak przepisy ustanowione w Konwencji. Odpowiednio, orzeczenia wydane przez 
sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spraw odnoszących się 
do Konwencji, będą uznawane i wykonywane w Republice Słowenii na drodze stosowania 
odpowiednich wewnętrznych przepisów prawa wspólnotowego”. 
 
Oświadczenie złożone w chwili ratyfikacji: 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 2 Konwencji, Republika Słowenii oświadcza,. iż wnioski przewidziane 
w art. 34 ust. 1 Konwencji winny być przekazywane tylko za pośrednictwem Ministerstwa Pracy, 
Rodziny i Spraw Socjalnych. 

KRÓLESTWO HISZPANII: Oświadczenia 

Artykuły 23, 26, 52 
Artykuły 23, 26 i 52 Konwencji pozostawiają Umawiającym się Stronom pewien stopień 
elastyczności w celu stosowania prostego i szybkiego reżimu uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych. Zasady wspólnotowe przewidują system uznawania i wykonania, który jest co najmniej 
tak korzystny, jak przepisy ustanowione w Konwencji. Odpowiednio, orzeczenia wydane przez 
sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spraw odnoszących się 
do Konwencji, są uznawane i wykonywane w Królestwie Hiszpanii na drodze stosowania 
odpowiednich wewnętrznych przepisów prawa wspólnotowego. 

KRÓLESTWO SZWECJI: Oświadczenia 

Artykuły 23, 26, 52 
Artykuły 23, 26 i 52 Konwencji pozostawiają Umawiającym się Stronom pewien stopień 
elastyczności w celu stosowania prostego i szybkiego reżimu uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych. Zasady wspólnotowe przewidują system uznawania i wykonania, który jest co najmniej 
tak korzystny, jak przepisy ustanowione w Konwencji. Odpowiednio, orzeczenia wydane przez 
sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spraw odnoszących się 
do Konwencji, są uznawane i wykonywane w Królestwie Szwecji na drodze stosowania 
odpowiednich wewnętrznych przepisów prawa wspólnotowego. (Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1347/2000 odgrywa szczególną rolę,  ponieważ odnosi się do jurysdykcji, uznawania i 
wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej za 
dzieci obojga małżonków). 

UKRAINA: Organ,  Oświadczenia,  Zastrzeżenia 

Organ 

Zgodnie z art. 29, ust. 1 Konwencji,  Ukraina wyznacza Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy 
jako centralny organ wykonawczy właściwy według postanowień niniejszej Konwencji. 

Artykuły 34, 44, 55, 60 
Zgodnie z art. 34 ust. 2 Konwencji, Ukraina oświadcza, iż wnioski przewidziane w ust. 1 tego 
artykułu mogą być przekazywane tylko za pośrednictwem jej Organu Centralnego. 
 
Zgodnie z art. 44 Konwencji, Ukraina oświadcza, iż wnioski przewidziane w art. 8, 9 i 33 
powinny być przesyłane do jej Organu Centralnego.  
 
Zgodnie z art. 55 i 60 Konwencji, Ukraina oświadcza, iż: 
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a) zastrzega właściwość swoich organów do podejmowania środków zmierzających do ochrony 
majątku nieruchomego dziecka położonego na jej terytorium oraz  
b) zastrzega sobie prawo do nieuznawania odpowiedzialności rodzicielskiej lub środka, który 
byłby nie do pogodzenia ze środkiem podjętym przez swoje organy w stosunku do majątku 
nieruchomego dziecka położonego na jej terytorium. 
 

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ: 
Oświadczenia 

Artykuły 23, 26, 52 
Artykuły 23, 26 i 52 Konwencji pozostawiają Umawiającym się Stronom pewien stopień 
elastyczności w celu stosowania prostego i szybkiego reżimu uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych. Zasady wspólnotowe przewidują system uznawania i wykonania, który jest co najmniej 
tak korzystny, jak przepisy ustanowione w Konwencji. Odpowiednio, orzeczenia wydane przez 
sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spraw odnoszących się 
do Konwencji, są uznawane i wykonywane w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej na drodze stosowania odpowiednich wewnętrznych przepisów prawa 
wspólnotowego. 

REPUBLIKA  ARMENII:  Zastrzeżenia,  Oświadczenia 

Artykuły 34, 54, 55 
Oświadczenie 
Zgodnie z art. 34 ust. 2 Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu 
i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, Republika 
Armenii oświadcza, iż wnioski przewidziane w art. 34 ust. 1 Konwencji mogą być przekazywane 
jej organom tylko za pośrednictwem jej Organu Centralnego. 

Zastrzeżenia 
Na podstawie art. 60 ust. 1 Konwencji, Republika Armenii wnosi następujące zastrzeżenia: 

1. zgodnie z art. 54 ust. 2 Konwencji, sprzeciwia się używaniu języka francuskiego; 
2. zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. a, zastrzega właściwość swoich organów do podejmowania 

środków zmierzających do ochrony majątku nieruchomego lub innego majątku dziecka 
położonego na jej terytorium, który jest przedmiotem wpisu do państwowego rejestru; 

3. zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. b, zastrzega oraz zastrzega sobie prawo do nieuznawania 
odpowiedzialności rodzicielskiej lub środka, który byłby nie do pogodzenia ze środkiem 
podjętym przez swoje organy w stosunku do tego majątku. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Oświadczenia i zastrzeżenia Rzeczypospolitej Polskiej 

 
I  -  oświadczenia 
 
      1)  w Rzeczypospolitej Polskiej Organem Centralnym, w rozumieniu art. 29 ust. 1 Konwencji,                  

będzie Ministerstwo Sprawiedliwości (art. 29 ust. 1), 

2) wnioski przewidziane w art. 34 ust 1 mogą być przekazywane tylko za pośrednictwem 

Ministerstwa Sprawiedliwości (art. 34 ust. 2), 

3) artykuły 23, 26 i 52 Konwencji pozostawiają Umawiającym się Stronom pewien stopień 

elastyczności w celu stosowania prostego i szybkiego reżimu uznawania i wykonywania 

orzeczeń sądowych. Zasady wspólnotowe przewidują system uznawania i wykonania, który 

jest, co najmniej tak korzystny, jak przepisy ustanowione w Konwencji. Odpowiednio, 

orzeczenia wydane przez sąd Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spraw 

odnoszących się do Konwencji, są uznawane i wykonywane w Rzeczypospolitej Polskiej na 

drodze stosowania odpowiednich wewnętrznych przepisów prawa wspólnotowego. 

 

 

II  -  zastrzeżenia 

Rzeczpospolita Polska: 

1) zastrzega właściwość swoich organów do podejmowania środków zmierzających do ochrony 

położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  nieruchomości stanowiących majątek 

dziecka (art. 55 ust. 1 lit. a), 

2) zastrzega nieuznawanie odpowiedzialności rodzicielskiej i środka, który byłby nie do pogodzenia 

ze środkiem podjętym przez organy Rzeczypospolitej Polskiej zmierzającym do ochrony 

położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  nieruchomości stanowiących majątek 

dziecka (art. 55 ust. 1 lit. b). 
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