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Artykul 29 
Roszczenia alimentacyjne

Dia roszczen alimentacyjnych dochodzonych poza 
procesem o rozwöd lub o ustalenie niewaznosci malzenst- 
wa wlasciwy wylgcznie jest sad miejsca zamieszkania 
osoby zobowiazanej do dostarczania utrzymania.

Opieka i kuratela /
Artykul 30

.(1) Do ustanowienia i sprawowania opieki i kurateli 
nad obywatelami Umawiajgcych sie Stron, jezeli niniej- 
sza Umowa nie zavviera innych postanowien, wlasciwy 
jest organ opiekunczy tej Strony, ktörej obywatelem 
jest osoba podlegajgca opiece lub kurateli.

(2) Dia stosunku prawnego pomiedzy opiekunem lub 
kuratorem a osobg bgdgcg pod opiekg albo kurateig 
wlasciwe jest prawo tej z Umawiajgcych sie Stron, 
ktörej organ opiekunczy ustanowil opiekuna lub kura- 
tora.

Artykul 31
(1) W przypadku konieeznosci wydania zarzgdzen 

z tytulu opieki lub kurateli w stosunku do osoby znaj- 
dujgcej sie pod opiekg albo kurateig, ktörej miejsce 
zamieszkania, pobytu, lub majatek znajdujg sie na 
obszarze drugiej Umawiajgcej sie Strony, organ opie
kunczy tej Strony ma obowigzek niezwlocznego za- 
wiadomienia o tej konieeznosci organu opiekunczego 
Strony, ktöra jest wlasciwa zgodnie z artykulem 30 
ustep 1.

(2) W przypadkach niecierpigcych zwloki organ opie
kunczy drugiej Umawiajgcej sie Strony moze wydac 
konieezne zarzgdzenia, obowigzany jest jednak nie- 
zwlocznie zawiadomic o tymezasowo wydanych zarz- 
gdzeniach organ opiekunczy wlasciwy w mysl arty- 
kulu 30 ustep 1. Do czasu wydania przez ten organ 
opiekunczy odmiennych postanowien pozostajg w mocy 
zarzgdzenia wydane.

Artykul 32
(1) Organ opiekunczy wlasciwy zgodnie z artykulem 30 

ustep 1 moze przekazac opieke lub kuratele organom 
opiekunczym drugiej Umawiajgcej sie Strony, jezeli 
na Jej obszarze znajduje sie miejsce zamieszkania, 
pobytu lub majgtek osoby bedgeej pod opiekg lub kura- 
telg. Przekazanie to staje sie skuteczne dopiero wöw- 
czas, gdy wezwany organ opiekunczy opieke lub kura
tele bez zastrzezen przyjmuje i zawiadomi o tym wzy- 
wajgcy organ opiekunczy.

(2) Organ opiekunczy, ktöry stal sie wlasciwy w mysl 
ustepu 1 niniejszego artykulu, sprawuje opieke lub 
kuratele, stosujgc prawo swego panstwa, jest jednak 
obowigzany w zakresie oceny zdolnosci do czynnosci 
prawnych lub zdolnosci do dzialania stosowac prawo 
tej z Umawiajgcych sie Stron, ktörej obywatelem jest 
osoba pozostajgca pod opiekg lub kuratela. Organ ten 
nie jest uprawniony do wydawania orzeczeA dotyczg- 
cych stanu cywilnego, moze jednak udzielic osobie po- 
zostajgcej pod opiekg zezwolenia na zawarcie mal- 
zenstwa, jezeli takiego zezwolenia wymaga pi’awo 
panstwa, ktörego osoba ta jest obywatelem.

Artykul 33 
Przysposobienie

(1) Dia przysposobienia dziecka oraz uchylenia przy- 
sposobienia wlasciwe jest prawo tej z Umawiajgcych 
sie Stron, ktörej obywatelem jest przysposabiajgcy w 
diwili przysposobienia lub udiylenia przysposobienia,

(2) Jezeli dziecko jest obywatelem drugiej Umawia
jgcej sie Strony, nalezy przedstawic, o ile prawo tej 
Strony tego wymaga, zgode dziecka, jego ustawowego 
przedstawiciela oraz wiaseiwego organu opiekunczego 
tej Strony.

(3) Jezeli dziecko przysposabiajg malzonkowie, z ktö- 
rych jeden jest obywatelem jednej, a drugi obywatelem 
drugiej Umawiajgcej sie Strony, wöwezas przysposo
bienie lub uchylenie przysposobienia musi byc zgodne 
z prawem obowigzujgcym na obszarach obu Umawiajg
cych sie Stroh.

(4) Dia postepowania o przysposobienie oraz o uchylenie 
przysposobienia wlasciwe sg organy tej z Umawiajgcych 
sie Stron, ktörej obywatelem jest przysposabiajgcy w cza- 
sie przysposobienia lub uchylenia przysposobienia. W 
przypadku okreslonym w ustepie 3 niniejszego artykulu 
wlasciwy jest organ, w ktörego okregu malzonkowie 
majg lub ostatnio mieli wspölne miejsce zamieszkania 
lub pobytu.

Ubezwlasnowolnienie
Artykul 34

Dia ubezwlasnowolnienia wlasciwe sg prawo i sgdy 
tej z Umawiajgcych sie Stron, ktörej obywatelem jest 
osoba, majgca byc ubezwlasnowolniona.

Artykul 35
Jezeli sgd jednej z Umawiajgcych sie Stron stwierdzi, 

ze zachodzg przeslanki do ubezwlasnowolnienia obywa- 
tela drugiej Strony, ktöry ma miejsce zamieszkania lub 
pobytu w okregu tego sgdu, wöwezas zawiadomi o tym 
wlasciwy sgd drugiej Strony. Jezeli sgd w ten sposöb 
zawiadomiony oznajmi, ze pozostawia dalsze czynnosci 
sgdowi miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby, albo 
nie wypowie sie w terminie trzech miesiecy, wöwezas 
sgd miejsca zamieszkania lub pobytu moze przeprowa- 
dzic postepowanie o ubezwlasnowolnienie wedlug prawa 
swego panstwa, o ile przvezyne ubezwlasnowolnienia 
przewiduje röwniez prawo tej Umawiajgcej sie Strony, 
ktörej dana osoba jest obywatelem. Orzeczenie o ubez- 
wlasnowolnieniu nalezy przeslac wlasciwemu sgdowi 
drugiej Strony.

Artykul 36
W przypadkach niecierpigcych zwloki sad miejsca 

zamieszkania lub pobytu osoby, ktöra powinna byc 
ubezwlasnowolniona, a jest obywatelem drugiej Uma
wiajgcej sie Strony, moze wydac lub spowodowäc wy- 
danie tymczasowych zarzgdzen potrzebnych dla ochrony 
tej osoby lub jej majgtku. Zarzgdzenia te nalezy prze
slac sgdowi Umawiajgcej sie Strony, ktörej obywatelem 
jest ta osoba; podlegajg one uchyleniu, jezeli sgd tej 
Strony inaczej orzeknie.

Artykul 37
Postanowienia artykulow 34 i 35 stosuje sie od- 

powiednio do uchylenia ubezwlasnowolnienia.

c) Przesylanie dokumentöw stanu cywilnego
Artykul 38

(1) Umawiajgce sie Strony bedg przesylaly sobie wza- 
jemnie wyciggi z akt stanu cywilnego dotyezgee obywa- 
teli drugiej Strony, a obejmujgce wpisy dokonywane po 
wejsciu w zycie niniejszej Umowy. Przesylanie tyeh 
wyciggöw nastepuje bezplatnie co kwartal w drodze 
dyplomatycznej.

(2) Urzgdy stanu cywilnego Umawiajgcych sie Stron 
przesylajg do uzytku urzedowego na zgdanie 6gdöw,


