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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE
z dnia 13 kwietnia 2004 r.
w sprawie mocy obowiàzujàcej Konwencji nr 16 dotyczàcej wydawania wieloj´zycznych odpisów skróconych
aktów stanu cywilnego, sporzàdzonej w Wiedniu dnia 8 wrzeÊnia 1976 r.
Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e dnia
21 sierpnia 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikowa∏ Konwencj´ nr 16 dotyczàcà wydawania wieloj´zycznych odpisów skróconych aktów stanu
cywilnego, sporzàdzonà w Wiedniu dnia 8 wrzeÊnia 1976 r. Dnia 2 paêdziernika 2003 r. z∏o˝ono Radzie
Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej, jako depozytariuszowi, dokument przystàpienia.
Zgodnie z artyku∏em 13 konwencji wesz∏a ona
w ˝ycie dnia 30 lipca 1983 r. W stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej powy˝sza konwencja, zgodnie z jej artyku∏em 17, wesz∏a w ˝ycie dnia 1 listopada 2003 r.
JednoczeÊnie podaje si´ do wiadomoÊci, co nast´puje:
1. Nast´pujàce paƒstwa sta∏y si´ stronami konwencji w podanych ni˝ej datach:
Republika Austrii

— 30 lipca 1983 r.

Królestwo Belgii

— 2 lipca 1997 r.

BoÊnia i Hercegowina

— 6 marca 1992 r.

Republika Chorwacji

— 22 paêdziernika 1993 r.

Republika Francuska

— 16 stycznia 1987 r.

Królestwo Hiszpanii

— 30 lipca 1983 r.

Wielkie Ksi´stwo
Luksemburga

— 30 lipca 1983 r.

Dziennik Ustaw Nr 166

— 8 wrzeÊnia 1991 r.

Królestwo Niderlandów

— 26 kwietnia 1987 r.

Republika Federalna
Niemiec

— 18 lipca 1997 r.

Republika Portugalska

— 30 lipca 1983 r.

Serbia i Czarnogóra

— 27 kwietnia 1992 r.

Republika S∏owenii

— 31 grudnia 1992 r.

Konfederacja Szwajcarska — 18 kwietnia 1990 r.
Republika Turcji

— 30 czerwca 1985 r.

Republika W∏oska

— 30 lipca 1983 r.

2. W momencie podpisania konwencji podane
ni˝ej paƒstwa z∏o˝y∏y nast´pujàcà deklaracj´ i zastrze˝enie:
Królestwo Niderlandów
Deklaracja:
W odniesieniu do Królestwa Niderlandów, terminy
„terytorium metropolitarne” i „terytoria pozametropolitarne” u˝yte w tekÊcie konwencji, ze wzgl´du na
równoÊç, jaka istnieje z punktu widzenia prawa publicznego mi´dzy Niderlandami i Antylami Niderlandzkimi, oznaczajà odpowiednio „terytorium europejskie” i „terytoria nieeuropejskie”.*
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*W momencie sk∏adania notyfikacji o ratyfikacji
konwencji, Ambasada Królestwa Niderlandów w Bernie uÊciÊli∏a, ˝e konwencja ma zastosowanie do Królestwa w Europie.

(Declaration:
En ce qui concerne la Royaume des Pays-Bas, les
termes „territoire métropolitain” et „territoires extra-métropolitains”, utilisés dans le texte de la
Convention, signifient, vu l’égalité qui existe au point
de vue du droit public entre les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises, „territoire européen” et „territoires
non-européens”.*
*Au

By∏a Jugos∏owiaƒska
Republika Macedonii

moment de la notification de la ratification de
la Convention, l’Ambassade de la Royaume des Pays-Bas ∫ Berne a précisé que la Convention est applicable au Royaume en Europe.)
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Konfederacja Szwajcarska
Zastrze˝enie:

Konfederacja Szwajcarska oÊwiadcza, w myÊl artyku∏u 11, ˝e zastrzega sobie prawo do niestosowania
niniejszej konwencji w zakresie dotyczàcym wyciàgów
z aktów urodzenia dzieci adoptowanych, w których zachowane zosta∏o wskazanie naturalnych rodziców.
(Declaration de réserve:
La Confédération Suisse déclare, aux termes de
l’article 11, qu’elle se réserve la faculté de ne pas apliquer la présente Convention aux extraits d’actes de
naissance concernant les enfants adoptés dont la filiation d’origine subsiste.)
Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz

