
Przek∏ad

KONWENCJA NR 16

dotyczàca wydawania wieloj´zycznych odpisów
skróconych aktów stanu cywilnego

Paƒstwa-Sygnatariusze niniejszej konwencji, pra-
gnàc ulepszyç zasady dotyczàce wydawania wieloj´-
zycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego,
w szczególnoÊci, jeÊli sà przeznaczone do u˝ywania za
granicà, uzgodni∏y, co nast´puje:

Artyku∏ 1

Odpisy skrócone aktów stanu cywilnego stwier-
dzajàcych urodzenie, zawarcie ma∏˝eƒstwa lub zgon
sà sporzàdzane na wniosek osoby zainteresowanej
lub, jeÊli korzystanie z nich wymaga t∏umaczenia,
zgodnie z formularzami A, B i C za∏àczonymi do niniej-
szej konwencji.

W ka˝dym Umawiajàcym si´ Paƒstwie odpisy te
wydawane sà jedynie osobom, które sà uprawnione
do otrzymania odpisów zupe∏nych.

Artyku∏ 2

Odpisy skrócone sà sporzàdzane na podstawie
pierwotnych wpisów i póêniejszych wzmianek w ak-
tach.

Artyku∏ 3

Ka˝de Umawiajàce si´ Paƒstwo mo˝e uzupe∏niç
za∏àczone do niniejszej konwencji formularze poprzez
rubryki i symbole wskazujàce inne wpisy lub wzmian-
ki w akcie, pod warunkiem ˝e ich wzór zostanie
uprzednio zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne
Mi´dzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego.

Wszelako ka˝de z Umawiajàcych si´ Paƒstw ma
prawo dodaç rubryk´ przeznaczonà na wpisanie nu-
meru identyfikacyjnego.

Artyku∏ 4

Wszelkie wpisy w formularzach dokonywane sà
drukowanymi literami alfabetu ∏aciƒskiego; mogà byç

one ponadto wpisane literami j´zyka u˝ytego do spo-
rzàdzenia aktu, do którego si´ odnoszà.

Artyku∏ 5

Daty wpisuje si´ cyframi arabskimi, wskazujàcymi
kolejno, pod symbolami Jo, Mo i An, dzieƒ, miesiàc
i rok. Dzieƒ i miesiàc oznacza si´ dwiema, a rok czte-
rema cyframi. Pierwsze dziewi´ç dni miesiàca i pierw-
sze dziewi´ç miesi´cy roku oznacza si´ cyframi od 01
do 09.

Po nazwie ka˝dej miejscowoÊci wymienionej
w odpisie wpisuje si´ nazw´ Paƒstwa, w którym si´
ona znajduje, jeÊli nie jest to Paƒstwo, w którym wy-
dano odpis.

Numer identyfikacyjny jest poprzedzony nazwà
Paƒstwa, które go przydzieli∏o.

Dla wskazania p∏ci u˝ywa si´ wy∏àcznie nast´pujà-
cych symboli: M — m´ska i F — ˝eƒska.

Dla wskazania zawarcia ma∏˝eƒstwa, separacji, roz-
wodu, uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa, zgonu osoby, której
dotyczy akt urodzenia, jak równie˝ zgonu ma∏˝onka lub
ma∏˝onki u˝ywa si´ wy∏àcznie nast´pujàcych symboli:
Mar — ma∏˝eƒstwo; Sc — separacja; Div — rozwód;
A — uniewa˝nienie; D — zgon; Dm — zgon ma∏˝onka;
Df — zgon ma∏˝onki. Po symbolach wpisuje si´ dat´
i miejsce zdarzenia. Po symbolu Mar wpisuje si´ po-
nadto nazwisko i imiona ma∏˝onka.

Artyku∏ 6

Na pierwszej stronie ka˝dego odpisu skróconego
tekst sta∏y, z wyjàtkiem symboli przewidzianych w ar-
tykule 5 dotyczàcych dat, jest wydrukowany przynaj-
mniej w dwóch j´zykach, w tym w j´zyku lub jednym
z j´zyków urz´dowych Paƒstwa, w którym odpis zosta∏
wydany, oraz w j´zyku francuskim.

Znaczenie symboli powinno byç wyjaÊnione w j´-
zyku lub jednym z j´zyków urz´dowych ka˝dego
z Paƒstw, które w chwili podpisania niniejszej kon-
wencji sà cz∏onkami Mi´dzynarodowej Komisji Stanu
Cywilnego lub sà zwiàzane Konwencjà Paryskà z dnia
27 wrzeÊnia 1956 r. dotyczàcà wydawania niektórych
odpisów skróconych aktów urodzenia przeznaczonych
za granic´, oraz w j´zyku angielskim.
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KONWENCJA NR 16

dotyczàca wydawania wieloj´zycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego,

sporzàdzona w Wiedniu dnia 8 wrzeÊnia 1976 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 8 wrzeÊnia 1976 r. w Wiedniu zosta∏a sporzàdzona Konwencja nr 16 dotyczàca wydawania wieloj´-
zycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, w nast´pujàcym brzmieniu:



Na odwrotnej stronie ka˝dego odpisu skróconego
powinno znajdowaç si´:

— powo∏anie na konwencj´, w j´zykach wskazanych
w akapicie drugim niniejszego artyku∏u;

— t∏umaczenie tekstu sta∏ego w j´zykach wskaza-
nych w akapicie drugim niniejszego artyku∏u, o ile
j´zyków tych nie u˝yto na stronie pierwszej;

— streszczenie artyku∏ów 3, 4, 5 i 7 konwencji, przy-
najmniej w j´zyku w∏adzy, która wydaje odpis.

Ka˝de Paƒstwo przyst´pujàce do niniejszej kon-
wencji przekazuje Radzie Federalnej Konfederacji
Szwajcarskiej, podczas sk∏adania swego aktu przystà-
pienia, t∏umaczenie na swój lub swoje j´zyki urz´dowe
sta∏ego tekstu oraz znaczenia symboli.

T∏umaczenie to Rada Federalna Konfederacji
Szwajcarskiej przekazuje Umawiajàcym si´ Paƒstwom
oraz Sekretarzowi Generalnemu Mi´dzynarodowej
Komisji Stanu Cywilnego.

Ka˝de z Umawiajàcych si´ Paƒstw b´dzie mog∏o
do∏àczyç to t∏umaczenie do odpisów wydawanych
przez jego w∏adze.

Artyku∏ 7

JeÊli treÊç aktu nie umo˝liwia wype∏nienia danej
rubryki lub cz´Êci odpisu skróconego, rubryk´ t´ lub
cz´Êç odpisu nale˝y uczyniç niewykorzystanà poprzez
zakreskowanie.

Artyku∏ 8

Odpisy zawierajà dat´ wydania oraz sà opatrzone
podpisem i piecz´cià w∏adzy, która je wyda∏a. Majà
one takà samà wartoÊç, jak odpisy wydane zgodnie
z prawem wewn´trznym obowiàzujàcym w Paƒstwie,
z którego pochodzà.

Sà one uznawane bez legalizacji lub równowa˝nej
formalnoÊci na terytorium ka˝dego z Paƒstw, zwiàza-
nych niniejszà konwencjà.

Artyku∏ 9

Z zastrze˝eniem postanowieƒ umów mi´dzynaro-
dowych dotyczàcych bezp∏atnego wydawania odpi-
sów zupe∏nych lub skróconych aktów stanu cywilnego,
za odpisy wydawane w wykonaniu niniejszej konwen-
cji nie mo˝na pobieraç op∏at wy˝szych od tych, jakie
pobierane sà za odpisy wydawane na podstawie usta-
wodawstwa wewn´trznego obowiàzujàcego w Paƒ-
stwie, z którego pochodzà.

Artyku∏ 10

Niniejsza konwencja nie stanowi przeszkody w uzy-
skiwaniu odpisów zupe∏nych aktów stanu cywilnego
zgodnie z przepisami prawa wewn´trznego kraju,
w którym te akty zosta∏y sporzàdzone lub transkrybo-
wane.

Artyku∏ 11

Ka˝de z Umawiajàcych si´ Paƒstw mo˝e oÊwiad-
czyç podczas podpisywania, notyfikacji przewidzianej
w artykule 12 lub przystàpienia, ˝e zastrzega sobie
prawo niestosowania niniejszej konwencji do odpi-
sów skróconych aktów urodzenia dzieci przysposobio-
nych.

Artyku∏ 12

Umawiajàce si´ Paƒstwa notyfikujà Radzie Fede-
ralnej Konfederacji Szwajcarskiej wype∏nienie proce-
dur wymaganych przez ich Konstytucj´ dla stosowa-
nia na ich terytorium niniejszej konwencji.

Rada Federalna Konfederacji Szwajcarskiej zawia-
damia Umawiajàce si´ Paƒstwa oraz Sekretarza Gene-
ralnego Mi´dzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego
o ka˝dej notyfikacji dokonanej zgodnie z akapitem po-
przednim.

Artyku∏ 13

Niniejsza konwencja wejdzie w ˝ycie trzydziestego
dnia nast´pujàcego po dacie z∏o˝enia piàtej notyfikacji
i od tego dnia obowiàzuje pomi´dzy pi´cioma Paƒ-
stwami, które dope∏ni∏y tej formalnoÊci.

W stosunku do ka˝dego Umawiajàcego si´ Paƒ-
stwa, które dope∏ni póêniej formalnoÊci przewidzianej
w artykule poprzednim, niniejsza konwencja zacznie
obowiàzywaç trzydziestego dnia nast´pujàcego po
dacie z∏o˝enia jego notyfikacji.

Po wejÊciu w ˝ycie niniejszej konwencji, Rzàd —
depozytariusz przekazuje jej tekst Sekretariatowi Na-
rodów Zjednoczonych w celu zarejestrowania i publi-
kacji, zgodnie z artyku∏em 102 Karty Narodów Zjedno-
czonych.

Artyku∏ 14

Konwencja dotyczàca wydawania niektórych odpi-
sów skróconych aktów stanu cywilnego przeznaczonych
za granic´, podpisana w Pary˝u dnia 27 wrzeÊnia 1956 r.,
przestaje obowiàzywaç pomi´dzy Paƒstwami, w stosun-
ku do których wejdzie w ˝ycie niniejsza konwencja.

Artyku∏ 15

Zastrze˝enie, o którym mowa w artykule 11, mo˝-
na w ka˝dym czasie wycofaç w ca∏oÊci lub w cz´Êci.
Wycofanie jest notyfikowane Radzie Federalnej Konfe-
deracji Szwajcarskiej.

Rada Federalna Konfederacji Szwajcarskiej powia-
damia Umawiajàce si´ Paƒstwa oraz Sekretarza Gene-
ralnego Mi´dzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego
o ka˝dej notyfikacji, o której mowa w akapicie poprze-
dzajàcym.

Artyku∏ 16

Niniejsza konwencja ma w pe∏ni zastosowanie na
ca∏ym terytorium europejskim ka˝dego Umawiajàce-
go si´ Paƒstwa.
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Ka˝de Paƒstwo mo˝e podczas podpisania, ratyfi-
kacji, przystàpienia lub póêniej oÊwiadczyç, w drodze
notyfikacji skierowanej do Rady Federalnej Konfede-
racji Szwajcarskiej, ˝e postanowienia niniejszej kon-
wencji b´dà mia∏y zastosowanie na jednym lub wielu
jego terytoriach nieeuropejskich albo w Paƒstwie lub
terytoriach, za których stosunki mi´dzynarodowe od-
powiada to Paƒstwo. Rada Federalna Konfederacji
Szwajcarskiej powiadamia o tej notyfikacji ka˝de
z Umawiajàcych si´ Paƒstw oraz Sekretarza General-
nego Mi´dzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego. Po-
stanowienia niniejszej konwencji zacznà obowiàzywaç
na terytorium lub terytoriach wskazanych w notyfika-
cji szeÊçdziesiàtego dnia nast´pujàcego po dacie
otrzymania tej notyfikacji przez Rad´ Federalnà Konfe-
deracji Szwajcarskiej.

Ka˝de Paƒstwo, które z∏o˝y∏o oÊwiadczenie zgod-
nie z postanowieniami akapitu 2 niniejszego artyku∏u,
mo˝e nast´pnie w ka˝dym czasie oÊwiadczyç w dro-
dze notyfikacji skierowanej do Rady Federalnej Konfe-
deracji Szwajcarskiej, ˝e niniejsza konwencja przesta-
je obowiàzywaç w stosunku do jednego lub wielu
Paƒstw albo terytoriów wskazanych w oÊwiadczeniu.

Rada Federalna Konfederacji Szwajcarskiej powia-
damia o nowej notyfikacji ka˝de Umawiajàce si´ Paƒ-
stwo oraz Sekretarza Generalnego Mi´dzynarodowej
Komisji Stanu Cywilnego.

Konwencja przestaje obowiàzywaç na danym tery-
torium szeÊçdziesiàtego dnia nast´pujàcego po dacie
otrzymania tej notyfikacji przez Rad´ Federalnà Konfe-
deracji Szwajcarskiej.

Artyku∏ 17

Ka˝de Paƒstwo mo˝e przystàpiç do niniejszej kon-
wencji po jej wejÊciu w ˝ycie. Akt przystàpienia sk∏ada

si´ w Radzie Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej,
która powiadamia wszystkie Umawiajàce si´ Paƒstwa
oraz Sekretarza Generalnego Mi´dzynarodowej Komi-
sji Stanu Cywilnego o ka˝dym z∏o˝eniu aktu przystà-
pienia. Konwencja wejdzie w ˝ycie w stosunku do
Paƒstwa przyst´pujàcego trzydziestego dnia nast´pu-
jàcego po dacie z∏o˝enia aktu przystàpienia.

Artyku∏ 18

Niniejsza konwencja jest zawarta na czas nieokre-
Êlony. Ka˝de z Umawiajàcych si´ Paƒstw ma prawo do
wypowiedzenia jej w ka˝dym czasie, poprzez pisemnà
notyfikacj´ skierowanà do Rady Federalnej Konfede-
racji Szwajcarskiej, która powiadomi o tym inne Uma-
wiajàce si´ Paƒstwa oraz Sekretarza Generalnego
Mi´dzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego.

Prawo do wypowiedzenia nie mo˝e byç wykorzy-
stane przez Paƒstwo przed up∏ywem jednego roku li-
czàc od daty, kiedy konwencja wesz∏a w ˝ycie w sto-
sunku do niego.

Wypowiedzenie staje si´ skuteczne w terminie sze-
Êciu miesi´cy od dnia otrzymania przez Rad´ Federal-
nà Konfederacji Szwajcarskiej notyfikacji przewidzia-
nej w akapicie pierwszym niniejszego artyku∏u.

NA DOWÓD CZEGO ni˝ej podpisani przedstawi-
ciele, nale˝ycie w tym celu upowa˝nieni, niniejszà
konwencj´ podpisali.

SPORZÑDZONO w Wiedniu dnia 8 wrze-
Ênia 1976 r., w jednym egzemplarzu, który zostanie
z∏o˝ony w archiwach Rady Federalnej Konfederacji
Szwajcarskiej i którego uwierzytelniona kopia zostanie
przekazana drogà dyplomatycznà ka˝demu z Umawia-
jàcych si´ Paƒstw oraz Sekretarzowi Generalnemu
Mi´dzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego.
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Les Etats signataires de la présente Convention,
désireux d’améliorer les r¯gles relatives ∫ la délivran-
ce d’extraits plurilingues de certains actes de l’état ci-
vil, notamment lorsqu’ils sont destinés ∫ servir ∫
l’étranger, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er

Les extraits des actes de l’état civil constatant la
naissance, le mariage ou le déc¯s sont, lorsqu’une
partie intéressée le demande ou lorsque leur utilisa-
tion nécessite une traduction, établis conformément
aux formules A, B et C annexées ∫ la présente Con-
vention.

Dans chaque Etat contractant, ces extraits ne sont
délivrés qu’aux personnes qui ont qualité pour obte-
nir des expéditions littérales.

Article 2

Les extraits sont établis sur la base des énoncia-
tions originaires et des mentions ultérieures 
des actes.

Article 3

Chaque Etat contractant a la faculté de compléter
les formules annexées ∫ la présente Convention par
des cases et des symboles indiquant d’autres énon-
ciations ou mentions de l’acte, ∫ condition que le li-
bellé en ait été préalablement approuvé par l’As-
semblée Générale de la Commission Internationale de
l’Etat Civil.

Toutefois chaque Etat contractant a la faculté d’ad-
joindre une case destinée ∫ recevoir un numéro
d’identification.

Article 4

Toutes les inscriptions ∫ porter sur les formules
sont écrites en caract¯res latins d’imprimerie; elles
peuvent en outre ˘tre écrites dans les caract¯res de la
langue qui a été utilisée pour la rédaction de l’acte au-
quel elles se réf¯rent.

Article 5

Les dates sont inscrites en chiffres arabes indi-
quant successivement, sous les symboles Jo, Mo et
An, le jour, le mois et l’année. Le jour et le mois sont
indiqués par deux chiffres, l’année par quatre chiffres.
Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers
mois de l’année sont indiqués par des chiffres allant
de 01 ∫ 09.

Le nom de tout lieu mentionné dans un extrait est
suivi du nom de l’Etat où ce lieu est situé, chaque fois
que cet Etat n’est pas celui où l’extrait est délivré.

Le numéro d’identification est précédé du nom de
l’Etat qui l’a attribué.

Pour indiquer le sexe sont exclusivement uti-
lisés les symboles suivants: M = masculin, F = féminin.

Pour indiquer le mariage, la séparation de corps, le
divorce, l’annulation du mariage, le déc¯s du titulaire
de l’acte de naissance ainsi que le déc¯s du mari ou de
la femme, sont exclusivement utilisés les symboles 
suivants: Mar = mariage; Sc = séparation de corps;
Div = divorce; A = annulation; D = déc¯s; Dm = déc¯s du
mari; Df = déc¯s de la femme. Ces symboles sont suivis
de la date et du lieu de l’événement. Le symbole „Mar”
est en outre suivi des nom et prénoms du conjoint.

Article 6

Au recto de chaque extrait les formules invaria-
bles, ∫ l’exclusion des symboles prévus ∫ l’article 5 en
ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux
langues au moins, dont la langue ou l’une des 
langues officielles de l’Etat où L’extrait est délivré et la
langue fran˜aise.

La signification des symboles doit y ˘tre indi-
quée au moins dans la langue ou l’une des langues of-
ficielles de chacun des Etats qui, au moment de la si-
gnature de la présente Convention, sont membres de
la Commission Internationale de l’Etat Civil ou sont
liés par la Convention de Paris du 27 septembre 1956
relative ∫ la délivrance de certains extraits d’actes 
de l’état civil destinés ∫ l’étranger, ainsi que dans 
la langue anglaise.

Au verso de chaque extrait doivent figurer:

— une référence ∫ la Convention, dans les langues
indiquées au deuxi¯me alinéa du présent article,

— la traduction des formules invariables, dans les
langues indiquées au deuxi¯me alinéa du présent
article, pour autant que ces langues n’ont pas été
utilisées au recto,

— un résumé des articles 3, 4, 5 et 7 de la Conven-
tion, au moins dans la langue de l’autorité qui
délivre l’extrait.

Chaque Etat qui adh¯re ∫ la présente Convention
communique au Conseil Fédéral Suisse, lors du
dépôt de son acte d’adhésion, la traduction dans sa ou
ses langues officielles des formules invariables et de
la signification des symboles.

Cette traduction est transmise par le Conseil
Fédéral Suisse aux Etats contractants et au Secrétaire
Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.

Chaque Etat contractant aura la faculté d’ajouter
cette traduction aux extraits qui seront délivrés par
ses autorités.
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Article 7

Si le libellé de l’acte ne permet pas de remplir une
case ou une partie de case de l’extrait, cette case ou
partie de case est rendue inutilisable par des traits.

Article 8

Les extraits portent la date de leur délivrance et
sont rev˘tus de la signature et du sceau de l’autorité
qui les a délivrés. Ils ont la m˘me valeur que les ex-
traits délivrés conformément aux r¯gles de droit 
interne en vigueur dans l’Etat dont ils émanent.

Ils sont acceptés sans légalisation ou formalité
équivalente sur le territoire de chacun des Etats
liés par la présente Convention.

Article 9

Sous réserve des accords internationaux relatifs ∫
la délivrance gratuite des expéditions ou extraits 
d’actes de l’état civil, les extraits délivrés en application
de la présente Convention ne peuvent donner lieu ∫ la
perception de droits plus élevés que les extraits 
établis en application de la législation interne en vigueur
dans l’Etat dont ils émanent.

Article 10

La présente Convention ne met pas obstacle ∫
l’obtention d’expéditions littérales d’actes de l’état ci-
vil établies conformément aux r¯gles de droit interne
du pays où ces actes ont été dressés ou transcrits.

Article 11

Chaque Etat contractant pourra, lors de la signatu-
re, de la notification prévue ∫ l’article 12 ou de
l’adhésion, déclarer qu’il se réserve la faculté de ne
pas appliquer la présente Convention aux extraits
d’actes de naissance concernant des enfants adoptés.

Article 12

Les Etats contractants notifieront au Conseil
Fédéral Suisse l’accomplissement des procédures re-
quises par leur Constitution pour rendre applicable
sur leur territoire la présente Convention.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats con-
tractants et le Secrétaire Général de la Commission In-
ternationale de l’Etat Civil de toute notification au
sens de l’alinéa précédent.

Article 13

La présente Convention entrera en vigueur ∫
compter du trenti¯me jour suivant la date du dépôt de
la cinqui¯me notification et prendra d¯s lors effet 
entre les cinq Etats ayant accompli cette formalité.

Pour chaque Etat contractant, accomplissant
postérieurement la formalité prévue ∫ l’article
précédent, la présente Convention prendra effet ∫

compter du trenti¯me jour suivant la date du dépôt de
sa notification.

D¯s l’entrée en vigueur de la présente Convention,
le Gouvernement dépositaire en transmettra le texte
au Secrétaire des Nations Unies en vue de son 
enregistrement et de sa publication, conformément ∫
l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 14

La Convention relative ∫ la délivrance de certains
extraits d’actes de l’état civil destinés ∫ l’étranger,
signée ∫ Paris le 27 septembre 1956, cesse d’˘tre 
applicable entre les Etats ∫ l’égard desquels la présen-
te Convention est entrée en vigueur.

Article 15

La réserve visée ∫ l’article 11 pourra ∫ tout mo-
ment ˘tre retirée totalement ou partiellement. Le re-
trait sera notifié au Conseil Fédéral Suisse.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats con-
tractants et le Secrétaire Général de la Commission In-
ternationale de l’Etat Civil de toute notification au
sens de l’alinéa précédent.

Article 16

La présente Convention s’applique de plein droit
sur toute l’étendue du territoire métropolitain de 
chaque Etat contractant.

Tout Etat pourra, lors de la signature, de la notifica-
tion, de l’adhésion ou ultérieurement, déclarer par no-
tification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les
dispositions de la présente Convention seront appli-
cables ∫ l’un ou plusieurs de ses territoires extra-
-métropolitains, des Etats ou des territoires dont il 
assume la responsabilité internationale. Le Conseil
Fédéral Suisse avisera de cette derni¯re notification
chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général
de la Commission Internationale de l’Etat Civil. Les 
dispositions de la présente Convention deviendront
applicables dans le ou les territoires désignés dans la
notification le soixanti¯me jour suivant la date ∫ laquelle
le Conseil Fédéral Suisse aura re˜u ladite notification.

Tout Etat qui a fait une déclaration, conformément
aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article, 
pourra, par la suite, déclarer ∫ tout moment, par noti-
fication adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la
présente Convention cessera d’˘tre applicable ∫ l’un
ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la
déclaration.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle
notification chacun des Etats contractants et le
Secrétaire Général de la Commission Internationale
de l’Etat Civil.

La Convention cessera d’˘tre aplicable au terri-
toire visé le soixanti¯me jour suivant la date ∫ laquelle
le Conseil Fédéral Suisse aura re˜u ladite notification.
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Article 17

Tout Etat pourra adhérer ∫ la présente Convention
apr¯s l’entrée en vigueur de celle-ci. L’acte d’adhésion
sera déposé aupr¯s du Conseil Fédéral Suisse. Celui-
-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secré-
taire Général de la Commission Internationale de l’Etat
Civil de tout dépôt d’acte d’adhésion. La Convention
entrera en vigueur, pour l’Etat adhérent, le trenti¯me
jour suivant la date du dépôt de l’acte d’adhésion.

Article 18

La présente Convention demeurera en vigueur
sans limitation de durée. Chacun des Etats contrac-
tants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout
temps au moyen d’une notification adressée par écrit
au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres
Etats contractants et le Secrétaire Général de la Com-
mission Internationale de l’Etat Civil.

Cette faculté de dénonciation ne pourra ˘tre
exercée par un Etat avant l’expiration d’un délai d’un
an ∫ compter de la date ∫ laquelle la Convention est
entrée en vigueur ∫ son égard.

La dénonciation produira effet ∫ compter d’un
délai de six mois apr¯s la date ∫ laquelle le Conseil
Fédéral Suisse aura re˜u la notification prévue ∫
l’alinéa premier du présent article.

En foi de quoi les représentants soussignés,
dûment autorisés ∫ cet effet, ont signé la présente 
Convention.

Fait ∫ Vienne, le 8 septembre 1976, en un exem-
plaire qui sera déposé dans les archives du Conseil
Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme
sera remise par la voie diplomatique ∫ chacun des
Etats contractants et au Secrétaire Général de la Com-
mission Internationale de l’Etat Civil.
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Po zapoznaniu si´ z powy˝szà konwencjà, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:

— zosta∏a ona uznana za s∏usznà zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w niej zawartych,

— Rzeczpospolita Polska postanawia przystàpiç do tej konwencji,

— postanowienia konwencji sà ratyfikowane, przyj´te, potwierdzone i b´dà niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 21 sierpnia 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


