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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 31 stycznia 2001 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Konwencji o uznawaniu rozwodów i separacji, sporzàdzonej w Hadze dnia
1 czerwca 1970 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e zgodnie
z artyku∏em 28 Konwencji o uznawaniu rozwodów i se-
paracji, sporzàdzonej w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r.,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikowa∏ dnia
27 lutego 1996 r. wy˝ej wymienionà konwencj´. Doku-
ment przystàpienia z∏o˝ony zosta∏, zgodnie z artyku∏em
28, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niderlan-
dów dnia 25 kwietnia 1996 r.

Zgodnie z artyku∏em 27 konwencji wesz∏a ona w ˝y-
cie dnia 24 sierpnia 1975 r., a w stosunku do Rzeczypo-
spolitej Polskiej dnia 24 czerwca 1996 r.

Przy sk∏adaniu dokumentu przystàpienia z∏o˝ono
nast´pujàce zastrze˝enia:

„Rzeczpospolita Polska zastrzega sobie prawo od-
mowy uznania rozwodu lub separacji w sytuacji okre-
Êlonej w artykule 19 punkt 1.

Zgodnie z artyku∏em 24 Rzeczpospolita Polska za-
strzega sobie prawo niestosowania niniejszej konwen-
cji do rozwodu lub separacji orzeczonych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie konwencji dla Rzeczypospolitej Pol-
skiej.”

Nast´pujàce paƒstwa wyrazi∏y zgod´ na przystà-
pienie Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji:
Niderlandy (dla Królestwa 

w Europie i Aruby) 24 lipca 1996 r.
Dania 27 wrzeÊnia 1996 r.
Norwegia 21 paêdziernika 1996 r.
Cypr 15 listopada 1996 r.
Finlandia 27 lutego 1997 r.
S∏owacja 23 maja 1997 r.
Szwecja 11 czerwca 1997 r.
Republika Czeska 14 listopada 1997 r.

Konwencja wesz∏a w ˝ycie mi´dzy Rzeczàpospolità
Polskà a nast´pujàcymi paƒstwami w podanych ni˝ej
datach:
Niderlandy (dla Królestwa 

w Europie i Aruby) 22 wrzeÊnia 1996 r.
Dania 26 listopada 1996 r.
Norwegia 20 grudnia 1996 r.
Cypr 14 stycznia 1997 r.
Finlandia 28 kwietnia 1997 r.
S∏owacja 22 lipca 1997 r.

Szwecja 10 sierpnia 1997 r.
Republika Czeska 13 stycznia 1998 r.

JednoczeÊnie podaje si´ do wiadomoÊci, co nast´-
puje:

1. Nast´pujàce paƒstwa sta∏y si´ stronami konwen-
cji w podanych ni˝ej datach:
Australia 24 wrzeÊnia 1985 r.
Chiny — Specjalny Region 

Administracyjny Hongkong 1 lipca 1972 r.
Cypr 13 stycznia 1983 r.
Dania 25 czerwca 1975 r.
Egipt 21 kwietnia 1980 r.
Finlandia 16 czerwca 1977 r.
Luksemburg 13 lutego 1991 r.
Niderlandy 23 czerwca 1981 r.
Norwegia 15 sierpnia 1978 r.
Portugalia 10 maja 1985 r.
Republika Czeska 12 maja 1976 r.
S∏owacja 12 maja 1976 r.
Szwajcaria 18 maja 1976 r.
Szwecja 25 czerwca 1975 r.
Zjednoczone Królestwo Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej 21 maja 1974 r.
W∏ochy 19 lutego 1986 r.

2. Nast´pujàce paƒstwa wyrazi∏y zgod´ na przystà-
pienie Australii do konwencji:
Niderlandy (dla Królestwa 

w Europie) 19 grudnia 1985 r.
Dania 5 lutego 1986 r.
Szwajcaria 12 lutego 1986 r.
Czechos∏owacja 13 lutego 1986 r.
W∏ochy 25 czerwca 1986 r.
Szwecja 2 lipca 1986 r.
Norwegia 17 paêdziernika 1986 r.
Zjednoczone Królestwo Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej 
(tak˝e dla Bermudów, Gibraltaru, 
Guernsey, Hongkongu*, Jersey 
i wyspy Man) 3 listopada 1986 r.

Finlandia 5 lutego 1990 r.
Luksemburg 27 marca 1991 r.
Portugalia 15 sierpnia 1991 r.
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Cypr 26 listopada 1992 r.

3. Konwencja wesz∏a w ˝ycie mi´dzy Australià a na-
st´pujàcymi paƒstwami w podanych ni˝ej datach:
Niderlandy (dla Królestwa 

w Europie) 17 lutego 1986 r.
Dania 6 kwietnia 1986 r.
Szwajcaria 13 kwietnia 1986 r.
Czechos∏owacja 14 kwietnia 1986 r.
W∏ochy 24 sierpnia 1986 r.
Szwecja 31 sierpnia 1986 r.
Norwegia 16 grudnia 1986 r.
Zjednoczone Królestwo Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej 
(tak˝e dla Bermudów, Gibraltaru, 
Guernsey, Hongkongu*, Jersey 
i wyspy Man) 2 stycznia 1987 r.

Finlandia 6 kwietnia 1990 r.
Luksemburg 26 maja 1991 r.
Portugalia 14 paêdziernika 1991 r.
Cypr 25 stycznia 1993 r.

4. Nast´pujàce paƒstwa wyrazi∏y zgod´ na przystà-
pienie Cypru do konwencji:
Niderlandy (dla Królestwa w Europie) 4 marca 1983 r.
Dania 22 marca 1983 r.
Czechos∏owacja 7 czerwca 1983 r.
Szwecja 25 lipca 1983 r.
Szwajcaria 15 wrzeÊnia 1983 r.
Finlandia 1 grudnia 1983 r.
W∏ochy 25 czerwca 1986 r.
Norwegia 17 paêdziernika 1986 r.
Luksemburg 27 marca 1991 r.
Portugalia 15 sierpnia 1991 r.
Zjednoczone Królestwo Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej 
(tak˝e dla Bermudów, Gibraltaru, 
Guernsey, Hongkongu*, Jersey 
i wyspy Man) 26 marca 1997 r.

Konwencja wesz∏a w ˝ycie mi´dzy Cyprem a nast´-
pujàcymi paƒstwami w podanych ni˝ej datach:
Niderlandy (dla Królestwa w Europie) 3 maja 1983 r.
Dania 21 maja 1983 r.
Czechos∏owacja 6 sierpnia 1983 r.
Szwecja 23 wrzeÊnia 1983 r.
Szwajcaria 14 listopada 1983 r.
Finlandia 30 stycznia 1984 r.
W∏ochy 24 sierpnia 1986 r.
Norwegia 16 grudnia 1986 r.
Luksemburg 26 maja 1991 r.
Portugalia 14 paêdziernika 1991 r.
Australia 25 stycznia 1993 r.
Polska 14 stycznia 1997 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej 
(tak˝e dla Bermudów, Gibraltaru, 
Guernsey, Hongkongu*, Jersey 
i wyspy Man) 25 maja 1997 r.

5. Nast´pujàce paƒstwa przyj´∏y deklaracje Nider-
landów o rozszerzeniu zakresu stosowania konwencji
w stosunku do Aruby**:
Dania 18 sierpnia 1986 r.
W∏ochy 14 paêdziernika 1986 r.
Norwegia 17 paêdziernika 1986 r.
Szwecja 19 listopada 1986 r.
Luksemburg 27 marca 1991 r.
Portugalia 15 sierpnia 1991 r.

Konwencja wesz∏a w ˝ycie mi´dzy Arubà a nast´-
pujàcymi paƒstwami w podanych ni˝ej datach:
Dania 17 paêdziernika 1986 r.
W∏ochy 13 grudnia 1986 r.
Norwegia 16 grudnia 1986 r.
Szwecja 18 stycznia 1987 r.
Luksemburg 26 maja 1991 r.
Portugalia 14 paêdziernika 1991 r.

6. Nast´pujàce paƒstwa przyj´∏y deklaracj´ Zjedno-
czonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏noc-
nej o rozszerzeniu zakresu stosowania konwencji
w stosunku do Guernsey***, Jersey*** i wyspy
Man***:
Szwecja 3 wrzeÊnia 1975 r.
Szwajcaria 3 marca 1978 r.
Dania 21 lipca 1981 r.
Niderlandy 29 czerwca 1982 r.
Finlandia 8 marca 1983 r.
W∏ochy 14 paêdziernika 1986 r.
Norwegia 17 paêdziernika 1986 r.
Luksemburg 27 marca 1991 r.

Konwencja wesz∏a w ˝ycie mi´dzy Guernsey a na-
st´pujàcymi paƒstwami w podanych ni˝ej datach:
Szwecja 2 listopada 1975 r.
Szwajcaria 2 maja 1978 r.
Dania 19 wrzeÊnia 1981 r.
Niderlandy (dla Królestwa 

w Europie) 28 sierpnia 1982 r.
Finlandia 7 maja 1983 r.
W∏ochy 13 grudnia 1986 r.
Norwegia 16 grudnia 1986 r.
Luksemburg 26 maja 1991 r.

Konwencja wesz∏a w ˝ycie mi´dzy Jersey a nast´-
pujàcymi paƒstwami w podanych ni˝ej datach:
Szwecja 2 listopada 1975 r.
Szwajcaria 2 maja 1978 r.
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Dania 19 wrzeÊnia 1981 r.
Niderlandy (dla Królestwa 

w Europie) 28 sierpnia 1982 r.
Finlandia 7 maja 1983 r.
W∏ochy 13 grudnia 1986 r.
Norwegia 16 grudnia 1986 r.
Luksemburg 26 maja 1991 r.

Konwencja wesz∏a w ˝ycie mi´dzy wyspà Man a na-
st´pujàcymi paƒstwami w podanych ni˝ej datach:
Szwecja 2 listopada 1975 r.
Szwajcaria 2 maja 1978 r.
Dania 19 wrzeÊnia 1981 r.
Niderlandy

(dla Królestwa w Europie) 28 sierpnia 1982 r.
Finlandia 7 maja 1983 r.
W∏ochy 13 grudnia 1986 r.
Norwegia 16 grudnia 1986 r.
Luksemburg 26 maja 1991 r.

7. Nast´pujàce paƒstwa przyj´∏y deklaracje Zjedno-
czonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏noc-
nej o rozszerzeniu zakresu stosowania konwencji
w stosunku do Gibraltaru*** i Hongkongu*:
Szwajcaria 5 kwietnia 1977 r.
Szwecja 12 maja 1977 r.
Dania 21 lipca 1981 r.
Niderlandy (dla Królestwa 

w Europie) 29 czerwca 1982 r.
Finlandia 8 marca 1983 r.
W∏ochy 14 paêdziernika 1986 r.
Norwegia 17 paêdziernika 1986 r.
Luksemburg 27 marca 1991 r.

Konwencja wesz∏a w ˝ycie mi´dzy Gibraltarem
a nast´pujàcymi paƒstwami w podanych ni˝ej datach:
Szwajcaria 4 czerwca 1977 r.
Szwecja 11 lipca 1977 r.
Dania 19 wrzeÊnia 1981 r.
Niderlandy (dla Królestwa 

w Europie) 28 sierpnia 1982 r.
Finlandia 7 maja 1983 r.
W∏ochy 13 grudnia 1986 r.
Norwegia 16 grudnia 1986 r.
Luksemburg 26 maja 1991 r.

Konwencja wesz∏a w ˝ycie mi´dzy Hongkongiem*
a nast´pujàcymi paƒstwami w podanych ni˝ej datach:
Szwajcaria 4 czerwca 1977 r.
Szwecja 11 lipca 1977 r.
Dania 19 wrzeÊnia 1981 r.
Niderlandy (dla Królestwa 

w Europie) 28 sierpnia 1982 r.
Finlandia 7 maja 1983 r.

W∏ochy 13 grudnia 1986 r.
Norwegia 16 grudnia 1986 r.
Luksemburg 26 maja 1991 r.

8. Nast´pujàce paƒstwa przyj´∏y deklaracj´ Wiel-
kiej Brytanii o rozszerzeniu zakresu stosowania kon-
wencji w stosunku do Bermudów***:
Niderlandy (dla Królestwa 

w Europie) 18 paêdziernika 1982 r.
Szwajcaria 13 grudnia 1982 r.
Dania 18 lutego 1983 r.
Finlandia 8 marca 1983 r.
Szwecja 25 lipca 1983 r.
W∏ochy 14 paêdziernika 1986 r.
Norwegia 17 paêdziernika 1986 r.
Luksemburg 27 marca 1991 r.

Konwencja wesz∏a w ˝ycie mi´dzy Bermudami
a nast´pujàcymi paƒstwami w podanych ni˝ej datach:
Niderlandy (dla Królestwa 

w Europie) 17 grudnia 1982 r.
Szwajcaria 11 lutego 1983 r.
Dania 19 kwietnia 1983 r.
Finlandia 7 maja 1983 r.
Szwecja 23 wrzeÊnia 1983 r.
W∏ochy 13 grudnia 1986 r.
Norwegia 16 grudnia 1986 r.
Luksemburg 26 maja 1991 r.

9. Nast´pujàce paƒstwa z∏o˝y∏y podane ni˝ej dekla-
racje i zastrze˝enia:

AUSTRALIA

Deklaracja:

„(...) konwencj´ stosuje si´ tylko do systemu praw-
nego obowiàzujàcego w stanach australijskich, na te-
rytoriach po∏o˝onych na kontynencie australijskim
oraz na wyspie Norfolk.”

Dnia 21 maja 1987 r. Rzàd Australii notyfikowa∏ Mi-
nisterstwu Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlan-
dów, zgodnie z artyku∏em 23 konwencji, ˝e stosowanie
konwencji rozciàga si´ na wszystkie systemy prawne
Australii.

”... the Convention extends only to the legal system applicable
in the Australian States and mainland Territories and Norfolk Is-
land.”

____________
* Zob. deklaracje i zastrze˝enia stron — Chiny — Specjal-

ny Region Administracyjny.
** Zob. deklaracje i zastrze˝enia stron — Niderlandy.

*** Zob. deklaracje i zastrze˝enia stron — Zjednoczone Kró-
lestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej.
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The Government of Australia notified to the Ministry of Foreign
Affairs of the Kingdom of the Netherlands on 21 May 1987, in accor-
dance with Article 23 of the Convention, that the Convention shall
henceforth apply to all of Australia’s legal systems.”

CHINY

(Dotyczy tylko Specjalnego Regionu Administracyjne-
go Hongkong)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Ni-
derlandów, jako depozytariusz konwencji, poda∏o do
wiadomoÊci, ˝e w dniu 16 czerwca 1997 r. Minister
Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów otrzy-
ma∏ not´ z dnia 11 czerwca 1997 r. od Ambasadora
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Pó∏nocnej w Hadze oraz not´ z dnia 3 czerwca 1997 r.
od Ambasadora Chiƒskiej Republiki Ludowej w Hadze,
dotyczàce Hongkongu.

Nota Ambasadora Wielkiej Brytanii:

„Ekscelencjo,

z upowa˝nienia Pierwszego Sekretarza Stanu do
Spraw Zagranicznych i Spraw Wspólnoty Brytyjskiej
w Rzàdzie Jej Królewskiej MoÊci pragn´ odnieÊç si´ do
Konwencji o uznawaniu rozwodów i separacji, sporzà-
dzonej w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (zwanej dalej
Konwencjà), która obecnie ma zastosowanie do Hong-
kongu.

Zosta∏am równie˝ upowa˝niona, by oÊwiadczyç, ̋ e
zgodnie ze Wspólnà Deklaracjà Rzàdu Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej i Rzàdu
Chiƒskiej Republiki Ludowej w sprawie Hongkongu,
podpisanà 19 grudnia 1984 r., Rzàd Zjednoczonego
Królestwa odda Hongkong Chiƒskiej Republice Ludo-
wej dnia 1 lipca 1997 r. Do tego dnia Rzàd Zjednoczo-
nego Królestwa w dalszym ciàgu ponosiç b´dzie odpo-
wiedzialnoÊç mi´dzynarodowà za Hongkong. Poczàw-
szy od tego dnia Rzàd Zjednoczonego Królestwa prze-
stanie byç odpowiedzialny za wykonywanie mi´dzyna-
rodowych praw i obowiàzków wynikajàcych ze stoso-
wania Konwencji w odniesieniu do Hongkongu.

(...) (podpisano: Rosemary Spencer)”

Nota Ambasadora Chiƒskiej Republiki Ludowej:

„Ekscelencjo,

zgodnie ze Wspólnà Deklaracjà Rzàdu Chiƒskiej Re-
publiki Ludowej i Rzàdu Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej w sprawie Hong-
kongu, podpisanà 19 grudnia 1984 r. (zwanà dalej
„Wspólnà Deklaracjà”), Chiƒska Republika Ludowa
odzyska suwerennoÊç nad Hongkongiem z dniem 1 lip-
ca 1997 r. Od tego dnia Hongkong stanie si´ Specjal-
nym Regionem Administracyjnym Chiƒskiej Republiki
Ludowej i otrzyma szerokà autonomi´, z wy∏àczeniem

w odniesieniu do spraw zagranicznych i obronnych,
które nale˝à do kompetencji Centralnego Rzàdu Ludo-
wego Chiƒskiej Republiki Ludowej.

Zarówno rozdzia∏ XI Aneksu I do Wspólnej Deklara-
cji „Opracowanie podstawowych za∏o˝eƒ polityki doty-
czàcej Hongkongu przez Rzàd Chiƒskiej Republiki Lu-
dowej”, jak i artyku∏ 153 Ustawy Zasadniczej Specjal-
nego Regionu Administracyjnego Chiƒskiej Republiki
Ludowej Hongkong, przyj´tej 4 kwietnia 1990 r. przez
Ogólnochiƒskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludo-
wych Chiƒskiej Republiki Ludowej, przewidujà, ˝e
umowy mi´dzynarodowe, których Chiƒska Republika
Ludowa nie jest stronà, a które sà wià˝àce dla Hong-
kongu, mogà byç wià˝àce dla Specjalnego Regionu
Administracyjnego Hongkong.

Zgodnie z powy˝szymi postanowieniami jestem
upowa˝niony przez Ministra Spraw Zagranicznych
Chiƒskiej Republiki Ludowej do z∏o˝enia nast´pujàce-
go oÊwiadczenia:

Konwencja o uznawaniu rozwodów i separacji,
sporzàdzona w Hadze 1 czerwca 1970 r. (zwana dalej
Konwencjà), w której Rzàd Królestwa Niderlandów jest
wskazany jako depozytariusz, którà obecnie stosuje si´
do Hongkongu, b´dzie stosowana w odniesieniu do
Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong
od dnia 1 lipca 1997 r.

W powy˝szym zakresie odpowiedzialnoÊç za wyko-
nywanie mi´dzynarodowych praw i obowiàzków spo-
czywajàcych na stronie konwencji przejmie Rzàd Chiƒ-
skiej Republiki Ludowej.

BylibyÊmy zobowiàzani, gdyby treÊç niniejszej no-
ty zosta∏a oficjalnie zaprotoko∏owana i podana do wia-
domoÊci pozosta∏ym stronom konwencji.

(...) (podpisano: Zhu Manli, Ambasador Nadzwy-
czajny i Pe∏nomocny Chiƒskiej Republiki Ludowej
w Królestwie Niderlandów)”

”The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Ne-
therlands, depositary of the Convention, gave notice that on 16
June 1997, the Minister for Foreign Affairs of the Kingdom of the
Netherlands received a Note dated 11 June 1997 from the Ambas-
sador of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ire-
land at The Hague and a Note dated 3 June 1997 from the Ambas-
sador of the People’s Republic of China at The Hague concerning
Hong Kong.

The note from the Ambassador of Great Britain reads as fol-
lows:

”Your Excellency,

I am instructed by Her Britannic Majesty’s Principal Secretary of
State for Foreign and Commonwealth Affairs to refer to the Conven-
tion on the Recognition of Divorces and Legal Separations done at
The Hague on 1 June 1970 (hereinafter referred to as the Conven-
tion) which applies to Hong Kong at present.
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I am also instructed to state that, in accordance with the Jo-
int Declaration of the Government of the United Kingdom of Gre-
at Britain and Northern Ireland and the Government of the Pe-
ople’s Republic of China on the Question of Hong Kong signed on
19 December 1984, the Government of the United Kingdom will
restore Hong Kong to the People’s Republic of China with effect
from 1 July 1997. The Government of the United Kingdom will
continue to have international responsibility for Hong Kong until
that date. Therefore, from that date the Government of the United
Kingdom will cease to be responsible for the international rights
and obligations arising from the application of the Convention to
Hong Kong.

(...)

(signed Rosemary Spencer)”.

The Note from the Ambassador of the People’s Republic of Chi-
na reads as follows:

Translation

”Your excellency,

In accordance with the Joint Declaration of the Government of
the People’s Republic of China and the  Government of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the Question of
Hong Kong signed on 19 December 1984 (hereinafter referred to as
the ’Joint Declaration’), the People’s Republic of China will resume
the exercise of sovereignty over Hong Kong with effect from 1 July
1997. Hong Kong will, with effect from that date, become a Special
Administrative Region of the People’s Republic of China and will en-
joy a high degree of autonomy, except in foreign and defence affa-
irs which are the responsibilities of the Central People’s Government
of the People’s Republic of China.

It is provided both in Section XI of Annex I to the Joint Declara-
tion, ’Elaboration by the Government of the People’s Republic of
China of its Basic Policies Regarding Hong Kong’, and Article 153 of
the Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of
the People’s Republic of China, which was adopted on 4 April 1990
by the National People’s Congress of the People’s Republic of Chi-
na, that international agreements to which the People’s Republic of
China is not a Party but which are implemented in Hong Kong may
continue to be implemented in the Hong Kong Special Administra-
tive Region.

In accordance with the above provisions, I am instructed by the
Minister of Foreign Affairs of the People’s Republic of China to ma-
ke the following notification:

The Convention on the Recognition of Divorces and Legal
Separations done at The Hague on 1 June 1970 (hereinafter re-
ferred to as the ”Convention”), by which the Government of the
Kingdom of the Netherlands is designated as the depositary,
which applies to Hong Kong at present, will continue to apply to
the Hong Kong Special Administrative Region with effect from
1 July 1997.

Within the above ambit, responsibility for the international 
rights and obligations of a Party to the Convention will be assumed
by the Government of the People’s Republic of China.

It would be appreciated if the contents of this Note could be pla-
ced formally on record and brought to the attention of the other
Parties to the Convention.

(...) (signed Zhu Manli, Ambassador Extraordinary and Plenipo-
tentiary of the People’s Republic of China to the Kingdom of the Ne-
therlands”.

CYPR

Zastrze˝enie:

„... Rzàd Republiki Cypryjskiej zastrzega sobie,
zgodnie z artyku∏em 19 ust´p 1, prawo odmowy uzna-
nia rozwodu lub separacji mi´dzy obojgiem ma∏˝on-
ków, którzy w trakcie rozwodu lub separacji byli oboje
obywatelami Republiki Cypryjskiej i nie posiadali oby-
watelstwa innego paƒstwa, a zastosowano prawo in-
ne ni˝ prawo wskazane przez normy prawa prywatne-
go mi´dzynarodowego obowiàzujàcego na Cyprze,
chyba ̋ e osiàgni´to taki sam skutek, jaki osiàgni´to by
przez zastosowanie prawa wskazanego przez te nor-
my”.

”... the  Government of the Republic of Cyprus reserves the 
right under para. (1) of Article 19 to refuse to recognize a divorce or
legal separation between two spouses who, at the time of the divor-
ce or legal separation, were both citizens of the Republic of Cyprus
and of no other State and a law other than that indicated by the ru-
les of Private International Law obtaining in Cyprus was applied,
unless the result reached is the same as that which would have be-
en reached by applying the law indicated by those rules.”

DANIA

Zastrze˝enie:

„Dania oÊwiadczy∏a, ˝e a˝ do odwo∏ania konwencji
nie stosuje si´ do Wysp Owczych i Grenlandii.”

”With the reservation that till ulterior decision the Convention
will not be applicable to the Faroe Islands and Greenland.”

LUKSEMBURG

Zastrze˝enie:

„Mo˝na odmówiç uznania rozwodu lub separacji
w przypadku, gdy oboje ma∏˝onkowie w chwili rozwo-
du lub separacji byli obywatelami Luksemburga i nie
posiadali obywatelstwa innego paƒstwa, a zastosowa-
no prawo inne ni˝ prawo wskazane przez normy prawa
prywatnego mi´dzynarodowego obowiàzujàcego
w Luksemburgu, chyba ˝e osiàgni´to taki sam skutek,
jaki osiàgni´to by przez zastosowanie prawa wskaza-
nego przez te normy.”

”It is possible that a divorce or legal separation may not be re-
cognized in cases where the two spouses, at the time of the divorce
or legal separation, were nationals of Luxembourg and of no other
State and a law other than that indicated by the rules of private in-
ternational law obtaining in Luxembourg was applied, unless the re-
sult reached is the same as that which would have been reached by
applying the law indicated by those rules.”
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NIDERLANDY

Deklaracja:

„Niderlandy rozszerzy∏y stosowanie konwencji na
Arub´ od dnia 28 maja 1986 r.”

”The Kingdom of the Netherlands extended the Convention to
Aruba on 28 May 1986.”

PORTUGALIA

Deklaracja:

„Dnia 18 paêdziernika 1999 r. Portugalia rozszerzy-
∏a stosowanie konwencji na Macau. Zgodnie z artyku-
∏em 29 ust´p 3 rozszerzenie b´dzie skuteczne tylko
w stosunkach z tymi Umawiajàcymi si´ Paƒstwami,
które wyrazi∏y zgod´ na to rozszerzenie.”

”On 18 October 1999, Portugal extended the Convention to Ma-
cau.

In accordance with Article 29, third paragraph, the extension
will have effect only as regards the relations with such Contrac-
ting States as will have declared their acceptance of the exten-
sion”.

REPUBLIKA CZESKA

Deklaracja:

„Dnia 28 stycznia 1993 r. Republika Czeska oÊwiad-
czy∏a, ˝e jest zwiàzana konwencjà — ∏àcznie z zastrze-
˝eniami i deklaracjami z∏o˝onymi przez Czechos∏owa-
cj´ — od dnia 1 stycznia 1993 r., tj. od daty podzia∏u
Czechos∏owacji.”

”On 28 January 1993, the Czech Republic declared itself to be
bound by the Convention — including reservations and declarations
made by Czechoslovakia — as of 1 January 1993, date of the division
of Czechoslovakia.”

Zastrze˝enia i deklaracja z∏o˝one przez by-
∏à Czechos∏owacj´:

„Czechos∏owacka Republika Socjalistyczna za-
strzega sobie, zgodnie z art. 19 Konwencji o uznawaniu
rozwodów i separacji, sporzàdzonej w Hadze dnia
1 czerwca 1970 r., prawo odmowy uznania rozwodu lub
separacji mi´dzy obojgiem ma∏˝onków, którzy w trak-
cie rozwodu lub separacji byli obywatelami Czechos∏o-
wackiej Republiki Socjalistycznej i nie posiadali oby-
watelstwa innego paƒstwa, a zastosowano prawo inne
ni˝ prawo wskazane przez normy prawa prywatnego
mi´dzynarodowego obowiàzujàcego w Czechos∏owa-
cji, chyba ˝e osiàgni´to taki sam skutek, jaki osiàgni´-
to by przez zastosowanie prawa wskazanego przez te
normy.

Czechos∏owacka Republika Socjalistyczna zastrze-
ga sobie równie˝, zgodnie z art. 24 konwencji, prawo
niestosowania konwencji do rozwodu lub separacji

orzeczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie konwencji
w odniesieniu do Czechos∏owackiej Republiki Socjali-
stycznej.

Czechos∏owacka Republika Socjalistyczna pragnie
oÊwiadczyç w zwiàzku z art. 29 Konwencji, który przy-
znaje ka˝demu paƒstwu prawo stosowania Konwencji
do wszystkich terytoriów, za których stosunki mi´dzy-
narodowe jest ono odpowiedzialne, ˝e utrzymywanie
niektórych krajów w stanie zale˝noÊci jest jej zdaniem
sprzeczne z duchem i celami Deklaracji Narodów Zjed-
noczonych z dnia 14 grudnia 1960 r. o przyznawaniu
niepodleg∏oÊci krajom i ludom kolonialnym, która de-
klaruje koniecznoÊç szybkiego i bezwarunkowego po-
∏o˝enia kresu kolonializmowi we wszystkich jego prze-
jawach.”

”The Socialist Republic of Czechoslovakia reserves the right,
under Article 19 of the Convention on the Recognition of Divorces
and Legal Separations, concluded at The Hague on 1 June 1970, to
refuse to recognize a divorce or legal separation between two spo-
uses who at the time of the divorce or legal separation were natio-
nals of the Socialist Republic of Czechoslovakia and of no other Sta-
te, and a law other than that indicated by the rules of Czechoslovakia
private international law was applied, unless the result reached is
the same as that which would have been reached by applying the
law indicated by those rules.

Similary, the Socialist Republic of Czechoslovakia reserves, un-
der Article 24 of the Convention, the right not to apply the Conven-
tion to a divorce or to a legal separation obtained before the date on
which it entered into force for the Socialist Republic of Czechoslova-
kia.

The Socialist Republic of Czechoslovakia wishes to state, in con-
nection with Article 29 of the Convention, which accords to any Sta-
te the right to apply the Convention to all territories for the interna-
tional relations of which it is responsible, that keeping certain coun-
tries in a state of dependence is in its opinion contrary to the spirit
and objectives of the United Nations Declaration of 14 December
1960 on the granting of independence to colonial countries and pe-
oples, which declares the necessity for a speedy and unconditional
end to colonialism in all its forms.”

S¸OWACJA

Deklaracja:

„Dnia 15 marca 1993 r. Republika S∏owacka
oÊwiadczy∏a, ˝e jest zwiàzana konwencjà — ∏àcznie
z zastrze˝eniami  i deklaracjami z∏o˝onymi przez Cze-
chos∏owacj´, jak równie˝ sprzeciwami Czechos∏owacji
do zastrze˝eƒ z∏o˝onych przez inne strony traktatu —
od dnia 1 stycznia 1993 r., tj. od daty podzia∏u Czecho-
s∏owacji. (*)”

(*) Zastrze˝enia, deklaracje i sprzeciwy z∏o˝one
przez by∏à Czechos∏owacj´: zob. — „Republika Cze-
ska”.

”On 15 March 1993, the Slovak Republic declared itself to be bo-
und by the Convention — including reservations and declarations
made by Czechoslovakia as well as objections by Czechoslovakia in
respect of reservations made by other Treaty Parties — as of 1 Janu-
ary 1993, date of the division of Czechoslovakia.
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Reservations and declarations made by the former Czechoslo-
vakia: see above under Czech Republic.”

SZWAJCARIA

Zastrze˝enie:

„Zgodnie z artyku∏em 24 ust´p 2 konwencji Szwaj-
caria zastrzega sobie prawo niestosowania konwencji
do rozwodów lub separacji uzyskanych przed datà jej
wejÊcia  w ˝ycie w odniesieniu do Szwajcarii.”

”In conformity with Article 24, paragraph 2, of the Convention,
Switzerland reserves the right not to apply the Convention to a di-
vorce or to a legal separation obtained before the date on which it
entered into force for Switzerland.”

W¸OCHY

Zastrze˝enie:

„Rzàd w∏oski zastrzega sobie, zgodnie z artyku∏em
19 ust´p 1, prawo odmowy uznania rozwodu lub sepa-
racji mi´dzy obojgiem ma∏˝onków, którzy w trakcie roz-
wodu lub separacji byli oboje obywatelami W∏och i nie
posiadali obywatelstwa innego paƒstwa, a zastosowa-
no prawo inne ni˝ prawo wskazane przez normy prawa
prywatnego mi´dzynarodowego obowiàzujàcego we
W∏oszech, chyba ˝e osiàgni´to taki sam skutek, jaki
osiàgni´to by przez zastosowanie prawa wskazanego
przez te normy.”

”The Italian Government reserves the right, in accordance with
Article 19, paragraph 1, to refuse to recognize a divorce or legal se-
paration between two spouses who, at the time of the divorce or le-
gal separation were nationals of Italy, and of no other State, and
a law other than that indicated by the rules of private international
law of Italy was applied, unless the result reached is the same as that
which would have been reached by applying the law indicated by
those rules.”

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII
I IRLANDII PÓ¸NOCNEJ

Deklaracja i zastrze˝enie:

„(a) Zgodnie z postanowieniami artyku∏u 23 kon-
wencj´ stosuje si´ do systemów prawnych obowiàzu-
jàcych w trzech cz´Êciach Zjednoczonego Królestwa, tj.
w Anglii i Walii, Szkocji i Irlandii Pó∏nocnej.

(b) Zgodnie z postanowieniami artyku∏u 24 Zjedno-
czone Królestwo zastrzega sobie prawo niestosowania
konwencji do rozwodów lub separacji, uzyskanych
przed dniem jej wejÊcia w ˝ycie w odniesieniu do Zjed-
noczonego Królestwa. Jednak˝e Zjednoczone Króle-
stwo b´dzie w praktyce stosowaç postanowienia kon-
wencji do rozwodów lub separacji, uzyskanych w lub
po terminie wejÊcia w ˝ycie przepisów implementujà-
cych postanowienia konwencji w tej cz´Êci Zjednoczo-

nego Królestwa, w której wyst´puje si´ o uznanie roz-
wodu lub separacji.

Zjednoczone Królestwo b´dzie tak˝e stosowaç po-
stanowienia konwencji do rozwodów lub separacji
uzyskanych przed tà datà, z zastrze˝eniem, ˝e stoso-
wanie tych postanowieƒ nie naruszy ˝adnych praw
majàtkowych nabytych przed tà datà przez jakàkol-
wiek osob´ i ˝e postanowienia te nie b´dà mia∏y zasto-
sowania w przypadku, gdy kwestia wa˝noÊci rozwodu
lub separacji zosta∏a rozstrzygni´ta przed tà datà,
przez sàd w∏aÊciwy dla rozpatrzenia sprawy w Zjedno-
czonym Królestwie, Guernsey, Jersey lub na wyspie
Man. Przepisy implementujàce postanowienia kon-
wencji wesz∏y w ˝ycie w Anglii i Walii oraz w Szkocji
1 stycznia 1972 r., a w Irlandii Pó∏nocnej 1 stycznia
1974 r.”

Rozszerzenie zakresu stosowania konwencji

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Pó∏nocnej rozszerzy∏o stosowanie konwencji na nast´-
pujàce terytoria:
Guernsey1) 21 maja 1974 r.
Jersey1) 21 maja 1974 r.
wyspa Man1) 21 maja 1974 r.
Gibraltar2) 28 stycznia 1977 r.
Hongkong2)* 28 stycznia 1977 r.
Bermudy3) 20 sierpnia 1982 r.

1) z nast´pujàcym zastrze˝eniem:

„Zgodnie z art. 24 i 25 w odniesieniu do wy˝ej wy-
mienionych terytoriów Zjednoczone Królestwo za-
strzega sobie prawo niestosowania konwencji do roz-
wodów lub separacji, uzyskanych przed dniem jej
wejÊcia w ˝ycie w odniesieniu do tych terytoriów. Nie-
mniej jednak na tych terytoriach postanowienia kon-
wencji b´dà mia∏y w praktyce zastosowanie do roz-
wodów lub separacji, uzyskanych w lub po dniu wej-
Êcia w ˝ycie przepisów implementujàcych postano-
wienia konwencji na terytorium, na którym wyst´pu-
je si´ o uznanie rozwodu lub separacji. Postanowienia
konwencji b´dà tak˝e mia∏y zastosowanie na tym te-
rytorium do rozwodów lub separacji, uzyskanych
przed tà datà, z zastrze˝eniem, ̋ e  stosowanie tych po-
stanowieƒ nie naruszy ˝adnych praw majàtkowych
nabytych przed tà datà przez jakàkolwiek osob´ i ˝e
postanowienia te nie b´dà mia∏y zastosowania
w przypadku, gdy kwestia wa˝noÊci rozwodu lub se-
paracji zosta∏a rozstrzygni´ta przed tà datà przez sàd
w∏aÊciwy dla rozpatrzenia sprawy w Zjednoczonym
Królestwie, Guernsey, Jersey lub na wyspie Man.
Przepisy implementujàce postanowienia konwencji
wesz∏y w ˝ycie w Guernsey 27 czerwca 1972 r., w Jer-
sey 13 listopada 1973 r., a na Wyspie Man 17 paêdzier-
nika 1972 r.”

2) z nast´pujàcym zastrze˝eniem:

„Zgodnie z art. 24 i 25 w odniesieniu do wy˝ej wy-
mienionych terytoriów Zjednoczone Królestwo za-
strzega sobie prawo niestosowania konwencji do roz-
wodów lub separacji, uzyskanych przed dniem jej wej-
Êcia w ˝ycie w odniesieniu do tych terytoriów. Niem-
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niej jednak na tych terytoriach postanowienia konwen-
cji b´dà mia∏y w praktyce zastosowanie do rozwodów
lub separacji uzyskanych w lub po dniu wejÊcia w ˝y-
cie przepisów implementujàcych postanowienia kon-
wencji na terytorium, na którym wyst´puje si´ o uzna-
nie rozwodu lub separacji. Postanowienia konwencji
b´dà tak˝e mia∏y zastosowanie na tym terytorium do
rozwodów lub separacji, uzyskanych przed tà datà,
z zastrze˝eniem, ˝e stosowanie tych postanowieƒ nie
naruszy ̋ adnych praw majàtkowych nabytych przed tà
datà przez jakàkolwiek osob´ i ˝e postanowienia te nie
b´dà mia∏y zastosowania w przypadku, gdy kwestia
wa˝noÊci rozwodu lub separacji zosta∏a rozstrzygni´ta
przed tà datà przez sàd w∏aÊciwy dla rozpatrzenia spra-
wy na tym terytorium.

Przepisy implementujàce postanowienia konwen-
cji wesz∏y w ˝ycie w Gibraltarze 1 listopada 1974 r.,
a w Hongkongu* 1 kwietnia 1972 r.”

*Dnia 1 lipca 1997 r. Rzàd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej odda∏ Hongkong Chiƒskiej Republice Lu-
dowej. Zob. deklaracje i zastrze˝enia — „Chiny — Specjalny Region
Administracyjny Hongkong”.

3) z nast´pujàcym  zastrze˝eniem:

„Zgodnie z art. 24 i 25, w odniesieniu do Bermu-
dów, Zjednoczone Królestwo zastrzega sobie prawo
niestosowania konwencji do rozwodów lub separacji,
uzyskanych przed dniem jej wejÊcia w ˝ycie w odnie-
sieniu do Bermudów. Niemniej jednak na Bermudach
postanowienia konwencji b´dà  mia∏y w praktyce za-
stosowanie do rozwodów lub separacji, uzyskanych
w lub po dacie wejÊcia w ˝ycie przepisów implementu-
jàcych postanowienia konwencji na Bermudach, to jest
w lub po dniu 1 sierpnia 1977 r.”

”(a) In accordance with the provisions of Article 23, the Conven-
tion shall extend to the legal systems of the three parts of the United
Kingdom, namely England and Wales, Scotland and Northern Ire-
land.

(b) In accordance with the provisions of Article 24, the United
Kingdom reserves the right not to apply the Convention to a divorce
or to a legal separation obtained before the date on which, in rela-
tion to the United Kingdom, the Convention comes into force. Never-
theless, the United Kingdom will in practice apply the provisions of
the Convention to a divorce or legal separation obtained on or after
the date on which the legislation implementing the provisions of the
Convention came into force in the part of the United Kingdom in
which recognition is sought.

The United Kingdom will also apply the provisions of the 
Convention to a divorce or legal separation obtained before that da-
te, save that in such a case the application of those provisions will
not affect any property rights to which any person became entitled
before that date and those provisions will not apply where the que-
stion of the validity of the divorce or legal separation has been de-
cided before that date by any competent court in the United King-
dom, the Bailiwick of Guernsey, the Bailiwick of Jersey or the Isle of
Man. The legislation implementing the provisions of the Conven-
tion came into force in England and Wales and Scotland on the 1st
of January 1972, and in Northern Ireland on the 1st of January
1974.”

Extensions

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
extended the Convention to the following territories:

the Bailiwick of Guernsey1) 21 May 1974

the Bailiwick of Jersey1) 21 May 1974

the Isle of Man1) 21 May 1974

Gibraltar2) 28 January 1977

Hong Kong2)* 28 January 1977

Bermuda3) 20 August 1982

1) Under the following reservation:

”In accordance with the provisions of Articles 24 and 25, the
United Kingdom reserves the right not to apply the Convention, in
relation to the aforesaid territories, to a divorce or to a legal separa-
tion obtained before the date on which, in relation to those territo-
ries, the Convention comes into force. Nevertheless, the provisions
of the Convention will in practice be applied in those territories to
a divorce or legal separation obtained on or after the date on which
the legislation implementing the provisions of the Convention came
into force in the territory in which recognition is sought. The provi-
sions of the Convention will also be applied in that territory to a di-
vorce or legal separation obtained before that date, save that in 
such a  case the application of those provisions will not affect any
property rights to which any person became entitled before that da-
te and those provisions will not apply where the question of the va-
lidity of the divorce or legal separation has been decided before that
date by any competent court in the United Kingdom, the Bailiwick of
Guernsey, the Bailiwick of Jersey or the Isle of Man. The legislation
implementing the provisions of the Convention came into force in
the Bailiwick of Guernsey on the 27th of June 1972; in the Bailiwick
of Jersey on the 13th of November 1973; and in the Isle of Man on
the 17th of October 1972.”

2) Under the following reservation:

”In accordance with the provisions of Articles 24 and 25, the
United Kingdom reserves the right not to apply the Convention, in
relation to the aforesaid territories, to a divorce or to a legal separa-
tion obtained before the date on which, in relation to those territo-
ries, the Convention comes into force. Nevertheless, the provisions
of the Convention will in practice be applied in those territories to
a divorce or legal separation obtained on or after the date on which
the legislation implementing the provisions of the Convention came
into force in the territory in which recognition is sought. The provi-
sions of the Convention will also be applied in that territory to a di-
vorce or legal separation obtained before that date, save that in such
a case the application of those provisions will not affect any proper-
ty rights to which any person became entitled before that date and
those provisions will not apply where the question of the validity of
the divorce or legal separation has been decided before that date by
a competent court in that territory.

The legislation implementing the provisions of the Convention
came into force in Gibraltar on the 1st of November 1974, and in
Hong Kong* on the 1st of April 1972.”

* On 1 July 1997, the Government of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland restored Hong Kong to the Pe-
ople’s Republic of China. See supra, under ”CHINA, Hong Kong Spe-
cial Administrative Region”.

3) Under the following reservation:

”In accordance with the provisions of Articles 24 and 25, the
United Kingdom reserves the right not to apply the Convention, in
relation to Bermuda, to a divorce or to a legal separation obtained
before the date on which the Convention comes into force for Ber-
muda. Nevertheless the provisions of the Convention will in practi-
ce be applied in Bermuda to a divorce or legal separation obtained
on or after the date on which the legislation implementing the pro-
visions of the Convention came into force in Bermuda, namely 1st
August 1977.”

Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski


