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196 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 30 czerwca 1955 r. 

'" sprawie akcepł.acłł przez Wenezuelę Aktu wprowadzającego -poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, 
przyjętego W Genewie dnia 25czerwcB 1953 r. 

POOdjt! się niniejszym do wiadomości; że zgodllie z art. 6 
Aktu wprowadzającego popniwki do Konstytucji Międzynaro
dowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerw
ca 1953 r. (Dz. U. z 1954 r. Nr 44, poz. 204), nastąpiło dnia 2 lip-

ca 1954 r. złożenie przez Wenezuelę dokum~ntu akceptącyjn .. 
. go powyższego Aktu. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. M. Naszko~ski 

197 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

oz dnia 30 czerwca 1955 r. 

w sprawie przystąpienia Hondurasu doMiędzynarodow4!j Organizacji Pracy. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 1 
ł 3 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, zmienio
Óej w 1946 r. i w 1953 r. (Dz. U. z 1948 r. Nr 43, poz. 308 

i z 1954 r. Nr 44, poz. 204), nastąpiło dnia l stycznia 1955 r. 
przystąpienie Hondurasu do wymienionej Organizacji. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. M. Naszkowski 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWB 

oz dnia 30 czerwca 1955 r. 

'" sprawie przystąp!eala Indli1 do porozumienia dotyczącego ułatwień marynarzom handlowym leczenia tborób wenerycz· 
nych, podpisanego w BrukseU dnia l grudnia 1924 r. 

Podaje :sit;C niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artyku
łem 5 porozumienia w sprawie ułatwień marynarzom handlo
wym leczenia chorób wenerycznych, podpisanego w Brukseli 
dnia 1 grudnia 1924 r. (Dz. U.z 1933 T. Nr 13, poz. 92), nastąpi'" 

ło dnia 6 listopada 1954 r. zgłoszenie przez Indie przystąpienia 
do powyższego porozumienia. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. M. Naszkowskl 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 1 lipca 1955 r. 

,~~ 'W sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Albanii do Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu ł kar~niu zbrodnI 
ludobójstwa. 

Podaje ISię niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. XI oświadcza, że jeśli chodzi o jurysdykcję Międzynarodowego 
Konwencji w sprawie zapobieganIa i karania zbrodni ludobój- Trybunału w odniesieniu do sporów, dotyczących interpretacjI. 
stwa, . uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjed-- zas tosowania i wykonania Konwencji, Ludowa Republika Alba ... 
noczonych dnia 9 grudnia 194B r. (Dz. U. z 1952 r. Nr 2, poz. 9), nii pozostaje nadal, podobnie jak i dotychczas, na stanowisku, 
nastąpiło dnia 12 maja 1955 r. złożenie przez Lu{lową Republikę że w każdym poszczególnym przypadku zgoda wszystkich stron 
Albanii dokumentu przystąpienia do Powyższej K:mwencji. w sporze jest niezbędna dia przedłożenia każdego poszczególn&-

Wymienione przys tąpienie zostało dokonane z następują- go sporu Międzynarodowemu Trybunałówi do . (Jecyzji. 
cymi zastrzeżeniami: Co się tyczy a·rt. XII, Ludowa Republika Albanii oświad. 

"Co się tyczy art. IX, Ludowa Republika Albanii nie uwa- cza, że nie zgadza się na art. XII Konwencji i uważa, ż. 
ta się za- związaną postanowieniami art. IX, który przewiduje, wszystkie postanowienia Konwencji powinny rozciągać się na· 
te spory między Umawiającymi się Stronami, dotyczące inter- terytoria nie autonomiczne, · włącznie z terytoriami powiemi-
pretacji, zastosowania i wykonania Konwencji, będą przedkła- czymi". 
c,lane do rozpatrzenia na żądanie każdej strony w sporze Mię- -
dzynarodowemu Trybunałowi. Ludowa Republika Albanii Minister Spraw Zagranicznych: w z. M. Naszkowski 

noczono z polecell.ia Prezesa Radv M!Ulstrów w Drukarni Akcydensowej w Warszawie, ul. Tamka 3. 
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