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Turcjt, lłurmy t Cxedloslowac}f ·eto Konwencji o przywilejach IImm.unltetach NarrnbSw
Zjedaoczonych z dnłil t3 lutego ł9.f& r.

Podaje się mmeJiiZym do wiadomości, . że zgodnie zł 32 ·
wenc}i f) pr:liywilejacb i immunitetach N&rod$w Zjedno.c z . ych,zatwierdzonej F'~zez Zg.taml:.dzerue Ogólne OI:9d.lłiz<łcjl
N ~Q,w ZjeonoczooyclJ. dnia 13 lu,teq:o 1946 r. (D:li. U.z 1948 r .. . '
Nr 39, poz. 28fJknćHotąpił€l pn:ystąpieaie 00 P'lwy:ższeJKon~
w
li JUg<lsławU - d nia. ~ uerwca 1950- r., T'ruc,ii- dnia ·
22 sierpnia !iSSO F., BUlmy - dnia 25 st)'cUlpa l!}'55 r. oraz
Cz chosłowacji - dnia 7 września 1955 r.

la

Czechosłowacja
trzeżeniem:

przystllpihl do Konwencji z
'.

nastp'pując ym

wiązkową Międzynarodowego Trybunału w
sprawa·ch sporny-c.n.; wyniuj~ych z interpFe:tacji lub stQ6.~W.iUłŁa Kon'wencji;
w odniesieniu. 00 kompetuc.j i Międzyllitrodowe§o'FE)fDtlma4U
W takici:h sprawach spómycb Republika CZe1ChosłQwit€ka liInyl.ą.cus.ię do stilnowiska, 'Że . dla przedłoŻ:enra. PQszcz~om~go
sporu MiędzYnaIodoweIllu ,TI'ybWJćlło-wi df), fo:.:.str~y~ni~fo':~ wyffi&g&na jest zgoda. w kiliQym ~1"widuamym p.r:r.y-piidk.u w.s:t.y·stkich stron w sporu. ZiLstr~Fli@ninie.isze!>t~lł)e !i~. l'tlkwBid do dalszych postaJłQwień za.wartyclł w tym sa~yJi}; filó&ragrafie, według których opinia doradcza Miętlzynarod 6wego
Trybunału ma być przyjęta jakg decydująca " , '
.

" ..JtepubJika , Czechosłowacka, nie- uw~ża się za związańfł
t...~" ".

" lUt allrllfem30 Konwencji,który przewiduje jurysdykcję ob 0-

Minister Spraw Zagril1licznych: SI. Skrzeszewski
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' z dnia l grudnia 1955 r;

aprawle. ratyfikacji przez Jugosławię l Irak Konw~ncjl o zwalczaniu handlu ~ ludźmi
do podpisu w ·lake Success dnia 21 marca l !lSO ,r.
, '· Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 23
Ko wencji o zwalczaniu handluludżmi i eksploatacji" prostytuc 'i, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca
19 r. , (Dz. U. z 1952 r. Nr 41, poz. 278), nastąpiło złożenie przez

eksploa~aCjl prostytucji, otwarteJ

Jugosławię dnia 26 kwietnia 1951 r. dolwmenturatyfikacyjnego
powy ższej Konwencji oraz przez Irak dnia 22 września 19.')5 r.

dokumentu 'przystąpienia do tej Konwencji.
"

Minister Spraw Zagranicznych : St. Sklzeszewski
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z dnia 2 grudnia 1955 r.
sprawie P!zystąplenia Syrii do Konwencji. z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu l karaniu zbrodni ludohójstwa.

..

Podaje się niniejszym do wiadomoś ci, że zgodl1ie z art: XI
Ko wencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstw , uchwalonej przez Zrrroma dż0n ie Ogólne Narodów Zjednoc onych dnia 9 grudnia 1948 r. (Dz, U. z 1952 f. Nr 2, poz. :9).

nast ąpiło dnia 25 czetwca1955 r. zło żenie przez
menti!! przystąpien'ja do "i>OwyzszejKói;nvęncji. "

Minister Spraw Zagranicznych: St. Skrzeszewsk i

Syrię
, 'l

doku-

