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OSWIADCZEN1ERZĄDOWE

z dnia 10 stycznia 1968 r.
w sprawie

przystąpienia

Zjednoczonego I(róleslwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do Konwencji o prawach
politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artyV KOI).wencji
prawach . .politycznych kobiet, sporzą
dzonej w Nowym Jorku dnia 31 ma~ca 1953 r. (Dz. U. z 1955 r.
Nr 16, poz . . 86), złożony został Sekretarzowi Generalnemu
Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 24 lutego 1967. r.
dókument przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Bry:t~nii ,i Północnej Irlandii, do powyższej konwencji.

e)

Dokument przystąpienia stwierdza, że Rząd Zjednoczonego
KrólestWa ,przystępuje do wyżej wymienionej konwencji w
imieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północ-o
nej Irlandii oraz teryturiów znajdujących się pod suwerennością terytorialną Zjednoczonego Królestwa, jak r,ównież
państwa Brunei, królestwa Tonga, brytyjskiego protektoratu
wysp Salomona i protektoratu Suazi.

g)

Podaj~ się

kUłem

o

f) zatrudnienia kobiet zamężnych ' w służbie dyplomatycznej Jej Królewskiej Mości i w służbIe pań
stwowej w Północnej Irlandii, Antigua, Fidżi, Grenadzie, Hongkongu, St. Lucia i St. Vincent;

, i) w państwie Brunei - wykonywania władzy królewskiej, udżiału w sądach przysięgłych lub ich
odpowiednika i piastowania niektórych stanowisk
podlegaj~cych prawu mahometańskiemu.

,,1) 'Artykuł III jest przyjęty · z zastrzeżeniami, obowią
zującymi do czasu każdorazowego notyfikowania ,
o ich wycofaniu, jeżeli dotyczy:
a) sukcesji tronu;
głównie

uposażenia kobiet w służbie państwowej , Gibraltaru, Hongk-ongu, Seszeli oraz protektoratu Suazi,

h) stanowiska przedstawiciela władzy królewskiej
("bailiff") na wy:;;pie Guernsey;

Przy składaniu dokumentu przystąpienia złożone zostały
w imieniu Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Bryta __
nli i Północnej Irlandii następujące , zastrzeżenia, zgodnie
, z artykułem VII konwencji:

b) niektórych urzędów,
monialnym;

udziału w sądach przysięgłych na wyspach Ba- '
hema, w Grenadzie, na wyspie Man i Montserrał
oraz w królestwie Tonga;

o charakterze cere-

2) Zjednoczone Królestwo zastrzega sobie prawo odroczenia stosowania niniejszej konwencji odnośnie do
kobiet żyjących w kolonii Aden, uwzględniając, miejscowe zwyczaje i tradycje. Ponadto Zjednocźone
Królestwo zastrzega sobie prawo niestosowania tej '
konwencji ' w odniesieniu do Rodezji, dopóki nie poinformuje Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, że jest w stanie zapewnić peł
nąrealizację zobowiązań wynikających z powyższej
konwen,cji w stosunku do tego terytorium." .,

Zgodnie z artykułem VI ustęp 2 konwencja weszła w ży...
c) . funkcji zasiadania głosowania W Izbie L9rdów,
przysług,ującej
posiadaczom dziedzicznych pa- ' cie dnia 25 maja 1967 roku w stosunku do Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, terytoriów
r.ostw i niektórych urzędów w Kościele Anglii;
znajdujących się pod jego suwerennością terytorialną oraz
d) poboru do wojska i warunków służby w siłach państwa Brunei, królestwa Tonga, brytyjskiego protektoratu
wysp Salomona i prótektoratu Suazi.
, zbrojnych;
Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 stycznia 1968 r.
w , sprawie przystąpienia ParagwaN--do Konwencji o ujednostaJnienią niektórych przepisów dotyczących zderzeń wraz
z Protokołem po~isania, do Konwencji o ujednostajnieJilu pieklórych przepisów d,otyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego wraz z Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 23 września 1910 r., oraz do Kon:wencji o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, sporządzonej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Podaje się niniejszym de;> wiadomości, że zg'odnie z arty15 Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepi' sów dotyczących zderzeń (Dz. U. z '1938 r. Nr 101, poz. 670),
artykułe~ 17 Konwencji , O ujedno$tajnieniu niektórych przekułem

pisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego (Dz. U. z 1938 r. Nr 101, poz. 672), sporządzonych w ,B rukseli dnia 23 września 1910 r., oraz artykułem 12 Konwencji
o Ujednostajnieniu , niektórych zasad dotyczących konosa-
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