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OSWIADCZENIE . RZĄDOWE 

z dnia 24 sierpnia 19ti8r. 

dotycząceprzystąpienła IrlandIi doKonwen~jlcelnej w sprawie .czasowego przywozu opakowaó, sporządżonej ; 
w, Bru~Bell dnia 6 października 1960 r. 

Podaje sięńiniejszym do wiadomości, że zg()dniez art. 15 
. Konwencji celnej ·w sprawie czasowego przywozu opakowań, 
sporządzonej w Brukseli dnia 6 pażdziernikal9iO r. (Dz. U. 

_ z 1965r. Nr 43, poz. '269). złożony został dnia 15 września 
1965 r. Sekretarzowi Generalnemu Rady Współpracy Celnej 
przez Irlandię dokument przystąpienia do tej konwenCji. 

Zgodnie z art. 16 ust. 2 powyższej konwencji weszła ona 
w życie w stosunku do Irlandii dnia 16 grudnia 1965 r. 

Minister Spraw Zagranicz.nych: w z. A. Kruczkowski 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z · dnia 28 sierpnia 1968 r: 

w sprawie uczestnictwa Malty w Konwencji dotyczącej przywilejów i iml1!unitetów Narodów Zjednoczonych, przyjętej 
przez Zgromad~enie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że notą otrzymaną 
przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjedno
cz()nych dnia 27 czerwca 1968 T, Rząd Malty zakomLmikował, 
iż uwaza się za związany od dnia uzyskania niepodleglości, 
tj. ód dnia 21 września 1964 r., KonWencją dotyczącą przy-o 
wilejów i immunitetów Narodów Zjednoc~onychi przyjętą 

.. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 
13 lutego 1946 r. (Oz; U. z 1948 r. Nr 39,poz. 286), której 
postanowienia zostały rozciągnięte prz-ez Wielką Brytanię 

na-- terytorium Malty przed uzyskaniem przez nią niepodle
głości. . 

Minister , Spraw Zagranicznych: w z. J. ~Wjnjewicz 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 28 sierpnia 1968 r. 

w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej 
w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r: 

, . . -'~ 

- Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty~ 
kułem 50 Konwencji wiedeńskiej ,.o stosunkach dyplomatycz
nych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. ' 
(Dz. U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232), został złożony Sekretarzowi 
Generalnemu - Organizacji Narodów Zjednoczonych ' dnia 
19 czerwca 1968 r. dokument przystąpienia Maroka do po-

, , 

wyższej kon wencji z zastrzeŻeniem, że artykuł 31 ust. 2 nie 
·będzie stosowany. 

Zgodnie z artykułem: 51 ust. 2 konwencji weszła ona 
w życie w stosunku do Maroka ,dnia 19 lipca 1968 r. 

Minisler Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 
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