
. ' 

I>ziemruk. Uita'w Nr 25 ,- 331 Poz. 196, 197 1,lg: ' 

1% 

OSW!lAOCZ~łt: R:ŻJ\UOWE 

zdJria '28 łlpea 1969 r. 

'W sprawie pr.zystłpieaia Mawka do K~weDCji j P.r~. a GclIrOlli:e «6bt k~łł1It~bly(;1t wl'uie koaiłiktu zwofłlego. 
1IP~8Ilych w Baue dłUa 14 maja ł954 1'. 

Podaje S:i'ę l'lłn.ie]szvm do wiad:O,l!l1DŚci, ,że 19'(;)dfij~ 'Zllr

tykulem 32 Kon'wenoji {) ocMouiJe ~b.r \lmłitW",..mfChw -'fazie 
konflik,tu zbrojnego oraz ,pkt 8 Protokołu o ochronie dóbr 
Uiitlmalnydt tv r<8zie, 'kbat4:i~tu mrc}lłeJ'o, ispon:~nych 
W Hadl.e Gi8i il t.j maja ' 1954 r.(Dz. :U. ~ i'i5ł r,.Nt" ~ 

" poz. 212), został złożony dnia 30 sierpnia 1968 r. dokument 

pn:yst;~i'[)ienia Maroka do powy,ższydl aktów międzynaro
'dGwych. 

Zyoo.nie, :z arty1rułan 33 ust. 2 pow~ej konwencji 
oraz p'kt Hl · tb1 proto'k:ołu "onw-encja i .protokół wes,zły 
w zycie 'VI S'tosunkll ,:(łó Marok~ d01,a 3Ołi'3t6pa'd~ 1ge8 1'. 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 28 lipca 1969r. 

w sprawie ratyfikacji przez ł:kwador i Braz,lię .Koa,W.eDCj.ipr 121ij .tyczącej higieny w handlu biurach,przyjęlej 
w Genewie ,dnIa 11 lipca 11164 r. 

Podaje się nmlejs,zym do wiad(}lllości, że zgodni€ z ar
tykułem 20 Konwencji (nr 12{)) .ai>tyczą9ęj higi&ilyw lian
cItu 1 biur-ach, .px.zyjętej w 'Genewie dn'ia:tł lipca. 1964 I. lila 
clterdtle$'tejósmej sesj'i.Konferenc jI OgO'lnej Miętlz'YJlllT;O- ' 
dó'wejOrganizaeji Pracy (Dz. U: z 1968 r. Nr 37, poz. 2M)., 
Dyt:atof '~e!f~ąny M~d'lyn"rodoweg-", Biura Pnłcy 'ł:are-

','jesttował ' raty(ikacjępowyrs~; 'k1lH:UN-eOCji dnia ' lOmUce 

1969r. przez Ekwador i dnia 24 'marca 1969 r.przez Bra
.:zy1i~. 

, 'ZgOOMezarty'kułem '21 J)j)wyżnej konwen.cj.i wejdZlie 
ona w .żyCie ' w storunkudo 'Ekwad,o.rudl1i.a 10 marca 1970 r. 
,t w $lb&Uft'ku d~ Ara'lyi'ii ,'d!ll18 "1-4 marca ,1910 'r. 

Mnist« Spr.aw la~~nń<:!:nydl: 'W 'Z. 1. Wj"iew:ia 
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OSWIADCZENIE 'RZĄDOWE 

z ,dnia 28 lIpca 1969r. 

W sprawie .uczestnictw .. szeregu państw wJ(onwencji o uzn ,awaniulwykońywaniu zagranicznych orzeczeń 
arbHratowych,sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czer wca 1958 r. . ' 

'Pod-aje się n,iniejszym dowiadomp.ści, że zgodnie z ar
-tyblem , VIII i IX ' Konweńcji o , uznawaniu i -wyk,onywaniu 
~:agra nicznych orzeczeń artiitrażowych. ' sporiądzQnej w No
wym J,orku dnia 1.0 czerwca 1958 r,(Di .. U. z 1962r . . Nr 9, 
}>Oz. 41), następujące ' państwa ~łóżyły Sekret.~wi Geme
Ial.nemu Organizacji Narodów ' Zjednoc;zónych dokumenty 
ratyfikacyjne ' lub , dokumenty przystąpienia ' do pDłVy;ż-5:z,ej 

"konwencji: ' 

Fi1lpiny. . ' .. o 0.0 ,dnia '6 l1pc'a 1'967 r. 

ż następującym oświadczeniem: "Filipiny, na zasadzie 
'wzajemności, będą 'Stostrwat K~nw,encję dl) · unawania 
i wykonywania ' orzec;zeń wydawa:nycll ledy,nie na ob· 
szarze 'innego 0mawiajqcego ,s. ię państwai.tylko dq spo
r6w wynlkając}"Ch ' z~śtoS'Unków prawnyCh zarówno ' 
uIDewnycb, ' jak i pozaumownyc'h, 'ktfue wedhlg" prawa 
krajowego państwa składając'ego taką deklarację, uwa-

, 'żane sązp stosunki handlowe.", 

Tunezja. • o o • ! ! !! dni,a 17 lipca 19.67 r. 

z następującym zastrzeżeniem przewidzianYJll w artyku
le 1 ustęp 3 KOr1wenćji: "Tunezja będzie s~sowaćKon
v~ :do ,uznawania i Wykonywania orzecźeń wyda
wanych jedynie ńa 'obszarze innego Umawiają~ego się 
lP.-ństwa J tylko do 'sporów wynikają'cych ze stosunk9w 
prawnych zarówno umownych, jak i pozaumownych, 
któ.re według prawa krajowego Twaezji , uważ.ane Sil za 
stosunKi handlow-e:", 

Ghana • • 'o i . i , 'O ! ~ • 'dnia 9 kwietnia 1968 r. 
Wmchy. o • • 00; • • -d.naa 31. stycml:a 1900 T. 

~gD.we ;zady~ułem Xllkonweil1cji weszła OBaW ;iy
;c;ie 'w $\l.QwlI1ku 4,0 FiHpill'l dw4. paździ.eruika 1967 r .. ,w ' $l.o
iSWłkIJ. do TUnezJi dnj,.15 pażilziela.ika 1961 C., W s1Dsunku 
do Ghany dnia 8 lipca 1968 r. i w sto'su'nku do Włoch dnia 
1 maja 1969r. 

MiIiister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 
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