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przez Portugalię dnia 3,0 grudnia 1911 r. Sekretarzowi Gene
ralnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokuIllent 'ra
tyfikacyjny powyższej konwencji. 

Zgodnie t artykułem 41 ustęp 2 powyższej konwencji 
weszła -ona w życie w stosunku do Portugal)i dnia 29 stycź
nia 1972 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: S. 'O{szowskf 

po 

OSWIADCZENIE _ RZĄDOWE 

z' dnia 6 kwietnia 1972 ,r. 

w sprawie przystąpienia Botswany do Konwencji ó uznawaniu l wykonywaniu zagranicznych orzec-zeń 8rbjtraiowycb, 
sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r • . 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że' zgodnie z art y
kulem IX Konwencji o uznawaniu I wykonywaniu zagrania:
nych orzeczeń - arbitrażowy.ch, sporządzonej w Nowym Jorku 

-dnia 10 czerwca 1958 r. (Dz.U. Ż 1962 r. Nr 9, poz. 41), %0-

sta'! żłożony dnia 20 grudnia 1971 r. Sekretarzowi General
'nemu Orga'tlizacji Narosi6w Zjednoczonych dokument przy
stąpienia Botswany do powyższej konwencjI z następll.jącym 

, oświadczeniem: . 

,;Bótswana będzie sto,sować Konwencję tylko dospo!óW 
. wYI.l}kających , ze stosuqków prawnych zarówno Wnowńych, 
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jak I pozaumownych, kt6rewedług ustawodawstwa Botswa-
ny uważ'ane są za stosunki ha·ridlowe. ' . 

BOtswana będzie stosować Konwencję 110 uznawania 
wykonywania orzeczeń wydawanY,fh . na obszarze innego 

Umawiającegoj się Pailstwa". , 

Zgodnie z artykułem XII ustęp 2 kOńweńcji weszła ona 
w . życie W stosunku do Botswany dnia 19 marca 1972 r. 

tv1inis~eJ' Spraw: Zam:aniczn'y'~h: S: Ol~zowskl 
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Reklamacje I powodu ' niedoręczenIa poszczeg6lnych ' numer6w" wnoslć· należy do AdmfłllstracJIWydaw!1ictw . Urzędu Rady . Mi~ 
n1str6w (Warszawa 34, ul. Powslńska 69nl - .krytka pocztowa nr 3) w terminie , 10 do 15 dni od daty wydania następnego ko;' 

lejnego numeru. 
Opłata ' ta prenumeratę Dziennika Ustaw wynosI: rocznie '100,- zł, ' p6łrocznle' 60,- zł. 

Opłata za prenumeratę załącznika do Dziennika Ustaw wynosl:~ocznle 45,-,- zł, p6łroćznle27,'- zł . .. 

Prenumeratę na -rok następny (rocm4 tub p6łrocZDII) przYlmuJe się do dnia 30 listo
pada. Prenumeratę motna zgłaszać 'wstecz za I p6łrocze bieżlIcego. rok ii do dnia 
31 marca, za II p6łrocze blldt za cały bieżący rok - do dn.!a 30 września. Do abo
ńent6w, kt6rzV opłacą prenumeratę po tych -terminach, wysyłka pierwnyr.h numerów 
dokonana 'zostanle. zop6tnlenlem. a ponadto zostaną policzone koszty przesyłkI. 0p,ła
-ta za prenumeratę :'powlnna być dokonana przelewem lub trzyodclnkow'yril przekazem 
pocztowym na konto A.,ImlnlstracJI Wydawnictw Urzędu Rady Mlnl.tr6w w Narodo
wym· Banku PoIsJdm, IV Oddział MleJsJd, Warszawa nr 1551-91-43745. Rachunk6w za r 

prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty najeły podać dokładną nazwę In
stytucji (bez skr6t6w), nazwę ' l numer 'doręczająćego urzędu pocztowego (jak Warsza
wa lO, Poznań 3 Itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz lIczbę zama-

" . wlanych 'egzemplarzy Dziennika . Ustaw. " . 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw nabywać można w 'punktach" sprzedaty~ 
w W,arszawle: al. I ArmII Wojska Polskiego 2/4, "Dom Książki" - Księgarnia Praw
no-Ekonomiczna- ul. Nowy Swlat I, kl.osk ."Domu Kslążkt" wgmacbu, sąd6w -
al. Gen. Swlerczewskiego 127, w kasacb Sąd6w Wojewódzkich w: Blałyrilśtoku, Kato._ 
wicach, Klelcacb, Koszalinie, Łodzi, Olsziynle, Opolu, Rzeszowie, . Wrocławiu i Zielonej 
Gąrze oraz w kasach Sąd6w Powiatowych , w: BydgoszczV, . Bytomiu, CIeszynJe, Czę
stochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, 
Ostrowie Wlkp" Poznamu, Przem'yśl)l, Raciborzu, RadomIu, ~zczeclnle, Tarnowie, To-
'. runJIJ I Zamościu. .' , 

RedakcJa: UrUld Rady Mlnlstr6w - Biuro Prawne, Warszawa, . al. Ujazdowskie 1/3. 
Admlnllitracja: Administracja Wydawnictw Urrędu_ Rady Mlnlstr6w, ' Warszawa, 34, 

, ul. Powslńska 69nl (skrytka pocztowa nr 3). ' 

TIoczono z polecenia Prezesa Rady Mlnlstr6w 
w Zakładach Graf1cznvch"Tamka", Zakład, nr 1, Warszawa, ul. Tamka 3 .. 

Zam.851 Cena 6.40 zł 
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