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Artykuł 31 

Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat; ulega 
ona przedłużeniu każdorazowo na dalsze pięć lat" lEli,eli , żad.na 

,z Umawiających się Stron nie , wypowie jej w Modze noty
, fikacji na sześć mfesięcy> prz'ed upływem danego okres\ł pię

cioletn.iego'; 

Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie , dnia 
8 kwietnia 1967 roku w dwóch egzemplarza,ch, każdy w ję

zykaeh polskim czeskim, ' przy czym obydwa , teksty mają 
jednakową moc~ 

,Na dowód czego wyżej wymienieni Pełnomocnicy pod-

A r t y kuł 32 
pisali n'inieJszą Umowę opatrzyli ją pieczęciami:.. 

Z dniem wejścia w życie niniejsz,ej Umówytraci moc 
Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową ' a RepuQ.liką 
Czechosłowacką o wzajemnej komunikacji kolejowej; pod
pisana w Pradze dnia 31 stycznia 1958 roku. 

Z upoważnienia 
Rady Państwa Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej 
Donat Tarantowicz 

Z upoważnienia 
Prezydenta Czechosłowackiej 

Republiki Socjalistycznej 
Dr FranWlek 1łeMk 

Po zaznbjomieniu się z powyższą Umową Rada Pańs'twa uznała ją-'iuznaje za słuszną za:równo w całości, jak i każ· 
de z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona" oraz przyrzeka, że , ' 
bęqzie niezmieinnie zachowywana. 

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy ' opatrzony pieczęcią ,Polsldej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Dano w Warszawie, dnia 8 czerwca 1968 roku. 
Przewodniczący Rady Państwa: M. Spychalski 

L. "'S. 
Ministe'r Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 

,. 
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OSWIADCZENIE RZĄDOW:E 

z dnia 26 maja 1972 r. 

. ~ 

w sjJrawie wymiany do.kumentów ratyfikacyjnych 'Umo.wy między Po.lską Rzecząpo.spo.li-tą Ludo.wą a Czecho.sło.wacką ' 
Republiką So.cjalistyczną o. wzajemnej , ko.munikacjl ko.lejo.wej, po.dpisanej w Warszawie dnia 8 kwietnia 1967 r. 

, . 

Podaje się niniejszY.1lldo wiadomości, że zgodnie z arty
kułem 30 Umowy między Polską Rzecząpospolitą ' Ludową ' 
a , Czechosłpwacką Republiką Socjalistyczną o wzajemnej ko
munikacJi 'kolejowej, podpisanej W ,warszawie dni,a 8 kwiet-

nia 1961 r., nastąpiła w Pradze dnia 4 maja 1972 r. wymiana 
dokumentów' ratyfikacyjnych wymienionej umowy. Powyż
sza umowa wchodz~ w życie dnia 3 cze:rwca 1972 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: S. OJszowskd 
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KONWENCJA 

o. zwalczaniu bezprawnego. zawładnięcia statkami po.wietrznyml, 

sporządzona w Hadze dnia 16 gr~nia ' 1970 r. 

W Imieniu Polskiej Rzeczypospo.lItej Ludo.wej 

/RADA PAŃSTWA 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

' , podąje do powszechnej wiadomości: 

" 
W dniu 16 grudnia 1970 roku sporządzona została w Had'Ze Konwencja o żwalcz ani u ,belZprawnego zawladn,ięcia 

statkami powietrznymi. , 
, Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną z zastrze'żen'iem, -że Polska 
Rzeczpospolita~ Ludowa nie uważa się za związaną posta'IlQwieniami a'rtykułu 12 ustęp 1 tej Konwencjij oświadcza, że 

, , ~ 

o-i 

\ .. ., 

wymieni ona- Konwencja ,jest , przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, ..?"!,,,!Z przyrzeka, że będzie niezmiennie zacho~ · ~ 

wywana. 

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Polskiej ' Rzeczypospolitej Ludowej. . . " 

Dano w :Warszawie, dnia 12 lutego J972 roku. 
Przewodniczący Rady Państwa: J. Cyrankiewicz .' 

L. S. 
;Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski 

(Tekst konwencji zamieszczony Jest w żałączniku do niniejszego numeru.l 

~.. . 




