
, , 

bzlennlk Ustaw Nr 44 = 430 ~ 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

Z dnia 15 września 1972 r. 

w sprawie -uczestnl<:twa szeregu pailsłw Vi . Konwencji o zwalczaąlu bezprawnego zawładnięcia słałkaml powietrznymI, 
sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1910 r. 

Podaje się nin:iejszym do wiadomości, że zgodnie z art y- . 
kułem 13 . ustęp 2 Konwencji o zwakzanłu bezprawnego za
władnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 
16 grudnia 1970 r. (Dz. U.z 1972 r. Nr 25, poz. 181), nastę
pujące państwa złożyły Rządom Związku Socjalistycznych' 

Panama 
PabomeJ 
Uganda 
Czechosłowacja · 

Związek Radziecki 

6.IV.1972 r. 

Republik Radzieckich, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Północnej Irlandii oraz Stanów Zjednoczonych 
Ameryki swoje dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty 
przystąpienia ~o tej konwencji w niżej ' podanych datach: 

Wielka Brytania 

.27.III.1972 r. -
6.IV.1972 r. 

Stany Zjednoczone Ameryki 

10.III.1972 r . . 
13.I1I.1972 r. 

6.IV.1972 r. 

z zastrzeżeniem, że Czechosłowacka Republika Socjalistyczna nie ,uważa się -za związaną postanowieniami arty
kułu 12 ustęp l konwencji; 

Kanada 
Cypr 
Republika Południowej Afryki 

23.V1.1972 r. 
8.VI.I972 r. 

19VI.1972 r. 
6. V1.1972 r. 

20.V1.1972 r. 
5.VII.1972 r. 

30.V.1972 r. 

z Ulstr-zeżeIiiem, że Republika Południowej Afryk,1 nie uważa się za związaną postanowieniami artykułu 12 ' ustęp 

konwencji, 

,Rumunia 10.VII.1972 r. 10. VII. 1972 r~ 10.vn.1972 ~. 

z zastrzeżeniem, że Socjalistyczna Republika Rumunii nie uważa się za związaną postanowieniami artykułu 12 ustęp 1 
konwencji;, Socjalis'tyczna Republika Ru'muniistoi na stanowisku, że spory dotyczące interpretacji lub stosowania 
konwencji bęcłą przekazywane , do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w każdym poszczególnym wzy
padku tylko za zgodą wszystkich stron w sporze; , 

,Czad 
Meksyk 
Pidżi 

19.VII.1972 r. 

Zgodnie z artykułem 13 ustęp 4 konwencja weszła w ży
cie w stosunku do wyżej wymienionych państw po upływie 

{, 

12.VII.1972 r. 
19.VII.1972 r. 

12.VII.1972 r. 
19.VIl. f972r. 
27.VII.1972 r. 

trzydziestu dni od -daty złożenia ich dokumentów ratyfikacyj
nych lub dokumentów przystąpienia. 

Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski, 
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z dnia 15 września 1972 r. 
'W sprawie przyjęcla przez CejJonKonwencjl o "Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradc;zej, sporządzonej w Genewie 

dnia 6 marca "1948 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar
tykułem 57 Konwencji (, Międzyrządowej Morskiej Organi
zacji Doradczej, ' sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 
1948 r. (Dz. U. z .1961 r. ,Nr 14, poz. 14), złożony został dnia 
6 kwietnia 1972 r. dokument przyjęcia powyższej konwencji 
przez Cejlon. . , 

Dokument ten zawiera. następujące oświadczenie: 
,~Przyjmując KonWellCj~ o Międzyrządowej Morskiej Or-

ganizacji Doradczej z późniejszymi poprawkami, Rząd 
Cejlonu oświadcza, że wszelkie środki, które podejmuje 
lub. podjął dla pomocy i poparcia swojej krajoweJżeglu
gi i przemysłu okrętowego (na . przykład udzielanie po-. 
życzekkrajowym · towarzystwom okręto:wym na przy
stępnych lub nawet 'Ulgowych stopach procentówych 1ub 
przekazywanie rZlidowych albo kontrolowanych przez 
Rząd ładunków statkom krajowym, lub też zastrzeżenie 




