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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 27 stycznia 1975 r.

w sprawie

przystąpienia

Niemiecldej Republiki Demokratycznej do Konwen{'ji dotyczącej kolizji praw IN przedmiocie
formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r;

Podaje się mniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar16 ustęp l Konwencji dotyczącej kolizji praw w
przedmioc ie formy rozporządz.eń testamentowych, sporzą
dzonej w l-ladze dnia 5 pa żdzie rnika 1961 r. (Dz. U. z 1969 r.
Nr 34, poz. 284), został złożony Rządowi Holenderskiemu

tykułem

dnia 23 lipca 1974 r. dokument przystąpienia Niemieckiej
Republiki Demokr aty cznej do wymienionej konwencji.
Zgodnie z artykułem .16 ustęp 2 powyższa konwencja
weszła w życie w stosunku do Niemieckiej Republiki Demokratycznej dnia 21 września 1974 r.
Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Czyrck

25
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 27 stycznia 1975 r.
w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji e uropej skiej dotyczącej post ępowania celnego. dla p ajet używanych
w przewozach międzynarodowych, sporządzonej w Genewi~ dnia 9 grudnia 1960 r.
niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar4 Konwencji europejskiej dotyczącej postępow a nia celnego dla pa le t używanych w prze wozach
:międzynarodowych, sporządzonej w Genewie d nia 9 grudl!1ia 1960 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 33, poz. 280), zastal złożony
Sekretarzowi Generalnemu 'Organizacji Narodów ZjednoPo daje
6

tyku łem

się

ustę p

czonych dnia 10 października 1974 r. dokument
nia Turcji do powyższej konwencji. '

przystąpie

Zgodnie z artykułem 7 ustęp 2 konwencj i weszła ona
w życie w stosunku do Turcji dnia 8 s tycinia 1975 r.
Minister Spraw Zagra niczn ych: w z. J. Czy rek
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