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poz. 46), następujące pa llstwa złożyły Rządowi Szwajcarski-emu dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystą
pienia do wym~enionej konwencji:
Niemiecka Republika
Demokratyczna
dnia 1 kwietnia
1973 L,
Maroko .
dnia 28 czerwca
1973 r.,
Węgierska Republika
Ludow'a
dnia 8 sierpni~
1973 r.,
Grecja .
dnia 5 listopada
197 3 r.,
Republ'ika Federalna
Nięmiec
.
,.
·dnia 28 maja
1974 r.,
Tunezja •
dnia 27 sierpnia
1974 r.,
Irlandia .
dnia ! listopada
1974 r.,
Socjalistyczna ReiJUblika .
Rumunii . ;
dnia 27 listopada
1974 r.
Jednocże~ niepodaje się do wiadomoś ci, że Niemiecka
Republika Demokratyczna, Węgierska Republika Ludowa,
Grecja, Tunezja i Socjalistyczna Republika Rumunii złoży
ły zastrzeżenie przewidziane w artykule 1 § 2 konwencji.
Ponadto podaje się do wiadomości. że zg odnie z po.tanow~ eniami końcowymi protokołów 'A i B Maroko zło-

.

~

'J

.

żyło dnia 28 czerwca 1973 r. dokument ratyfik ac'y jny (ich ~.

protokołów, a Socjalistyczna I Republika Rumunii złoż yła
dnia 27 listopada 1974 r. dokument ratyfikacyjny protokołu A.
.
/
,.
.

,'"

,
\

Zg odnie z . artykułem 26 wymieniona konwencja dodatkowa weszła w życie w st osunku do:
Niemieckiej Republiki
Demokratycznej ;
dnia 1 maja
1973 r.,
Maroka . l'
dnia l /września
1973 r.,
Węgierskiej Republiki '
Ludowej .
dnia 7 pażdziernika 1973 r.,
dnia 23 grudnia' .
Grecji
' . .'
19n r.,
Republiki Federalnej
Niemiec
dnia 29 czerwca I
1974 r.,
Tun ezji
listopada,
1974 ' r.,
dnia
Irlandii
dnia 19 grudnia
1974 r.
oraz
Socjalistycznej Republiki
Rumunii
dnia 1 stycznia , Hl75 r.
1

\
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE

"
•

,f.
.L

z dnia 13 kwietnia 1976 r.

w sprawie przystąpieni a .uba~udo 'Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze
dnia 1 marc~ 1954 r.

"

Podaje się niniejszym do wiadom~ści. że zgodnie z. arlykułem 31 ustęp 1 i artykułem 28 ustęp 2 Konwencji dotyczącej procedury c,ywilnej, sporządzonej w Hadze dnia

.1 marca 1954 r. (Dz. U" z 1963 r. Nr 17, poz. 90); wymieni 0-

na konwencja weszła w
7 stycznia 1975 r.

życie

w stosunku do Liban u dnia
.

"

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Czyr ek;
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Dziennika Ustaw wynosi: rocznie 180"
100,- .
Opłata
prenumeratę
Opłata za prenumeratę 7ałącznika

zł,

półrocznie

do Dziennika Ustaw wynosi rocznie ' 100;-

zł.

zł.

Prenumeratę

na rok następny (roczną lub półroczną) p ~ zV'lmule się do dnia 30 listopada. Prenumeratę " mqż~a zgłaszać za I półroC2:e bieżącego roku do dnia 3'1 marca,
za II półrocze bądź za cały bieżący rpk - do dnia 30 września. Do abonentów, k,tórzy
opŁacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie 'Z opóżnlenlem, a ponadto zostaną policzone koszty przesyłkI. Op/ata za prenumeratę powinna być dokonana .przelewem lubtr7yodctnkowym przekazem pocztowym
na konto Administracji WydawnlcłwUrzędu Rady Mlnlstr6w w Narodowym Banku
Polskim IV Oddzia./ · Miejski, . Warszawa nr IO,ł9-3151~222. R-achunków ta pren9meralę
nie wystawia się . Na odcinku wp/aty należy podać dokładną na7wę In~tyfucll (bez
skrótów). dokładny ' adres z numerem kodu pocztowego oraz IIczb~ zamawianych
egzemplarzy Dziennika Ustaw.
Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw nabywać można w punktach sprzedaiy
w Warszawie: al. l ArmII Wojska Polskiego 2/4, "Dom Książki" Księg a rnia,
P'raWn0"EiKo.nÓml.c zna· - , ul. Zurawla l, kiosk "Domu Kslą·~kl" w gmachu sądów ~
al .ClefI!~w.t~me!!J'O';'r21F'·fr'W"'k-a~'a:clJio' S'ąd'ów.r-w,' Bł.a:ły:msl'0k,u• .Bvdga$Ze~'7i..;B:vj<l)~ .. ~ ...
. C4e~~~ęrtóehaw1;&..c <l::cJ.a:ńsJk:U\:-.Gdym J,GLLwłcach. ,Kaliszu,.>, Ka;łowlcaclJ, ' .l(asnll:nolej':'
, .....KrW6w.le. Lubitnie, Łodzi, Olsztynie; - Opolu, Ostrowl'e · W lel,lrop"ols-k1'm;, ' P'O'l'O'/t'niu-, Ihw
domlu, Rzeszowie, Szczectnle: Tarnowie, Toruniu. Wrocławiu I ZIelone! Górze.
Redakcja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa, Al. UlazdE'lw ~ kle 1/3.
AdministracJa: Administracja Wydawnictw Urzędu !łady Ministrów, ul. Powslr'!ska 69/71
00-979 Warszawa (skrytka pocztowa 8'1), tel. 28-90-01 w . 608 I 42-,14 , 1~.
Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Mlnfstrów
w Zakładach Graflcz.nvch "Tamka", Zakład nr l, Warsza.'Wla, ul. Tamka 3.

Zam. 59;2.

Cena 3,60
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