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Dziennik Ustaw Nr 16

zastrzeżeniem:

I

"Maroko nie uważa się z~ ' związane :postanowięniami
artykułu 19 konwencji, który przewiduje, że · wszelkie
spory mogące powstać odnośnie ' do wymienionej
konwencji będą załatwiane przez Stały Trybunał SpraMiędzynarodQwej.

Jednakże

'I

Zgodnie z artykt,{łem 26 kon wenc ji wes,zła ona w ' ży
cie w stosunku do Maroka dnia ' 2 sierpnia 1976 r.

stąpienia M-aroka do powyższej konwencji z następującym

wiedliwości

"~

Poz. 67, 68. i 69"

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że w nótyfikacji o sukcesji przekazanej Se'kretarzowiGeneralnemu '
OrganIzacji Narodów Zj~dnoczonych dnia 9 lipca 1975 r.
Rząd Bahama potwierdził swoje uczestriictwo w wyżej wymienionej konwencji, która została rozciągnięta na jego
terytorium przez Zjednoczone Królestwo Wierkiej Brytanii
i Północn~j Irlandii.

wyjątkowo

Maroko może uznawać jurysdykcję Międzynarodo
wego Trybunału w tych wypadkach, w których Rząd
Maroka wyrażnię oświadczy, że przyjmuje taką jurysdykcję."
,

M,i nister Spraw Zagranicznych: E. Wojtaszek

68
OSWIADCZENIE RZĄDOWE
;

z dnia 22 kwietnia 1977 r.
w sprawie

przystąpienia

Gwinei Równikowej i Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu do Konwencji
skiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 1.8 kwietnia 1961r.

,

wiedeń.
"1.,

,

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie
z artykułem 50 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sp"orządzonej w Wiedniu' dnia 18 kwietnia
1961 . r. (Dz. U. z 1965 r, Nr 37, poz. 232), został złożony
Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 30 sierpnia 1976 r. dokument przystąpienia ,
Gwinei Równikowej i dnia 24. listopada 1976 r. dokument
przystąpienia Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu
do wymienionej konwencji.
Dokument przystąpienia Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu zawiera następujące zastrzeżenie do artykułu

11

ustęp

"Zgodnie z zasadą równości państw Ludowo-Demokratyczna Republika Jemenu uważa, że jakiekolwiek
różnice zdań co do liczebności misji dyplomatycznej
powinny być załatwione w drodze porozumienia mię
dzy ' państwem wysyłającym a państwem ' przyjmującym."
,
Zgodnie z artykułem 51 ustęp 2 konwencji weszła ona
w życie w stosunku do Gwinei Równikowej dnia 29 wrześ
nia 1976 r., ił w stosunku do Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu dnia 24 grudnia 1976 r.
Minister Spraw Zagranicznych: E. Woj/aszek
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OSWiADCZENIE

z dnia 22 kwietnia 1977 r.
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'

w sprawie uczestriictwa Bahama

W

Konwencji o obywatelstwie koblet zamężnych, ótwartej do podpisu w Nowym
JorkJ) dnia 20 lutego 1957r.

i,
Podaje się niniejszym do wiadomości, że w notyfikacji o sukl::esji przekazanej Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 10 czerwca 1976 r.
Rząd Bahama potwierdził swoje uczestnictwo w Konwen-

cji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpi- .";:
su w Nowym JorKu dnia 20 lutego 1957 r. (Dz: U. z 1959 r. /,', .
Nr 56, poi. 334),
' '"
.'1'

Minister Spraw Zagranicznych: E. Wojtaszek
I.'· r
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