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OSWIADCZENIE RZĄDOWE ' 

z dnia 8 maja ·1980 r. 
" . '. . , . 

W sprawie wymiany dokumentów. rat)1lkacYJnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą ludową a Rep~bUką AustrII 
• o ekstradycji, podpisanej w Wiedniu dnia 27 lutego 1978 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar .. 
tykólem 31 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludo
wą a Republiką Austrii o ekstradycji, ppdpisanej w Wied
niu dnia 27 lutego 1978 r" nastąpila w Warszawie dnia 

26 lutego 1980 roku wymiana dokumentów ratyfikacyjnycn 
wymienionej umowy. 

Powyzsza umowa weszła w życie dnia maja 1980 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: E. Wojlaszek 

PROTQKÓł: 

sporządzony w Brukseli dnia 23 lutego 1.968 t. 

zmienIający Międzynarodową konwencję o UcJednoslaJnłenlu niektórych r.asad dotyczących ·konosamentów, 
podpisaną w Brukseli Clnla -25 sierpnia 1914 r. 

W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

RADA. PAl'ilSTWA 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaj. do powszechnej wiadomości: 

W dnIu ' .23 lutego 1968 roku sporzędz,ony zosŁał w Brukseli Protokół zmieniający MiędzynaTodO\ .... ą konwen· 
(jęo ujednostajnieniU niektórych 'zasad dotyczllcych końosament6w • . podpIsaną w Brukseli w dniu 25 sierpnia 
1924 roku. 

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem Rada Pailstw~ uznała . go l uznaje za słuszny, z utrzymaniem . 
w mocy zastrzeżenia~twierdzającego, źe Polska Rzeczpospolita Ludowa .nie uważa się za związaną artykulem 8 
Protokołu, złożonego przy jego podpisaniu I oświadcza, że' Wymieniony protokÓł Jest . przyjętYi .ratyfikowany I po-
twierdzony, oraz przyrzeka. że będzie niezmiennie zachowywany. . 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony ' pieczęclę PolskIej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Dano w W.arszawie, dnia 17 stycznia 1980 roku. 

Przewodniczący Rady Państwa: If. JabłońskI 
L!. 

Minister Sprllw ZligranlCznych: B. Wo/laJlek 

er.bt protokołu Jest zamlenó;o~y w zal4cznlku do nInIejszego numeru) 

., ' . 
OSWIADCZENIJ! RZĄDOWE 

J dnia 16 mllja 1980 r • 

w Iprawle ratyfikacJI przez PoJską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu .porządzonego w Brukseli 'dnIa 23 · lutego 
1068 r., r.mlenlalllcego Mlędzplarodową konwencję o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, 

. " podpisaną w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r~ 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z 1Ir

tykulem 11 Protokołu. sporządzonego w Brukseli dnia 
23 lutego 1968 r., zmieniającego .Międzynarodową konwe,n
t:ję o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących ko
nosamentów; podpisaną w Brukseli dnia 25 sierpnia 192'4 r. 
(Dz. U. z 1937 r. Nr 33~ poz. 258), został złożony Rządowi 
Belgijskiemu dnia 12 lutego 1980 r. dokument ratyfikacyj
ny Polskiej Rzeczypo~połitel Ludowej do powyższego pro-
tokołu. . 

Wymieniony protokół został ratyfikowany przez Pol
Iką Rzeczpospolitą Ludową z utrzymaniem w mocy zaslrze- . 
żen·ia zlożonego przy podpisaniu protokołu, stw.lerdza jące--/ 
go. że Polska Rzeczpospolita Ludowa . nie uważa się za 
związan(\ artykulem 8 wymienionego protokolu. 

Powyższy protokół wszedł w życi.e dnia 23 czerwca 
1977 r., a w stosl,mku do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
dnia 12 IDilja 1980 r. . 
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