DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 2 listopada 1990 r.

Nr 74

TREŚĆ :

Poz.:

UMOWY
439 440 441 -

442 -

443 -

MIĘDZYNARODOWE:

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.
993
31 sierpnia 1990 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
prawie traktatów, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.
993
Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rządem Królestwa Szwecji i Rządem
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie wspólnego punktu rozgraniczenia
999
obszarów morskich ' na Morzu Bałtyckim, podpisana w Sztokholmie dnia 30 czerwca 1990 r.
Oświadczenie rządowe z dnia 17 września 1990 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rządem Królestwa Szwecji i Rządem Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich w sprawie wspólnego punktu rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu
Bałtyckim , podpisanej w Sztokholmie dnia 30 czerwca 1990 r.
1000
Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1990 r. w sprawie zobowiązania się Rzeczypospolitej
Polskiej do stosowania postanowień Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada
1947 r., w stosunkach z Międzynarodową KorporaCją Finansową
1000
Oświadczenie rządowe z dnia
do Konwencji wiedeńskiej o

439
KONWENCJA WIEDEŃSKA O PRAWIE TRAKTATÓW
sporządzona

w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomości:
W dniu 23 maja 1969 r. została sporządzona w Wiedniu Konwencja wiedeńska o prawie traktatów.
Po
-

zaznajomieniu się z powyższą konwencją w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że :
ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,
Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do powyższej konwencji ,
będzie ona niezmiennie zachowywana.

została

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 27 kwietnia 1990 r.

Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski

(Tekst konwencji zawiera

L. S.
załącznik

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : W. Jaruzelski

do niniejszego numeru)

440
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 31 sierpnia 1990 r.

w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, sporzą
dzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art.
83 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, sporządzonej
w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r., został złożony dnia 2 lipca
1990 r. Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych
dokument przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do po wyższej konwencji.

Wyżej wymieniona konwencja weszła w życie dnia 27
stycznia 1980 r., a w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej
- dnia 1 sierpnia 1990 r.
Jednocześn ie podaje się do wiadomości , że zgodnie
z art. 82, 83 i 84 wymienionej konwencji następujące
państwa stały się jej stronami, składając dokumenty ratyfikacyjne lub przystąpienia w niżej podanych datach :

