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A r t y kuł 10 

Sprawy, które mogą wyniknąć w związku z interpreta., 
cją i stosowaniem niniejszej Konwencji, ' będą reguloWane 
w drodze dyplomatycznej. 

Artykuł 11 

1. . Konwencja niniejsza pod lega ratyfikacji i wejdzie 
w życie po uplywie trzydziestu dni od dnia wymiany doku
mentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w możliwie najkrót
sżym czasie w Moskwie. 

2. Po wymianie dokume ntów ratyfikacyjnych Umawia
jące się Strony podadzą tekst niniejszej Konwencji do pu
blicznej wiadomości w prasie w celu poinformowarria zain-
teresowanych osób. . 

3. Konwencja niniejsza zawarta jest na czas nieokre
ślony i zachowuje moc do upływu szesciu miesięcy od dnia 
wypowiedzenia jej przez jedną z Umawiających się Stron. 

Konwencję llI111e]Szą s porządzono w Warszawie dnia 
31 marca 1965 rok u w dwóch egzemplarzach, każdy w ję

zykach polskim i r osyjskim, prZy czym obydwa teksty po
siada ją jednakową moc. 

Na dowód czego wyżej wymienieni Pełnomocnicy pod
pisali niniejszą Konwencję i opatrzyli ją pieczęciami. 

Z upoważnienia Rządu 
Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej 

W. Zawadzki 

Z upoważnienia Rządu . 
Związku Socjalistycznych 

Republik Radzieckich 

r. E. B uJlKOB 

C T a T b JI 10 

BOrrpOCbL, ~01'opble Mory1' B03HHKHy1'b rrpH 1'OJIKOBa

HHH H rrpHMeHeHHH HaC1'OJI~eM KOHBeHIJ;HH, 6y~y1' pa3pe

lllaTbCJI ~HrrJIOMa1'H'IeCKHM rryTeM. 

1. HaC1'OJI~aJI KOHBeHIJ;HJI rrO~JIe)ł{M1' pa1'H<pHKaIJ;HH 

H BCTynH1' B CHJIy no HCTeqeHHH 1'pH~IJ;aTH ~HeM co ~HJI 
06MeHa pa1'H<pHKaIJ;HOHHhIMH rpaMOTaMH, KOTOphIM 'COC1'O

H1'CJI B B03MO)ł{HO KOpOTKHM CpOK B MOCKBe. 

2 . .noroBapHBaIOIlJ;HeCJI CTOpOHhI, nOCJIe 06MeHa pa1'H

. <pHKaU;HOHHhIMH rpaMoTaMH, ony6JIHKyI01' B rreqaTH ~JIJI 
ĆBe~eHJ1JI 3aHHTepeCOBaHHbIX JIHIJ; TeKCT HaCTOJI~eM KOH-' 

BeHIJ;HJ.I, 

3. HaCTOJI~aJI KOHBeHIl;Mji 3aKJIIOqeHa Ha Heonpe~e
JIeHHbIM CpOK H COXpaHJIeT CHJIy ~O HCTeqeHHJI IlleCTH Me

CJIIJ;eB co ~HJI 3aJIBJIeHHJI O~HOM H3 .norOBapHBałO~HXCJI 
CTOpOH o ee ~eHOHCaIJ;HH. 

HaCTOJI~aJI KOHseHIJ;HJI 

31 MĘlpTa 1965 ro~a B ~ByX 
rrOJIhCKOM H pyCCKOM JI3hIKe, 

O~HHaKoByIO CHJIy. 

COCTaBJIeHa B BapIIIRBe 

3K3eMnJIJIpaX, Ka)ł{~bIM Ha 

npJilqeM o6a TeKC'ra HMeIOT 

B y~ocToBepeHHe qero BhIIlleyKa3aHHble ynOJIHOMO-

qeHHhle ' nO~nHCaJIH HaCTOJI~yIO KOHBeHIJ;HIO H CKpenJilJIH 

ee rreqaTJIMH. 

IIo ynOJIHOMOqHIO 

rIpaEJilTeJIbCTBa IIoJIhcKOM 

Hapo~HoM Pecny6JIJilKJil 

W. Zawadzki ' 

IIo ynOJIHOMOqHIO' 

II paBUTeJIhCTBa 

COI03a COBeTCKJ.1X 

, COIJ;HaJIJilCTJilqeCKHX 

Pecrry6JIHK 

F, ·E. BUAKOB 

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją Rada Pań stwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak 
i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcża, że · jest ona przy jęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, 
że będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczędą Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej .. 

Dano w Warszawie, dnia 29 czerwca 1965 roku. 

Przewodniczący Redy Państwa: E. Ochab 
L. S. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 18 stycznia 1966 L 

dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskie j Rzeczypospolitej Ludowej a Rzą

dem Zwią':w Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego 
obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. 

Podaje się niniejszy m do wiadomości, że zgodnie z art. 11 
Konwencji między Rządem Po lskiej Rzeczy pospolitej Ludo
wej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radziec
kich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków , po
dwójnego obywatelstwa" podpisane j w Warszawie dnia 

31 marca 1965 L, nastąp iła w M oskwie dnia 30 grudnia 
1965 . r. wymiana dokumentów ralyfikacyjnych powyższe j 
konwenc ji. 

.Konwencja wchodzi w życie dnia 30 stycznia 1966 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J . Winiewicz 


