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1231 

USTAWA 

z dnia 18 listopada 1999 r. 

Poz. 1231 i 1232 

o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi, Konwencji między 
Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w spra

wie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 
31 marca 1965 r. 

Art. 1. 1. Upoważnia się Prezydenta Rzeczypospoli
tej Polskiej do wypowiedzenia, w stosunkach między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi, Kon
wencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Ra
dzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przy
padków podwójnego obywatelstwa, podpisanej 
w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. 

2. Wypowiedzenie następuje z zachowaniem prze
pisów o wypowiedzeniu, zawartych w Konwencji. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 

1232 

USTAWA 

z dnia 18 listopada 1999 r. 

o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, Konwencji między Pol
ską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczą

cych podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. 

Art. 1. 1. Upoważnia się Prezydenta Rzeczypo
spolitej Polskiej do wypowiedzenia, w stosunkach 
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, 
Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową 
a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregu
lowaniu zagadnień dotyczących podwójnego oby
watelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 
1965 r. 

2. Wypowiedzenie następuje z zachowaniem prze
pisów o wypowiedzeniu, zawartych w Konwencji, nie 
później niż do dnia 19 listopada 2000 r. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 




