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~:w;;Ó.fN.liGO "OBYWATEL~TWA.

spor ządzona w Warszawie dnia 17 maja 1965 r.

"

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
RADA PANSTWA
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOW EJ

•

podaje do powszechne j wiadomości:
W dniu 17, maja 1965 roku podpisana zostala w Warsza wie Konwencja między Polską R 'lecząpospolitąl.udo wą a Czeo uregulowaniu zagad ni e ńdotyc zących podwójnego obyw'a telstwa o nast ępujący m
brzmieniu dos łown ym:
chosłowacką Republiką Socjalistyczną

K'ONWENCJ A
MII:DZY P P.L,sKĄ RZECZĄPOSPOLITĄ LUDOWĄ

ł

A

A C ZE CHOSŁOWACKĄ REPUBLIKĄ SOCJALISTYCZNĄ
O UREGULOWANIU ZAGADNIEN DOTYCZĄCYCH
PODWÓJNEGO OBYWATElSTWA
:.p.

OMLUVA
MEZI PQLSKOU LIDOVQU REPUBLIKOU
CES KOSLO,",T NSi(OU SOCIAiISTICRÓU REPUBLIKOU
O (JPRA V.E OT AZEK YKAJtCtCH -'c-.
SE DVOJIHO ' STATNIHO OBCANSTVł

Rada Państ w a Pols'k iej Rzecz,ypospolit ej Lt,l.PQwej
PreSlatIlI rada Polske liclove republilw a president Ceskozydent Czechosłowackie j Republijci Socjalistyczne j,
sl ovensk"e socialislicke r ep ubliky,
~ piorąc poq uwagę, ż e istnieje pewna ilość osób, które
m'aj ice n a zreteli, ' żęse v ysky tuj e meity POCE'; t osob: '
obie' Umaw'i"\iąQe się Strony zgodnie zę swym ustawodaw- / k tere :obe Smluvni ,strany podle sv-ebo- zakonodarstvl- pova.':'
stwem uważają za swych obywateli ,
żuj i za s ve obeany,
kierując się pragnieniem zlikwidowania podwójnego obya v.ede ni pranim odstranit dvoji slatni obeanstvi techto
watelstwa tych osób n~ zasadzie ich do browolnej decyzji
osob na zaklaae jejich d obro volneho rozhodnuti a zabranit
oraz zBp"obiegańia powstawaniu podwójnego obyw atelstwa, ",zniku dvojiho statniho obeans,tvi.
' postanowili zawrzeć nfn ie j szą .Konw e ncję i w tym celu
r ozh odli se uzavfit tulo Omluvu a jme novali za ' Hm
wyznaczyli swoich Ee-łnomocników:
uee lem syymi zmocnenci:

/

Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Lud owej Mariana NASZKOWSKIEGO;
Podsekretarza Stanu w " Ministerstwie Spr aw ZagraniC'lnYch. Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
Prezydent ezechosłowackiej Republiki Socjalistycznej Oskara JELENIA,
Ambasadora Nadzwyczajnego 1 Pełn(jmocne g o
' :ó,
Cz echosłowackiej , Republiki Socjalistycznej
Polskiej Rzeczypospolite j Ludowej,
którzy po wymianie "swych pełnom ocnictw, u znan ych za dob re i sporządzone w " należytej fQrmi~, zgodzili si ę na n astę 
pujące postanowienia:

w

Statni rada Polske lidoye republiky
Mariana NASZKOWSKf:HO,
stalniho podta jemnika y min isfer stvu zahrani,l:nich ' veci Polske lid ove ' repubIiky ;
president Ceskoslovenske socialisticke republiky
Oskara J ELEN A,
mimoradn~o a zplnomocneneho velvysla nce
Ceskoslovenske socialisticke republiky v Polska
lidove r epubl ice ,
."
.-'
kt eri po vym ene svych plnych moci , j eż by1y shledany v dobre a n a l eżite forme, se dohodli' takio :
l'

\

Artykuł

Osoby, które posiadają w dniu wejścia .w życie ninieJszej \ KoI:1wencji Je dnocześl).ie obywatelstwo obu Umawiają
cych się Stron, mogą wybrać obywatelstwo tej Um'awiającej
się Strony, k tóre pragną za c h ować.

CJ-anek 1
Osoby, kt ere v den, kdy tato 'Omluva vstoupi vplatnost,
maji soueasne 'statni obeanstvi obou "Smluvni ch ,stran, mohou
si zvolit st atni obeanstvi te Smluvni strany, ktere si pi'eji
zac"h ovat.

~ Artykuł 2
•
1: Osoby, okr eślone , w artykule 1, zamieszkujące na
terytorium jednej z Umawiających się Stron, jeżeli wybie-

" 1) 'Osoby uved ene v elanku, 1" kter e żiji n'(1 u zemi iE'dn e
zeSmluvnich stran a- zvoli si st~ln'i obeanstvi dr\!he Sl lllu vni
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pisemne oświadczenie w prze/dstawicielstwie d,yplomatycznym lub we wiaśs:iwym urzędzi~. konsularnym tej drugiej
) Umawiającej się Stron y.
, 2. Osoby, okreś\.one w artykule l, ząrnieszkujące na ter y'torium państwa trzecie.go składają pisemne oświadczenie
o , wyborze obywatelstwa w . p'rze dstilwicielslwie dyploma~
tycznym lub vJe w·łaściwym urzęd zie konsularnym tej Umawiającej się ~trorry, której obywatelst'Wo wybiera.ią.
3. Dla złożenia, oświadczenia o wyborze o~ywatelstwa,
"- które składa się w dwóch egzemrrlarzach, ustala się termin ,
jednego roku ód dnia wejścia w życie niniejszej Konwencj! ..

.,

.

,\

. :raJą obywatelstwo drllgiej . Ninawia j ącej 'się s.trony , składają

st.nmy. podaji o tom pisemne · prohłaseni, diploma-ticke misi
nebo pnslusnemu konzularnimu lii:adu druhe Smluvni -s.tra-ny:

2) Osoby u:vedene v elanku ,l, ktere żiji nauzemi treUho statu, podaji piśe mne prohla5;eni o volbe ; statniho
. o-bcanstvi diplomaticke mi~i nebopiisluś.nemu konzul~rnimu.~
Uiadu te Srnluvni strany, jejiż statni obc'anstvi si volf. .

3) Pro podani prohlaśeni o volbe sta~niho obcanstvi,
ktere 5e podavel ve dvou vyhotovenich, se stanovi Ihuta
jednoho rolłu ode -dne, kdy tato Umluva vstouI?~' v platnost.

tlanek 3
l) Prohlaseni o voltę slatniho· obea'nstvi' jsou opravneny
1. Do składania oświadczeń o ; wyborze obywatelstwa
podat jen zletiIe osoby.
.
u prawnione są tyl\co osoby pełnoletnie.
2) Za zletil e podle teto Umluvy se 'povazuji _osoby, kteH'l
2. ' Pełnoletnimi w rozumieniu niniejszej Konwencji są
• osoby, które ukończyły ) 18 lati' oraz osoby pouiie} te~o wie- , dovrśily 18 rok veku, nebo osoby ' mladśi, ktere lizavrely
manżelstvi.
'
· ~u, jeże'ii zawar;y związek małżeński.
~:..

Artykuł

3

A r t y k u ł4
'l. Małoletnie ' dzieci, mające w dnju weJ scla w życie ni-

· J}iejszej Konwencji

jednocześnie obywatełstwo

jących \się St~on, będą posiadać wyląeznie

oDu Umawiaobywate lstwo ro-

dziców, jeżeli rodzice mają lub zgodnie z po~tanowieniami
' n iniejszej Konwencj i będą mieli jednakowe O,bywatelstwo.
2. Jeżeli jedno z roazicó.w posiada lub wybierze sobie
oby'w atelstwQ jednej Umawiającej się Strony, a drugie posiada lubi wybierze sobie obywatelstwo drugiej Umawiającej
s ię Strony, to obywatelstwo ich mał oietnich dzieci posia'dają cych podwójnę obywatelstwo okreś la się stosownie do por ozumienia rodziców. Porozumienie r odziców powinno b yć
wyrażone w .oświadczeniu zlożonym żgodnie z postanowieJlla!lli artykułu 2.
3. W przypadk1J braku porozumienia rodziców malo- '
letnie dz'ieci zachowują wyłącznie 6bywatelstwo tej Umawia~
j ącej się Strony, na terytorium której mają one stale miejsce
z:amie§.zkania w dniu upływu terminu określone go w iarty-kule 2 ustęp 3. ,Jeżeli dzieći ' mają w tym dniu stałe miejsce
J:amieszkania: na terytorium p.aństwa /trzeciego, zacho\\iują
· wyłącznie obywfłtelstwo tej Umawiającej się Strony,
któ~.
Tej terytorium urodzBy się; jeżeli"dzieci ' urodziły s ię na ter y torium państwa trzeciego, zaGhowują wyłącznie obywatelstwo tej Umawiającej się ' Strony; na której terytorium rodzice mieli stałe miejsce zamieszkaniabezpoś I;edn ip przed
wy~azdem do państwa trzecie9Q, a gdy 'nie mieli oni tilkiego.
mie~sca zamiestkania obywatelstwo Illatki.
4. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje ' lub pozbawione zo\ stało władzy rodzicielskiej, małoletnie dzi'eci, które posiadają
podwójne obywatelstwo, zachowują obywatelstwo drugiego'
z rodzic\6w.
.
. '5. W przypadku gdy r~dzice malo letlłic h dzi.eci, 'mają
cych podwójne obywatelstwo, nie zawarli związku ma łżeń -·
skiego lub małżeń.s~wo ich zostato rozwiązane' przez rozW'ód
albo _unieważnione bądż rodzice pozostają w związku mał
żeńskim, l e,cz /żyją w rozłącz e ni\l ; a ~d p.owierzył wykonywanie władzy .rodzicielskiej, a · zwłaszCza wychowanie dziec i
Jednemu,? rodziców, zachowllją one wyłącznie obywatelstwo
t ego z rodziców, chyba że rodzice ~os tanowią in acze j. Poro- '
;', zumienie rodziców powinńo być wyrażone w oświadczeniu
złożony
zgodnie z postcmowieniami . artykułu 2.
6. Nfałoletnie ' dzieci posiadając.e podwójne obywatel- .
stwo, których rod zic e nie żyją bądŹ; nie 'znam; jest miejsce
ich p obytti, lub dzieci, które pozostają pod opie k ą us tanowi oną z 'powodu pozbawienia rodz.iców w ła dzy r odzi cie lskie j
lub .z awieszeni a t e j władzy, bęr1ą posiadać obywatelstwo wyłącznie jec'nej z Umawiających się Stron st0śownie do politanowienia ustępu , 3.
.
Artykuł 5
J żeli Uma).viająca się Sho na, której zIożono oświadc,ze
. nIe, o wyborz.e obywatelstwa, ustali, _ że oso,balikładająca
'ąświadczel}ie jiłbo małoletnie dzieeko,którego oŚ'jViad cz enie

na

,

,
t I an e k4
1) Nezletile deli,kt ere v den, kdy tato Umltiva vst-oupi '.
v platnost, maji sciucasne statni obe'anstvi obou Smluvnich
sJran, hudou mit ' vylucne statni ~bćanstvi rodićli, jestlize "
rodiee maji nebo !Jodle teto Umluvy}mdou mit toteż statni
obeanstvi.
2) ' Ma_li neho zvoli-li si jeden z rodieu !';tatn{ obeanstvi
jedne 'Smluvnl strany a druhy ma .ne bo si zvoH statni obćan7
stYl druhe -Smluvni strany, ure n je se statni obcanstvi jejic,h
nęzl e\j,ly ch deti, klere maj i dvoji statni obćanstvi. dohodou
r odi~u. Dohodu rodicu je nutno ~y jadfit v prohlM;eni ~odanem podle ustanoveni cUmku 2. " •
i

i.

Nedojde-li k dohode rorlicu., podrii nezl~tile deti '
vylućne slatni obeanstvi te Smluvni stra.ny. na ' jejirnz_ uzemi
,maj' t.rvale bydHśłe.. v posledni den lhnty uvedene vć ! an- ...
~u ~ . ods~ta.~ec / 3. ~aj!-li ~~~ v ~en~o':i.?en .tn':ale ~ydliSt~ n~
u zeml tretlh<;j' statu, podrzl vylucne _statm obcanstvl te
Smluvni strany, na jeJimż ltzcmi se .narod "ly ; }estlize senarodily na !li,emi ' tfeUho statu, podrii vy-Iucne statni. oheanstvi
te Smluvni shany, na jejimz uzemi meILrodite,Jw'afe bydHste
bezprostfedne pred odjęzdem do tretiho statu, ~ nemeli-li
rodite takove bydliśte, sMtni obcanst.v i matky.
J)

/

4) Je.stlize jeden z rndieu iemref nebo pozbyl rodićov
skych- prav, podrżi nezletile deti, ktere maji dVG,j i statni
obcanstvi, statni obcanstvi druheno Torliće.
5) Jestlize rorlice nezletily-ch deti, ktere . maji dvoii
statnf ' obeanstvi, neuł.av reli manzelstvi neho jejich ma~żel
stvi by lo r ozvedeno nebo plOhlaśeno za neplatnenebo rodice zustavaji v manżels kem svazku, avśak iiji oddelene,
a soud ' svefil ' vykon Iodićovskych pni.v zejmena vychovu
deU jednomu z r odiću, podrii deU vylućne sta.tni, obćanstvf
toh olo rodiee, \ pokud se rodiće nedohodnou jinak. Dohodu
r odibl je nutno vyjadfit' v prohlaseni pcida~em po~le ustanoveni elanku 2.
.
.
.
Nezletil.e · deli, ktere maji dvoji stAtnf obcanstvi a jeobarodiee zemreli nebo jsqu neznameho pobytu, jakoz
i deH, jimż by l ustatloven 'o patrovnik, i protoże rodice ' byli
zba:veni roditovsky-ch pr-av nebojejifC h rodicovskA prAva isou
v klidu, budo\! mit vylucne statni obcanstvi jedne ze Smluvnich stran v souladu S ust~ii.ovenim odstavce 3.
/
6)

jichż

(:lanek 5
ZJisti-1i Smluvnf s.trana, ktere bylo pr oh M.s.e-n i o volbe .
statniho obcan~tvf podano, ze osoba, ktera uciniIa prohlaśen( 
nebo , nezletiledite, jeboż se ' p:t;ohlaseni . tyka, . nenipo~le ..
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dotyczy, nie .są według ustawodawstwa' tej Hmawiającej się
Strony jej' obywatelami, należy uważać, że oświadczenie nie

Poz. 12Q

pravnih0 ładu teto Smluvni strany,j ejirtJ. st'atnim obeanem,
ma se zato, ze prohlaśeni nebylo 'podano.

było złożone.
A rtykuł

6

Osoby., które w terminie jednego rok~ od · dnia wejścia
życie
iniejszej Konwencji nie złożą oś~iadczenia o wyrze obywatelstwa, zachowują wył'qcznie obywatelstwo tej
lawiającej SIę Strony, na której terytorium mają sta łe
iejsce ząmieszkania w dnru upływu wyżej · wymienionego
rminu. Jeżeli osoby te mają w dn'iu tym stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, za chowują wyą.cznie obywatelstwo tej Umawiającej się Strony, na której
tprytorium miały stałe miejsce z~mieszkania _ bezpośrednio
rzed wyjazdem za granicę'; w przypadku gdy osoby te nie ·
iały takiego miejSca zamieszkania,..... zachowują wyłączni,e
· obywatelstwo tej Umawiającej si-ę Strony, które j obywatelstwo nabyły póżnlej.
Artykuł 7
I
Osoby, zamieszkujące na terytorinm jednej z Umav/iaj ącyc h się Stron, które wybiorą obywatelstwo drugiej Umawiającej się Strony, będą mogły ni1dal pozostać w dotychc1:as<?wym miejscu zamieszkania. ·
Artyk1Jł 8
Umawiające s ię · Str ony będą przez okres osiemnastu
miesięcy od dnia wej.ścia w życie niniejszej Konwencji prze~yłać sobie drogą dyplomatyczną ra71 na miesiąc wykazy
osób, które w terminie .J określonym w artyk;ule"2 złoż yły
oświadczenia o wyborze obywatelstwa. ŁąC7nie z wykazami będą przesyłane po jednym egzemplarzu ~św iadczenla
osób umieszczonych w wykazach.
,
Artykuł 9
'-o
1. Rodzice, z których jedno posiada obywatelstwo jednej z Umawiającyc h się Stron, drugie zaś obywatelstwo dmgiej Umawiające j s ię Strony , mogą wybrać dla dziecka urodzonego po dniu wejścia w życie niniejszej Konwencji obywatelslwo jednej z Umawiającyc h się Stron.
.
2. Jeżeli dla dzi ecka urodzonego na terytori um JednE>,.j
Umawiaj1ttej s ię Strony rodzice w~biorą obywatelstwo dru, giej Umawiającej się Str-ony, powinni oni w ciągu trzech
mi e si ęcy od urodzenia się dziecka złożyć w dwóch egzem" plarzach z~I Olilne oświadczenie ·0 wyborze obywatęlstwa,
a mianowicie w Polskiej 'Rzeczypospolitej Ludowej - organowi do spraw wewnętrżnych pre.z ydlum powiatowej, miejskiej hlb dzielnicowej rady narodowej, w ,Czechosłowackie'
~epublice Socjalistycznej radzie narodowej, w której ak- .
:ach stanu cywilnego urodzenie dziecka jest wpisane.
Oświadczenie powinn.o być uprzednio potwierdzone przez
przedstawiciel~two dyplomatyczne lub właściwy urząd kon- .
sularny drugiej Umawi ającej się Stro,n y,
~
3. Jeż eli dziecko urodzi się na terytorium państwa trzeeł-egp, to rodziee powinni przedłożyć w ciągu trzech miesię
cy od dnia urod zenia się dziecka zgodne oświadczenie
'd wóch egzemplarzach o · wybo.rze obywatelstwa przedstawicielstwu dyplomatycznemu lub właściwemu urzędowi konsularnemu · tej Umawiającej się Strony, której obywatelstwo
• dla dziecka wybrali.
4. • W przypadku braku zgodnego oświadczenia rodziców
r o wyborze obywatelstwa dla dziecka
będzie ,' ono posiadać
wyłąc-znie obywatelstwo tej Umawiającej się Strony, na któ- .
rej terytorium urodziło s·ię. Dziecko urodzone na terytorium
państwa trzecieg()lbędzu~ posiadać obywatelstwo tej Umawiającej się Strony, na której terytorium rodzice jego mieli beb· pośrednio przed wyjazdem za granicę s tał e miejsce zamieszkania; jeżeli. rodzice taki.ego miejsca- rzamieszkania nie , mieli,
dziecko będzie posiadać obywatelstwo matki.
5. Umawiaj.ące się Strony będą przekazywać sobie w
· drodze dyplomatycznej zawiadomienia o wyborze obywatelstwa dla dzieci, dokonanym zgodnie ż postanowieniami ustl~ 
pów 2 i 3. Zawiadomienia wr~z z jednym egzemplarzem
oświadczenia rodzicÓw będą przekazywane w ~iągu sześciu
miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.

w

I

CIApek 6
Osoby, ktere ve lhute jednoho roku ode dne, kd y' tato
Umluva vstoupi v platnost, neflOdaj i prohlaseni o volbe
statniho obeanstvi, podrzi vyluene statni obeanstvi te Smlu vni
s trany, na jeji~ uze~i maji trvale bydliśte v posiedni d :
uvedene lhuty. Maji-li v tento den trvale tlydliśte na uzemi
tretiho ' 'statu, podrzi vylucne statni obeanstvi te Smluvni
strany, na jejimz uzemi mely trva}{~ bydliSte bezprostredne
pred odjezdem za hranice; jestiize tyto osoby nemely takove
. bydliste , podrźi vyluene statni C!>bean~tvi te Smluvni !itrany,
ktere nabyly pozcleji.

,.

Claneil;. 7
Osoby, ZIJlCl na uzemi jedne ze Smluvnich stran, ktere
si z'lloli statni obcanstvi druhe Smluvni s~rany, budou moci
z\lstat nadale v dosavadnim byd1iSti.
CI anek 8
/
Smluvni stra-ny si buaou po dobu f8 mesicu ode dne, kdy
tato Omluva vstoupi v platnost, zasilś1t oiplomatickou cestou
jednou mesiene seznamy osob, ktere ve lhute stanovene
v elanku 2 podały prohlaśeni o volbe statniho obcansŁvi.
:~;polu se · seznamy zaslou j~dno vyhotoveni prołilaseni OSaD
l'\iPdenych v seznamu.
CI Anek 9
1) Rodiće, z nichź jeden je · statnim obćanem Jedn e ..
a druhy' statnim obćanem · druhe Smluvni strany, moh ou diteti, narozenemu p0 dni, kdy tato Omlu.va vstoupi v platnost,
zvolit statni.obeaństvi jedne ze Smluvnich stran.
2) Rodiee, tten ditE'~ti narozene.IDu na uzemi jedne
Smluvni strany zvoli statni obćanstvi dJuhe Smluvnf strany,
musi ' do Ui mesicu po narozeni ditete predloźit dvojmo
souhlasne prohlaseni o. volbe statniho ubeanstvi, 8 to v Polske lidove republice organu pro vnitrni zaleźitosti presiclia
okresniho, mestskeho nebor obvodniho narodniho vy-boru}
v Ceskoslovenske socialisticke republice narqdnimu vyboru,
v jehoz matrice , je narozeni ditete zapsa.no. Prohlaseni musi
predem potvrdit diplomaticka mis e nebo piislusńy kon.zularni
urad druhe Smluvni strany.

3) Narodi-li se · dite p a uzemi Uetiho statu, musi rorliće
do tri mesicu po narozeni ditete dvojfno souhlasne
prohlaseni o volbe jeho statnfho obćanstvi diplomaticke misi
nebo prislusnemu konzularnimu uradu te. Smluvni stran y , jejiź statni obćanstvi diteti zvolili.
predloźit

\

4) Nepredlozi-li r odiće shodne pr9hlaseni o' v,olbe statmho obćanstvi ditete, bude mit dile vtlucne statni obćanstvi
te Smluvni śtrany, na jejimź uzemi se '· narodilo. Dite narozene na u zemi Uetiho .statu bude mit statni obcanstvi te
Smluvni strany, na jejimź uzemi meli jeho rodice trva le
bydliśte bezprostfedne pred · odjezd.eJn za hranice; n emeli-li
lodice takove bydliste, bude mit dite statni obcanslvi matky.
'"

./

.

I

5) SmluvnL strany si budou zasilat diplomatickou cestou
zpravy ovolbe statniho obćanstvi detJ. provedene podle
u s tanoveni odstavcu 2 a 3. Zpnivy spoIu
jednim . wyhotovehim prohlaseni rodiću budou zasHany do sesti mesfcu ode
dne narozeni dftete .
./

"':

J,
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PilZ.
" A r t y kuł 10
W przypadku W"yboru na podstawie nini~jszej Konwencji obywatelstwa jednej z Umaw,iających się Stron zainter esowaI)a osoba będzie posialiać od .dnia złożenia oświadCze
nia wyłącznie to obywatelstwo, które w·ybrano.
-' Artykuł 11
Od dnia wejścia w życie .niniejszej Konwencji właści
· we organy .obu Umawiających się Str.on będą uzależniały
', nabycie obywatelstw.a j~dnej z Umawiających się Stron ,od
przedłożenia przez obywateli drugiej Umawiającej się Strony doRumen tu stwierdzającego brak ' przeszkód do zmiany
obywatelstwa.
K rtykut ,12 .
. Oświadczenie o -w:yborze obywat:elstwa i potwierdzenie
G je.g o złożeniu nie podleqają opłatem.
.

-

Artykuł .

Arty

Z upowa.żnienia
RaQ.y Państwa
Polskiej Rzeczypospolitej
.
Ludowej
.~

M. Naszkowskł .....

(O

..

,

Clanek 12

ProhMś·eni o volbe statniho oocanst v\ a potvrzeni j O jeho
podani lie-podle'hl!ji 'p oplatkum.

. . C l ·,a n ek 13

kuł

14
podlega ratyfikac ji i wejdzie
· w , życie trzydziestego dnia po wymianie dokume ntów ratyfikacyjnych, . }ctóra z,Ostanie dokonana w Prad ze .
-2. Konwencja niniejsza . będzie obowią~ywać przez . okres ,
pięciu lat. Ważność ' jej ulegać będzie przedłliżaniu ponown5e
na pals~ych pięć lat, jeżeli jedna z U'mawJających się Stron
n-ie wypowie' Konwencji co na jmniej na sześć miesi ęc y przed ·
upływem term inu jej ważności.
f
_
......
Konw e ncję niniejs zą ,sporządzono w Warszawi e pnia
17 maja 1965 roku. w dwóch egzemplarzach, każdy w jęz y· kach polskim i czeskim, przy , czym obydwa teksty posiadają
-jednakową moc .
.
Na' dowód czego wyżej Wymienieni Pełnomocnicy podpi:
sali nini ~ jszą Konw,errcję opatIZ'yli ją pi e częciami.

)Korlw~ncja ńiniejsza .

a n e k'

C la ne k 11
<f1 . •
"
Ode dne, kdy tato Omiuva vstoupi v platnost, budol!
prislusne organy obou Smluvnich stran cinit n'abyti statnih
obcanstv-i jedne ze Smluvnich stran zavislym na lom, Ź '
obcan predloźi doklad oruhe ' Smluvni strany_ flotvrzujici, : ź ·'
nejsou pr.ekaźky ke zmene obcanstvi:,

13

',. 'WS'l.Ystkie ·'sprawy spbme dotycz-ące inter.pret.acji i sto~itji1'J{j·~lZ~(,iW,1Ji:rii'il''''··n1!''',i·lfl:,is~!Z~J , <K_wenE:\ji będą :wżwiią,zyw,ane - w a'fO- dze 'dyplomatycznej.

1.

, CI

. Doślo-li na: z€lklade teto Umluvy kvolbe ·st.€l:tniho, obcan- '
styl jedne ze Smluvnich stran, ' bude mit dotcena osdba' ode
dne podani prohlaseni ' vyfucne 's tatni Qbcanstvi: klere bylo
zvoleno.

i

Vse(Złmy,gJ3or"D~ ~ził'lciitosti ,tyk:ajici se vykJauua i prova- ,
.d eni .t.elo .p.m1uv.y.:bucl.tl;U teśeny dtpłom-at,lokou ,c-est o u.!
Clanek 14
1) T ato 'Omluva perlleha ratifi,k aci a vs toupi v p1atnos t
Uicatehodne po vymene ratifikacnich listin, klera bude pr?ve d eną y' Pr:aze.
.
'.1
.
':;'
2) T-ato Umluva zustane v .platn osti pet let. Jeji pJtttnost :
se blide prodli1źovat vźd y o da lśic h pet let; pokucl ji jedna ,
ze SmluvJ1~h stran nevypovi nejmene sest mesicu pred uplynutim jeji pJatnosti.
Tato Umluva , bv la seps€lna ve V ar ś ave dne 17k velna
1.965, ve dy on v yhotovenich, kaź de ,v jazyce polskem . a ceftem, pficemź obe zneni ma ji stejnou pIittnost.
. N a dul<az loho uvecleni zmocnenci tuto .Omluyu pod eps ali a opatfili ji pec e temi.

upoważnienia

Z plne ·moci
.statni r ady P c.1s1:.e liaove
republiky .

Prezydenta
C ze chosłowackiej Republiki
Socjalistycznej
,
O. Je/en

p~

Z plne moci
esidenta Ceskoslovenske
socialisticke replJJJliky

M. Naszkowski

0. J e/en

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją Rada Pań s twa uznała ją i u znaje za sł uszną zilrówno w całości, jak
1 ka:i:de z p'ostanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta', ratyfikowana i potwierdzona, oraź przYrzeka, że
będzie niezmiennie zachowywana .
..
Na d.owód czego wydany został , Akt' niniejszy opatrzony pieczęcią Polskiej 1heczypospolitej Ludowej.
D'a no w Warszawie, dnia 30 wt~ześ nia 1965 roku.
Przewodniczący

Rady

Państwa:

E. Ochab

L. S.

MinIster Spraw Zagranicznych:-. w z. J . Winiewicz
7
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE

I

z, dnia 14 maja 1966 r.

w.sprawlewy,miany dOl>.um~ritów ratyfikacyjnYf:h Konwenc;ji , między

Polską .RzecząposPolitą Ludową - a Czechosłowacką

Republiką S,ącjaIistyczną o' uregulowaniu zag.adnień . ,dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w War8z~w'i~ '

. '
Podaje ' się

JWlleJszym do

wiaqomości, że

dnia '17 maja 1965 r.

zg0dnie z

arty~

kułem 14 KonwenCji między Polską Rzecząp osp olitą Ludową
a Cżechosłowacką Republiką Socjalistyczną o y.regulowarriu
z aqaónień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporzą

dzoneT w Warszawie dnia 17 maja 1965 r.,
,

nastąpiła

w,. Pra-

. '

_

•

dze ,.dnia 20 kwietnia 1"966 r. w f miaJl'a dokumentów ' ralyf1k>acyjnych powyższej Konwęm: ji, która wchodzi w życie dnia
20 maja 1966 r.
Minister Spraw Zagranicznych..: w z. J . --'-winiewicz

/ ..
Tlo C'1ono z ' polecen ią Prezesa Rady Ministrów w Zakładach

Graficznych "Tamka", Zakl. . nr

i.

Warszawa, ul T il mka 3.

Cena Q,80-, zł

.. --~

..

.
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