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z dnia 13 stycmia HJ66 r.
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KONWENCJA MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ A RZĄDEM ZWIĄZKU
SOCJALISTYCZNYCH RE PUBLIK RADZIECKICH W SPRAWIE ZAPOBIEGANIA POWSTAWAN IU
PRZYPADKOW PODWOJNEGO OBYWATELSTWA,

podpisana w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
RADA PAŃSTWA
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ L UDOWEJ

podaje do powszechnej

wiadomości:

W dniu3l marca 1965 roku podpisana została w Warszawie Konwencja między Rządem Pol-skie j Rzeczypospolitej
Lud owej a Rządem Zw iązku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania , powstawaniu przy padków
podwójnego .. obywatelsLwao nas tępującym brzmieniu dosłownym:
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34

D ziennik Ustaw Nr 4
KONWENCJA
, MIĘDZY RZĄDEM 'POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ
LUDOWEJ A RZĄDEM ZWIĄZKU SOCJALISTYCZNYCH
REPUBLIK RADZIECKICH W SPRAWIE ZAPOBIEGANIA
POWSTAWANIU PRZYPADKO W
PODWOJNEGO OBYWATELSTWA

R z ą d Polskiej Rzeczypospol it ej Lu dowej
Soc jalisl ycz n yc h Re pu blik Radziec kic h,

Rząd Zw i ą z ku

b iorąc pod uwagę, że Konwencja między Rządem Po ls kiej Rzeczypos,polite j Ludowe j a R z ądem Z wią z ku So cja listycznych Republik Rad zieckich w spraw ie uleg uJo~an ~ a
obywate ls twa osób o podwójnym obywate lstwie" pod pi sana
w Warszawie dnia 21 sty cznia 1958 r,o ku, nie.' z awie ra ł a postanowień
za p obiegających powstawaniu przypadków podwójn ego obywatelstwa, )
k i e r uj ąc
się
pragnieniem ' zapobiegania powstawaniu
przypadków podwó jnego ob ywatelstwa,
postanowiły zawrzeć niniejs z ą Kopwencję
w tym celu
wyznaczyły P eł n omoc n ikó w:

Poi ; 19

KOHBEHI01H
ME:IK,J:(Y llPABflTEJlbCTBOM llOJlbCKO:R
HAPO.n,HO"ti PECllYBJlJfKH H llP ABHTEJlbCTBOM
COł03A COBETCKHX COll.łlAJlł1CTH 'IECKHX
PECllYBJlHK O nPE~OTBP AIl(EHUH
B03HHKHOBEHHH CJlYQAEB .l1.BO:RHOfO
fPA:IK.l1.AHCTBA
IlpaBJlITeJIhCTBO IloJIhcKOM Hapo.n;HoM P ecrry6JIHKJII H
IlpaBJlITeJIhCTBO C OI03a C OBeTCKJlIX C O~JlIaJI JlIC T-l1qeC KJlIX
Pecny6JIJlIK,
IlpJlIHJlIMaa BO BHJlIMaHJlIe, 'ITO rro.n;rrJlICaHHaaB BapIlIaBe 21 aI-iBapa 1958 ro.n;a KÓHBeH~JlIJI Me)!(.n;y I1 paĘ.JIITeJIh 
CTBOM IloJIhcKOM Hapo.n;HoM Pecny6.lIJlIKJII JII IlpaBJlITeJIhcTBOM COI03a CCP 06 ypery JIJlIpOBam1JlI Bonpoca o rpaiK.n;aHCTBe JIJII~ c .n;BOMHhIM rpaiK~aHCTBOM He ' co.n;ep2KaJIa
nOCTaHOBJIeHJlIM', Hanp aBJIeHHhIX Ha npe.n;y.rr[leiK.n;eHJlIe B03HJlIKHOBeHJlIa c.lIy'IaeB .n;BoMHoro rpa}K.n;aHCTBJ'l,
P yKOBo.n;CTByach iKeJIaHJlIeM npe.n;OTBpaTJlITh B03HJlIKHOBeHJlIe CJIy'IaeB .n;BoMI-wro rpa}K.n;aHCTBa,
P eIlII1JIM 3aKJIIO'IMTb -HaCTOall.l;yIO KO HBeH~JlIIO ~. c
Ha3Ha'IJlIJIJII CBOJlIMJII y rrOJIHOMO'IeHHhIMJ.1:

IlpaBI1TeJIhCTBO IloJIh cKOM Hapo.n;HoM Pecrry6JlJ'[KJII

R z ąd

Polskie j Rzeczypospolitej Ludowej Dyrekt ora Departame ntu Prawno-Trak tatowego Min isterstwa
Spraw .Za granic znych Polskiej Rze czypospo litej Ludowe j
Włodzimierza
R zą d

Zwią z ku

ZA WADZKIEGO,
Socjalistycz nych Republik Radzieckich -

\ Ni cedyrektor a Departamentu Prawno~Traktatowego Minis te rstwa Spraw Zagra nicznych Zwią zk u Socjalistycznych Republik Radzieckich
Grigorija J efimowicza WIŁKOWA,
którzy po w ymianie pelnomocnict}%, u znan ych za dob r ,~
w. nal eżyte j formie, uzg odnili, co . na s tę p·uje:

spor z ąd z one

.A r t y

:nOM

~eJIhIO

kuł

.IJ:MpeKTopa ,ńoroBopHo-IlpaBoB oro .IJ:en ap'raMeHTa MJlIHJIIc'repcTBa JlIHOCTpaHHhlx .n;eJI IlO.lIhCKOM H apo.n;HoM P ecny'::;JIJlIKJII
BJIa.n;MMJlIpa 3ABA.IJ:CKOrO,
IlpaB-JlITeJIhCTBO COI03a COBeTCKJlIX CO~JlIaJI JlI CTJII'IeCKJlIX
Pecrry6.lIHK . . 3aMeCTJlITeJIa 3 aBe.n;yIOll.l;er O .IJ:oroBopliO-IIpaBOBhIM
OT.n;eJIOM MJlIHJlICTepCTBa JlIHOCTpaHHhlx .n;eJI CCCP
BJ1JIKOBA rpJlIrop j,UI EqmMOBJII'Ia,
KOTop hle rroc.ne 06MeHa rrOJlIWMO'-!JlIaMJII, HaM.n;eHHbIMH
B .n;OJI)KHOW cpopMe JII rrOJIHOM rropa.n;Ke, COrJIaCHJIHCh O HJIIiKeCJIe.n;yIOll.l;eM .

1
.J

Rodzi ce, z których jedno posiada oby watels two jed1. Po.n;JlITeJIJII, O.n;JlIH JlI3 KOTOpbIX aB.lIaeTca rpaiK.n;aHJIIn e j z Umaw i ających się Stro n, drugie z aś obywa telstwo dru- HOM O.n;HOM J,l;or oBapHBarOll.l;eMca. CTOpOHbI, . a BTOPOMgiej Umawi ają cej się Strony, mogą w drodze porozumienia rpaiK.n;aHJ1HOM .n;pyroM .IJ:otoBapMBaIOll.l;eMCa CTOp OHhl j MOwy i)ra ć d la d ziec k a ur odzonego po wejściu w życie niniej - ' ryTrr.o 060IO.n;Hor.iy COrJIaCJlIIO JlI36parb .n;JIa pe6eHKa, . po,...
51.ej Konwencji obywate lstwo jednej z Umawiają cyc h s ię .n;HBIlIeroca rrOCJIe BCTyrrJIeHJlIa B CJlIJIy 'HaCTOall.l;eM KOHStron.
BeH~JlIJ1, rpaiK.n;aHCTBO O.n;HOM JlI3 .IJ:oroBapI1BaIOll.l;JlIXCa CTO1.

..:#.'ł~ :

,.

,~'#;-:~:<,,~

pOH.

2. W y b oru obywate lstwa dla dziecka r od zice dokonują
przez zl oże nie w ciągu tr zech miesięcy od dnia 'urodzenia
s i ę dziecka zgodnego oświadczenia w dwóch egzem plarzach
przed wła ś ciwym organem te j Umawiającej si~ Strony, któr e j obywatelstwo dlę dziecka wybierają.

2. O BbI60pe rpaiK.n;aHcTBa po.n;JlITe.lIJII rro.n;aIOT COBMeCTHoe 3aaBJIeHJlIe B COOTBeTcTByIOll.l;UM opraH TOM .IJ:oroBapJlIBaIOll.l;eMca C'rOpOHbI, rpaiK.n;aHcTBO KOTOpOM OHJII JlI36J1IpaIOT
.n;JIa pe6eHKa. 3aaBJIeHJlIe rro.n;aeTCJI B .n;ByX 3K3eMrrJIapaX
He rr03.n;Hee Tpex MeCH~eB co ~Ha pOiK.n;eHJlIa p e6eHKa.

ś lo n ego

3. Organem właściwym do przy jęcia oświadczen'ia o krew us tęp ie 2 jest:
a) miejscowy organ administrac ji ,państwowej , jeżeli wybraho dla dziecka obywatelstwo t e j Umawiającej się Strony;
na której terytorium ono zamieszk uje,

3. CooTBeTcTByIOll.l;I1M opraHoM, KOTOpOMy
3aaBJIeHUe, yKa3aHHbIM B rtyHKTe 2, aBJIaeTca:

b) przedstawicie lstwo dyploma tyczne lub ur ząd konsularny te j U maw iaj ące j si ę Strony, której obywatelstwo dla
dziecka wy brano , j eżeli zamie szk uj e ono na t erytorium druniej Umawiającej się Strony lub na terytorium pań stw a trzeciego.

a) MecTHhIM rocy.n;apcTBeHHo-a.n;MuHuCTpa'l11BHbIM opraH, eCJIU .n;JIa pe6eHKa u36paHo rpaiK.n;aHcTBO TOM .IJ:oroBa- _
pUBaIOll.l;eMCa CTOpOHbI, Ha TeppUTOpUU KOTOpOM OH rrpo- <
iKUBaeT;
b) .n;urrJIOMaTJII'-IeCKOe UJIU KOHCyJIbCKOe rrpe.n;cTaBHTeJIb CTBO TOM ·.IJ:or oBapUBaIOll.l;eMCa CTOpOHbI, rpaiK.n;aHCTBo
KOTOpOM -u36paHO .n;.lIa pe6eHKa, eCJIH OH rrpOiKUBaeT Ha
TeppUTOpUU . .n;py roM .IJ:oroBapJlIBaIOll.l;eMCa CTOpOHbI, HJIH
Ha TeppUTOpUU TpeTbero rocy.n;apcTBa.

4. W przypadku bra ku zgodnego o św iad cze nia rodzic ów
o wyborze obywatelstwa .d la dziec ka b ędz i e ono posiadać
wyłącznie obywatelstwo te j Umawiającej si ę Strony , na któlej tery torium ur o d z iło się.

4. Ilpu OTCyTCTBUU COBMeCTHoro 3aaBJIeHY,la po.n;uTeJIeM o BbI60pe rpa:tK.n;aHcTBa .n;JIa p e6eHKa, pe6eHoK 6y.n;eT
U M~ Tb UCKJIIO'IUTeJIbHO rpaiK.n;aHcTBo ToM.IJ:oroBapuBaIOll.l;eMCa CTOpOHbI, Ha TeppUTOpJIIJII KOTOpOM Olf po.n;UJIca.

rro.n;a.eTCa

Dziennik. Usta w Nr 4
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5. Jeże li- dzieck o urod ziło si ę na t ery torium państwa
trzec iego, wówczas w przypadku braku zgodnego oświadc ze 
nIa rod ziców o w y borze dla ni ego obywa te lstwa b ę d zie ono
posiadać _wyłącznie oby watelstwo te j _Umawiającej się Stron y, na której terytorium rod zice mie li ws pólne miejsce za mieszkania przed wyjazdem do państwa trzeciego, a gdy nie
-mieli takiego mie jsca zamieszkania, b ę d z ie posiadać wyłącz 
nie obywa te lstwo matki .
Artykuł

5.

ECJU:l pe6eHDK pD.n;l1 JICR

1. Rod zice małoletniego dziecka, posiadającego w dniu
w życie niniejslej Konwencji jedn ocześnie obywa telstwo obu Umawiających się Str on , mogą w droo Le porozumienia wvbrać dla niego obywatelstwo jedne j z Umawiających się Stron.
2. Wyboru obywatelstwa dla dziecka rodzice dokonują
przez złoż e nie w ciąg u roku od dnia wejścia w życie niniejszej Konwenc jt' zgodnego oświadcze nia w dwóch egzem plar zach przed organem te j Umawi ając e j się Strony , któr ej
ob yw atelstwo dla d ziecka ' wyb ierają , okre ś lonym w artykule 1 us tęp 3.

HV!H D BhI6o.pe .n;JIR H ero. rpafK.n;aHCTBa , pe6e Ho.K 6y.n;eT CqHCTo.PDHh I.

Ha TeppHTDpHH KDTDpDM pD,L\HTeJIH HMem1 CD BME'CTHDe MeCTDfKHTeJIbCTBD

nepe.n;

BhIe3.n;o.M

B

Tpe T be

rocy,L\a pCTBO.

ECJIH po..n;wreJIV! He J1M eJU1 TaKorD MeCTQ)KHTe.llbCTBa, pe-

6ęHOK CJle.n;yeT l1CKJIIO'U1'J'eJIbHD rpa * .n;aHc'rBY MąTepH.

1,

-~

2

CT aT hH

PO,L\I1TeJIJ1 pe6eHKa, J1MeIOII,J:ero. Ha .n;eHb BCTynJIeHI1R

B Cl1Jly HaCTo.HLQeM Ko.HBeHLĘV!I1

o.n;HDBpeMeHHo. rpa~K.n;aH 

CTB O o6eJ1x .n;oroBapI1BalOLQJ'IXCH C To.pDH , MDryT no. 06DIO.n;nDMy CDrJIaCJ'IIO J'I36paTb .n;JIR Hero. rpa)K,iJ;aHCTBD D.n;Ho.M J'I3
.n;orDr:mpJ'IBaIOLQJ'IXCR Oro.pDH.

2, O

BbI 6Dpe rpa)K.n;aHcTBa po.,iJ;J'ITe-JIJ'I l IO.n;aIOT CO BMe CT-

Ho.e 3aRBJleHJ'Ie B co.OTBeTcTEyIOLQV!i-i ' DpraH To.w .n;orOBa pJ'IB a IOI.QeJ1CR CTD pDHbI , r pafK,L\aHCTBD Ko. TDpo.W D łń1 _J'I3611paIOT ,L\JIR pe6eHKa , 3aHBJleHJ'Ie n o.n;aeTCH B ,iJ;ByX ' 3K3eMnJIRpax B TeqeHl1e D,L\Ho.ro. rD.n;a CD .n;Hfl BpTy n JIeHl1H

B

CJ'IJIy

HaCTDRUJ,ew KDHBeHLĘJ'IH B DpraHbI, yKa3aHHble B nyHKTe

3

1.

3. B

cJIyqae , eCJIJ'I po..n;HTe:JIJ'I He nD.n;a.n;y T CDBMeCTHOl'D

3aRBJIeHJ'Ifl D BhI60pe , rpafK.n;aHCTBa .n;JIH p e6eHKa, DH 6y.n;eT
C'IJ1Ta'J'hCH J'ICKJlIOqJ'I'J'eJlhHD rpa)K.n;aHHHDM 1'0.11 .n;DrOBapl1BaIOLQeWCH CTDpDHhI, Ha TeppJ'ITDpHH KD TDpOi1 DH n pD}KJ'I BaeT KD .n;HIO HCTeqeHJ'IH cpOKa, npe.n;y CIAOTpeHHDrD B n YHKTe

2.

EC JIJ'I pe6eHoK npo.fKJ-IBaeT H a TeppJ'ITDpJ'IJ'I TpeTher D

rDc y,L\apCTBa, ero. rpa2K,l];aHCTBo.

6y.n;eT

r JIa CI-IQ n DCTaHOBJIeHHRM n y HKTDB
Artykuł

TpeTh ero

TaThCR rpa)K.n;aHHHo.M TDM .n;Dr DBapHBaIOLQeMCH

CTaTbJ'I

3. W przypadku bra k u zgodnego o świad cze nia rodziców, o wyborze obywatE' lstwa dla dziec ka b ędzie ono posiadać w yłącznie obywatelptwo tej Umawiającej s ię Strony,
na które j terytorium zam ieszkuje w dniu u p ł yw u terminu
określone go w u s t ępie 2, j eżeli zaś zamieszkuje na terytor ium państwa trzeciego, jeg o obywatels tw o będ 2;ie okre ś la
ne stosownie do posta nowi eń artykułu 1 u stęp 4 lub 5.

Teppl1T Dpl1l1

rD cy,L\apCTBa 11 pD.n;l1TeJIl1 He no..n;aJIl1 COB MecTHDro 3 aR BJIe-

2

wejścia

Ha

4

Dnp e.n;eJlHThCH co-

5

HJIJ'I

CT aTbJ1

1.

3

Małol etnie dzieck o, posiadające w dni u wejścia w
nl nie j;;ze j Konwencji j ed n ocześnie obywatelstwo obu.
Umawiają cyc h si ę Stron, a pozostając e pod wladzą rodzicielską tylko jednego z rodziców, b ędz i e posiadać od tego dnia
wyłącznie jego obywatelstwo.

i,

1.

życie

Pe6eHoK, J'IMeIDLQJ'IM Ha .n;eHh BCTynJIetIJ'IH B

CJ1Jly

HaCTo.HLQen KDHBeHLĘHJ'I o.n;HOBpeMeHHO rpafK.n;aHC'I'BD 0 6eHX
.n;orOBapJ'IBaIOLQHX'CR CTDpDH H Hax o.n;RlI~HMCR Ha BDcnHTa- _
H HJ'I TOJJhKO o.,L\HDr O H3 pO,L\wreJIei1, 6y.n;eT J'IMe~h co .D;HR
BCTynJIeHHR

B

CYl JIy

HaCTDRLQei1

KOHB e HLĘ J-IJ1

J1CKJII09:YI-

T eJlbHo. rp a)K.D;aHCTBD 3To r D po.n;J1TeJIR.

2. W przypadku gdy wykonywanie wła dz y r odzicielskiej nad małoletnim dzieckiem zostało powierzone na mocy orze czenia sądowego tylko jed nemu z rod ziców, dziecko
b ę dz ie - posiadać wyłącznie jego obyw atelstwo, ch yba że ro dzice w drod ze poroz1Umienia przewid zianeg o w artykule 2
postano.wią inacze j.
'
3. Mał o le tnie ,d zieck o, którego r odzice nie żyją bądź
nieznane jest miejsce ich pobytu, lub dziecko, które pozostaj e pod opieką u st an ow ioną z powodu pozbawienia ' rodziców władzy r odzicielskie j b ądż zawie szenia te j wład zy , bę 
dzie posiadać wyłącznie obywat elstwo te j Um awi ającej s i ę
Strony, na której terytorium zamieszkuje w dniu u p ł ywu terminu okr eś lon ego w artykule 2 u stęp 2, j eżeli zaś zamięsz 
kuje w tym dniu na terytorium państwa trzec ieqo, jego obyw-atelstwo będ zie określa n e stosownie do postanowień artykuł u 1 ust ęp 4 lub 5.
Artykuł

'

2. B

Tex CJIyqaRX, Kor.n;a BDCnJ'ITaHJ'Ie pe6eHKa nDpy-

qeHO no. cy.n;e6Ho.My pelUeHHIO To.JIbKO
T eJIei1 , pe6eHDK' 6y.n;e.T J'IMeTh

O.D;HDMy Yl3

po..D;J1-

J'ICKJlIOqJ'IT eJIbHO rpafK.n;aH-

CTBD 3To.r o po.n;HTeJJR, eCJIJ'I pD.D;J'ITeJIH rtyTeM CDrJJalUeHJ1R
B CDDTBeTCTBJ'IJ'I CD cTaTheM

3.

2 He

pelUaT J'IHaqe.

P e6eHDK, pD.n;J'ITeJIH KDTDpDrD yMepJIYI, J'IJIJ'I J'IX Me-

CTDnpe6hIBaHHe He J13BeCTHO, a TaKfKe p e6eHDK, HaXD.D;RLQJ1MCR nD n; o.neKOM, yCTaHDBJIeHHDi1 B CB H311 C JU1lUeHJ.1eM
pD.D;YfTeJJei1 po..D;J1TeJJbCKJ1X n paB, 6y.D;eT Cql1TaTbCH l1CKJl łO
qYlTeJIhHo. r pafK.D;aHl1Ho.M TOH .n;orDBapYlBaIOllĘei1c R

C TOpD-

H hI, Ha Tepp1To.pJH:l Ko.TDp Di1 DH npDfKHBaeT KD .D;HIO J1CT e qeHHH cpDKa, yKa3aHHo.rD B nyHKTe

2

CT aTbYl

2.

ECJIJ1 pe-

6eHoK rrpDfKHBaeT Ha T eppJ1TO p HH T peTberD ro.c y)~apCTBa,
ero. rpafK.D;aHCTBO 6Y.D;eT Dnpe.D;eJlHTbCH COrJIaCHD 'nOCTaHOBJIeHYlHM nyHKTa

4

P e łnol etnie osoby, zamieszkałe na t erytorium państwa
t rzeciego, pos iadające w dni u wejścia w życie niniejszej
Konwencji j ednocześnie .o bywatelstwo obu Umawiających
się Stron, na k tóre nie ro zciąg a ły się post anowie ~ia Konwencji w sprawie uregulowapia obywatelstwa osób o pod wÓjnym ·obywatelstwie, ' podpisanej w Warszawie dnia
21 stycznia 1958 roku, mogą wybrać obywatel stwo jedne j
z Umaw'iaj ących się Stron. Oświadczenia o wyborze obywa-

,.,

4

HJIJ1

5

CTaTbJ1

1.

CTaTbH

4

JIHI,a, .D;DCTJ1rlUHe cOB eplUeHHOJJeTJ1R,

n p D)JumaIOlUl1e

Ha TeppHTOpJ1J1 Tp eTbero rDCY,iJ;apC'rsa, J1M e IOllĘl1e KO .D;łnO
BCTynJIeHYlR B CYl JIy HaCTOHLQei1 KOHBeHLĘJ1Y1 o,n:HOBpeMeHHO
rpa)J{.n;aHCTBD D6eJ1x .n;DrOBap HBaIOLQI1XCR C TOpOH, Ha KOTOpbIX

He

pacnpOCTpaHH.TIOCb

.D;eMCTBYle

KDHBeHU;Y'l1

06

yperyJIJ1pqBaHHJ1 Bonpo.ca o rpa)J{.n;aHCTBe JII1LĘ C .D;B Oi1HbIM
r pa2K.n;aHcTBoM,

1958

no.n;nJ1CaHHOH

B

B apw aBe

21

RHBCl pH

rD.n;a, MDryT H 36paTh rpa2!{.n;aHcTBo D.D;HOH J13 .n;oroBa -

:,.-

~-.

, ' Poz. ' ł:9 ·

telstwa składa się w dwóch egzemplarzach w ciągu roku
od dnia ' wejścia w życie niniejszej Konwencji w ' przedstawicielstwie dyploinatycznym lub urzędzie konsularp.ym tej
Umawiającej się Strony, której obywatelstwo osoby te wybierają. Osoby. które nie złożyły ośw i adczenia w ciągu tego
okresu, będą posiadać wyłącznie obywatelstwo tej Umawiającej się Strony, na której terytorium zamieszkiwały
przed wyjazdem do państwa trzeciego.

p'HBalOI..QHXCa CTOpOH. 3aaBJIeHJ1a " O BbI60pe rpaLKA~HcTBa
nOAalOTCJł B

AByX 3K3eMnJIapaXB

Te'leHHe OAHoro rOAa

co AHa BCTynJIeHHa B CHJIy HaCTOaI..QeM KOHBeHIJ;HH B AH- '
nJIOMaTH'leCKOe MJIH KOHCyJIbCKOe npeAcTaBHTeJIbc'r.BO TOM
J!orOBapHBaIOI..Qet'tca CTOpOHbI, rpa}KAaHCTBO KOTOpOM OHH
H36HpalOT. JIHIJ;a, He nOf!;aBIIIY1e 3aJłBJIeHHa B yKa3aHHbIM
CpOK, 6YAYT HMeTb HCKJIlO'iHTeJIbHO rpaLKAaHcTBo TOM )l,orOBapHBalOI..QeMCa CTOpOHbI, Ha TeppHTopHH KOTOpOM npo}KHBaJIH AO Bble3Aa B TpeTbe rocyf!;apCTBO.

Artykuł

5

1. Od ' dnia wejścia w życie n ini ejsze j Ko'n wenc ji żadna
z Umawiających się Stron nie b ędzie przyjmować wniosk ów
w sprawie nabycia jej ob ywate lstwa przez osoby, posiadające
obywate lstw o drugiej Umawiającej się Strony, bez
uprze dniego przedłożenia przez z ainteres o waną osobę dokumentu, wydane go przez właściwy orga n te j Umawiającej
się Strony, której obywatelstwo posiada ta osoba, stwierd zającego brak przeszkód do zmiany obywatelstwa. '

.'Y "'-

,

1. Co AHJł BCTynJIeHHa B CHJty HaCTOJJI..QeM KOHBeHU;HH
Ka)Kf!;aJł M3 .D;oroBapHBalOI..QJ1 XCJł CTOpOH He 6yf!;eT n pHHHMaTb XO AaTaMCTB

O BC,TynJIeHHH B

JIY1IJ;, COCToaI..QMX

B

r paLKf!;aHCTBe

I..QeMCJł CTOpOHbI

6e3

CBoe rpa}Kf!;aHCTBO OT
f!;pyr oM

n pe,l\BapHTeJIbHOrO

,D;oroBapHBalOnpef!;CTaBJIeHHa

3aHHTepeCOBaHHbIM JIMIJ;OM AOKyMeHTa , BblAaHHoro KOMne:T e,IiTHbIM opraHOM TOM C TOpOHbI, B rpa}Kf!;aHc"rBe KOTOpOM
OHO COCTOHT, ' nOf!;TBep}KAalOI..QerO OTCyTcTBHe npenJłTCTBHM
K ,H3MeHeHHlO rpa}KAaHcTBa.

i'

2. Obywatele jednej z Umawiających się Stron, którzy
przed dniem wejścia w życie niniejsze j Konw enc ji naby li
obywatelstwo drugiej Umawiającej się Strony nie tracąc dotychczasowego obywatelstwa, będą posiadać od tego dnia
wyłącznie o,bywatelstwo tej Umawiającej s i ę Strony, na której teryt orium zamieszkują . J eżeli osoby ta kie zamieszk ują
na terytorium państwa trzeciego , b ę d ą posiadać w y łą cznie
to obywatelstwo jedne j z Umawiających s ię Stron, które nabyły póżniej. '

2.

rpa}Kf!;aHe

.D;oroBapHBalOI..QeMCJł

OAHOM

CTOpqHbI,

KOTopble KO f!;HlO BCTynJIeHJ.m B CHJIy HaCTOJłru;eM KOHBeHIJ;HH npJ106pe'JIH rpaLKf!;aHCTBO f!;pyroM .D;oroBapHBalOI..QeMCa
CTOpOHbI,
HMeTb CO

He

yTpaTMB

npe}KHerO

f!;HJł BCTynJIeHHJł

HCK~TJ:lO'iHTeJIbHO

rpaLKf!;aHCTBa,

6yf!;YT

C}~JIyHac ToaI..QeM KOH:ąeHIJ;MH

B

rpa)KAaHCTBo

.D;oroBapHBalOI..QeHCJł

TOM

CTOpOHbI, Ha TeppJ'ITOpHH KOTOpOM OflYI npO}KHBa,l OT . ECJIH
TaKI1e JIHIJ;a HMelOT nOCTOJłHHO e MeCTmKHTeJIbCTBO Ha TeppHTOpHH TpeTbero rOCYAapCTBa , OHM 6 yf!;yT C'iHTaTbCa HCKJIlO'lHTeJIbHO rpa}KAaHaMH TOM .D;oroBapHBalOI..Qeiica CTOpOHbI, rpa}KAaHCTBO KOTOpOM ORH npH05peJIH n03f!;Hee ..

Artykuł
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1. Umawiające się Strony b-ędą przekazywać sobie w
drod ze dyplomatycznej zawiadomienia o wyborze obywatelstwa dla dzied, dokonanym zgodnie 'z a~tykułem 1. Za wia-'
domienia, wra z z jednym egzemplarzem o ~ wiadczenia rod ziców, będą przekazywane w ciągu sze śc iu miesięcy od- dnia
urodzenia się dziecka.
2. Umawiające się Strony pr zek ażą sobie w drod ze dyplomatycznej w ciągu s ześc iu mi esięcy od upływu terminu
określonego w artykule 2 ustęp 2 wykazy dzieci, dla których wybrano obywatelstwo zgodnie z art yk ułem 2, doł ą 
czając do tych w yka zów po jednym egzemplarzuoświadcze
nia rodziców. W tym samym terminie i trybie Umawiające
się Strony przekażą sobie również wykazy osób, które wybrały obywatelstwo zgodnie z artykułem 4.

1.

6 YAYT

nyTeM

nepen;aBaTb

cBeAeHHJł; KaCaI()~

o~eTCTBH M CO CTaTbeM
OAHOMy

3K3eMnJIJłpy3aaBJIeHHMpOAHTeJIeM'; nepe;qalOTC'Jf

He n03AHee IlIeCTH

MeCJłu;eB CO AHa pOLKAeHHJłAeTeJ1:.

2 . .D;oroBapHBalOI..QHeCa CTOpOHbI

MeCJłIJ;eB

CO-

CB e,TJ;eHUJł, C npHJIOLKe HI1eM nó

1.

no

HCTe'lE\HHH

cpOKa ,

He

n03AHee

yKa3aHHoro

B

IlIeCTH

nyHKTe 2

CTaTbH 2 , nepeAaAyT APyr APyry ,n;J1nJIOMaTH'ieCKHM nyTeM
cnHCKH AeTeii, ,n;JIa KOTOpbIX H36paHo rpaR{,n;aHCTBO B COOTBeTCTBJ1H CO CTaTbeM2. K

crrHCKaM npHJIaraIÓTCa no 0 ,11;-

HOMy 3K3eMnJIapy 3aJłBJIeHHJł. CTOpOHb I TaK2Ke nepe,n;a,n;yT '
' AP,yr A'Pyry B TOM}Ke nOpJł,u, Ke H B TOT LKe CpOK crrHCKM
JIHIJ;,

J-136paBIlIHX

rpaLKAaHCTBO

B

COOTBeTCTBHH CO CTa-

4.

7

W przypadku wyboru na podstawie niniejszej Konwencji ob~watelstwa jednej z Umawiają cyc h się Stron zai~te 
reso\vana osoba będ z ie posiadać od dnia przyjęcia oświad ;
czenia wyłącznie to obywatelstwo, które' wybrcfno.
Artykuł

CTOpOI-IbI

I..QHeCa f!;eTeW, f!;JIJł KOTOpbIX H36paHo rpa}KAaHCTBQ B

TbeM
Artykuł

.D;oroBapY1BalOI..QJ1eCa

APyr APyry AHnJIÓMaTH'ieCKMM

B

cJIy'iae H36paHHH Ha OCHOBe HaCTOaI..Qew KOHBeHIJ;HI1:

rpaLKAaHCTBa OAHOM H3 .D;oroBapHBalOI..QI1XCa C-rOpOH COOTBeTcTBylOI..Qee JIHIJ;O 6YAeT HMeTb CO ,n;Ha npHHaTwa 3aaB~ '"
JIeHHa HCKJIlO'lHTeJIbHO TO rpaLKAaHCTBO, KOTopoe H36paHO.~","

8
l if36paHHe rpa}Kf!;aHCTBa B COOTBeTCTBHH C HaCTOJłI..QeM

Wybór obywatelstwa na podstawie niniejsle j Kr)llwencji powinien być dokonywany na zasadzie całkow'itej do-

KOIIBeHIJ;Hew - ,n;OJI}KHO OCYI..QeCTBJIJłTbCJł Ha OCHOBe nOJIHOM

b!owolności.

A06pOBOJIbHOC T H.

Artykuł
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Oświadczen i a
składane
na podsta w ie nmle]sze j Konwencji i wydawane w związku z nimi dokumenty są zwolnione od wszelkich opIat.

' C"T

a ,T b a

3aaBJIeHJ.1a, nOAaHHble B
KOHBeHIJ;t1eM, H BbIAaHHble

B

9

COOTBeTCTBHH C H3CTOaI..Qe:ii

CBJł3H

OCB060}KAalOTCa OT Bcex C60pOB.

C

3THM

,n;OKy~leHTbI

"

f_>-

'Dziennł'k

Ustaw Nr ,4

-

A rty

kuł

'POZ,' 19i 20

37

CT aT

10

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

BOrrpOCbL,

cją

Artykuł

Mory1' B03HHKHy1'b rrpH 1'OJIKOBa-

HHH H rrpHMeHeHHH HaC1'OJI~eM KOHBeHIJ;HH, 6y~y1' pa3pelllaTbCJI

~HrrJIOMa1'H'IeCKHM

rryTeM.

11

1. . Konwencja niniejsza pod lega ratyfikacji i wejdzie
w ż ycie po u plywie trzydziestu dni od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w możliwie najkrótsżym czasie w Moskwie.

Po wymianie dokume ntów ratyfikacyjnych UmawiaStrony podadzą tekst niniejszej Konwencji do publicznej wiadomości w prasie w celu poinformowarria zainteresowan ych osób.
.

1.

się

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'OH1'CJI B B03MO)ł{HO KOpOTKHM CpOK B MOCKBe.

2.

ją ce

~01'opble

10

b JI

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.

Konwencja niniejsza zawarta jest na czas nie okrei zachowuje moc do upływu szesciu miesięcy od dnia
wypowiedzenia jej przez jedną z Umawiających się Stron.

3.

śl ony

HaCTOJI~aJI KOHBeHIl;Mji 3aKJIIOqeHa Ha Heonpe~e

JIeHHbIM CpOK H COXpaHJIeT CHJIy ~O HCTeqeHHJI IlleCTH MeCJIIJ;eB co ~HJI 3aJIBJIeHHJI O~HOM

H3

.norOB apHBa łO~HXCJI

CTOpOH o ee ~eHOHCaIJ;HH.
Konwencję llI111e]Szą
s porządzono w Warszawie dnia
31 marca 1965 r ok u w dwóch egzemplarzach, każdy w ję
zykach polskim i r osyjskim, prZy czym obydwa teksty po siada ją jednakową moc.

Na dow ód czego wyżej wymienieni
pisali niniejs zą Konwencję i opatrzyli ją

P ełnomo cnicy

31

HaCTOJI~aJI
KOHseHIJ;HJI
MĘlpTa 1965 ro~a B ~ByX

B

BapIIIRBe

Ka)ł{~bIM Ha

rrOJIhCKOM H

pyCCKOM JI3hIKe, npJilqeM o6a TeKC'ra H MeIOT

O~HHaKoByIO

CHJIy.

pod-

B

pieczęciami.

COCTaBJIeHa
3K3 eMnJIJIpaX,

y~ocToBepeHHe

qero

BhIIlleyKa3aHHble ynOJIHOMO--

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

CKpenJilJIH

ee rreqaTJIMH.

Z upoważnienia Rząd u
Polskiej Rzeczypo spolitej
Ludowej

Z

upoważnienia Rządu .

IIo ynOJIHOMOqHIO'

IIo ynOJIHOMOqHIO

Związku

Socjalistycznych
Republik Radzieckich

rIpaEJilTeJIbCTBa

II paBUTeJIhCTBa

IIoJIhcKOM

Hapo~HoM Pecny6JIJilKJil

COI03a COBeTCKJ.1X
, COIJ;HaJIJilCTJilqeCKHX
Pecrry6JIHK

r. E.

W. Zawadzki

F, ·E.

W. Zawadzki '

B uJlKOB

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

pieczędą

Akt niniejszy, opatrzony

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ..

Dano w Warszawie, dnia 29 czerwca 1965 roku.
Przewodniczący

Redy

Państwa:

E. Ochab

L. S.
Minister Spraw Zagranic znych: w z. J. Winiewicz

20
OSWIADCZENIE

RZĄDOWE

z dnia 18 stycznia 1966
dotyczące

dem

L

wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskie j Rzeczypospolitej Ludowej a Rzą
Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego
obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.

Zwią':w

Podaje się niniej szy m do wiadomości, że zgo dnie z art. 11
Konwen cji między Rząd e m Po lskiej Rzeczy pospolitej Ludowej a R z ądem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków , podw ój nego obywatelstwa" podpisane j w Warszawie dnia

31 marca 1965 L, nastą p iła w M oskwie dnia 30 grudnia
1965 . r. wymiana dokumentów ralyfikacyjnych powyżs ze j
konwenc ji.
.Konwencja wchodzi w

życie

dnia 30 stycznia 1966 r.

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J . Winiewicz

