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KONWENCJA 

między Rządem Polskiej Rzecżypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie uregulowania 
podwójnego obywatelstwa, 

podpisana w Warszawie dnia 7 lutego 1972 r. 

W Imieniu Polskiej RzeczYPosp9litej Ludowej 

RADA PAr\ISTWA 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dn:iu 7 lutego 1972 roku została podpisana w Warszawie Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie uregulowania podwójnego obywdtelstwa o następującym . 
brzmieniu dosłownym: 

KONWENCJA 

między Rządem PolskieJ Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki BułgarII 

w sprawie uregulowania podwójnego obywatelstwa. 

Rząd Polskjej Rzeczypospolitej Ludowej l Rząd Ludowej 
Republiki Bułgari:i 

biorąc pod uwagę, że istnieje pewna ilość osób, które 
obydwie Umawiające się Strony, zgodnie ze swoim ustawo
dawstwem, uważają za swoich obywateli, 

kierując się pragnieniem zniesienia podwójnego obywa
telstwa tych osób na zasadzie dobrowolnego wyboru," jak 
również zapobiegania powstawaniu podwójnego obywatel-

_ stwa, \ 
postanowiły zawrzęć niniejszą Konwencję i-w tym ' celu 

:wyznaczyły swoich Pełnomocników: 

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

Bogusława STACHURĘ 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw We
wnętrznych 

Rząd Ludowej Republiki. Bułgarii 

Atanasa WOJNOWA 
Wiceministra ~piawiedliwości 

którzy po wymianie pełnomocnictw uznanych za dobre i spo
rządzone . w należytej ·fonuie uzgodnili, Co następuje: 
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ROZDZIAŁ "I 

Zalesieale podwójaego obywatelstwa 

Artykuł l 

Osoby, które obie Umawiające się Strony, zgodnie ze 
swoim ustawodawstwem, uważajił za swoich obywateli, mogą 
zgodnie , z post'anowieiliami niniejszej Konwencji wybrać 
obywatelstwo jednej ze Stron. 

Artykuł 2 

1. Osoby określone w artykule l mmeJszej Konwencji 
ma ią prawo do ' złożenia pisemnego oświadczenia W dwóch 
egzemplarzach o wyborze obywatelstwa w ter~inie jednego 
roku od dnia wejścia w ' życie niniejszej Konwencji. . 

" 2, Osoby, które wybierają obywatelstwo tej . Umawiają
cej się Strony, na terytorium której mają miejsce stałego 

~zamleszkania, , składają pisemne oświadczenie przed organem 
właściwym według ich miejsca zamieszkania. 

3. Osoby, które mają miejsce stałego zamieszkania na 
terytorium jednej z Umawiających się Stron, a które pragną 
wybrać obywatelstwo drugiej Umawiającej się Strony, skła
dają pisemne oświadczenie w przedstawicielstwie dyploma
tycznym iub we wlaściwym urzędzie konsularnym tej Uma
wiającej się Str;ony, której obywatelstwo wybierają. 

4. Osoby, które przebywają na te-rytorium państwa trze
ciego składają pisemne oświadczenl'e w przedstawicielstwie 
dyplomatycznym lub we właściwym. - urzędzie konsularnym 
tej UmaWiającej się Strony, której obywatelstwo wybierają. 

Artykuł 3 

l. Prawo do złożenia pisemnego oświadczeni<1- o wybo
rze obywatelstwa mają tylko osoby pełnoletnie. Pełnoletnie 
w rozumieniu ninię.jszej Konwencji są osoby; które ukończy
ły 18 lat, oraz osoby poniżej tego wieku, jeżeli zawarły 
związek małżeński. 

2. Rodzice dzied, które nie ukończyły 16 lat wybierajll 
dla . nich obywatelstwo przez , złożenie zgodnego pisemnego 
oświadczenia. 

3. Rodzice dzieci w wieku od 16 do 18 lat wybierają 

dla nich obywatelstwo przez złożenie . zgodnego pisemnego . 
oś-wiadczenia za pisemną zgodą dzieci. 

A rt Y ku ł 4 

. 1. Osoby, które w terminie ustalonym w artykule 2 
ustęp l niniejszej ' KonwencJi nie złożą pisemnego oświad
czenia o wyborze obywatelstwa,zachowują ' obywatelstwo 
wyłącznie tej Umawiającej się Strony, na terytorium której 
mają miejsce stałego zamieszkania w dniu upływu tegater
minu. 

2. Osoby, które mają IIiiejsce stałego zamieszkania na 
'terytori um państwa trzeciego, a które nie złożyły w usłalo
nym terminie,pisemnego o'świadczenia o wyborze obywatel

. sIwa, zachowują obywatelstwo wyłącznie tej Umawiające) 

się Strony, . na terytorium której miały miejsce stałego za
mi,eszkania przed wyjazdem 'do państwa trz:eClego. 

Artykuł 5 

Dzieci, dla których rodzice nie złożyli pfsemnego oświad
czenia o wyborze obywatelstwa w terminie ustalonym " 
artykule 2 ustęp l niniejszej Konwencji: 

- I 

Po,z. ~2 

1) zachowują obywatelstwo wYłącznie tej UmnviająceJ się 
Stron,y" na terytorium której oboje rodzice mieli m-iejs~e 
stałego :cainieszka{lia w dniu upływu t~go terminu; . 

2) zachowują obywatelstwo wyłąCZnie tej Umawiającej się 
Strony, na terytorium której oboje rodzice mieli miej
sce stałego zamieszkania przed wyjazdem do państwa 
trzeciego, jeżeli w dnIU upływu tego termfnu oboje ro
dzice mają miejsce zamieszkania na terytorium państwa 
trzeciego; . 

3) zachowują obywatelstwo wyłącznie tej Umawiającej się 

Strony, której obywatelstwo posiada matka, z zastrzeże
niem postanowień artykułu 6 niniejs,zej Konwencji, jeżeli 
oboje rodzice nie mieli stałego miejsca zamieszkania na 
terytorium jednej z Umawiających się Stron. 

A r t yk u ł 6 

t. Dzieci małoletnie, których jedno z rodziców do dnia 
upływu terminu ustalonego w artykule 2 ustęp l niniejszej 
Konwencji zmailo lub którego miejsce pobytu jest ni·eznane 
albo które pozbawione zostało władzy rodzicIelskiej, zacho
wują wyłącznie obywatelstwo, które posiada drugie z rodzi-
ców. - -

2. Dzieci małoletnie, których oboje rodzice do dnia 
upływu terminu uslalonego w artykule, 2 ustęp l niniejszej 
KQnwencji zmarli lub ic.h miejsce pobytu jest nieznane albo 
pozbawieni zosŁali władzy ro.dziclE!lskiej, zachowują obywa
telstwo wyłącznie tej Umawiającej się Strony, na terytor-ium 
której mają miejsce stałego zamieszkania. 

Ar t yk u ł 7 

Pisemne oświadczenie o wyborze obywatelstwa nie spowo
dujeskutków prawnych przewidZ:ianyc:h w niniejszej Kon-' 
wencji, jeżeli Umawiająca się ~trona, która . otrzymała 
oświadczenie, ustaii według swojego ustawodawstwa, że oso
ba, której oświadczenie dotyczy, nie jest jej obywatelem. 

Artykuł 8 

Umawiające się Strony w okresie do sześciu miesięcy 

po upływie terminu ustalonego w artykule 2 ustęp l niniej
szej Konwencji przekażą sobie drogą dyplomatyczną wyka~ 
zyosób, które złożyły pisemne oświadczenie o wyborze oby
wateIstwa. Do wykazów dołącza się po j'ednym egzemplarzu 
pisemnego ' oświadczenia. 

- ROZDZIAŁ II 

Z.poblegaale pOW8t,~wanlu podwójnego obywatelstwa 

Arty~uł 9 

t. Rodzice, z których jedno . Jest obywatelem jednej 
Umawiającej się Strony, a drugie ' drugiej Umawiającej się 
Strony, mogą, dla dzieci urodzonych po wejściu w życie ni
niejszel KonwencJi, wybrać obywatelstwo . jednej z Umawia
jących się Stron drogą wzaj,emnego porozumieI!ia . 

2. Rodzice ,wybierają obywatelstwo dla dziecka przez 
złożenie pisemnego oświadczenia: 'przed ' właściwymorganem 
tej Umawiającej si~ Strony, której obywatelstwo wybierają. 

3. Rodzice składają pisemne -' oświadczenie o wyborze 
obywatelstwa dla dziecka w dwóch egzemplarzach w termi
nie sześciu miesięcy od dnia jego urodzenia. Jeżeli nie złożą 
oni oświadczenia osobiście, podpisy rodziców _powinny być 
uwierzytelnione,, ' ., 

" 
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4. Dziecko. kt6rego jedno z ' rodziCów do dnia upływu 
" terminu ustalonego w ustępie 3 ' zmarło ' I'~b lego miejsce po

bytu jestnieznarie alb~, zostało pozbawione władzy rodzi
cielskiej.zachowuje wyłącznie obywatelstwo drugiego z ro
dziców. ' 

5. ". Organami właściwym! w rozumieniu ustępu 2 są: 

ROZDZIAŁ III 

, '" 
Przepisy ogólne 

A r t y k u ł13 

Oświadczenia o wyborze obywatelstwa składane zgodnie 
z niniejszą Ko'nwencją zwolnione są od opłat. - organy właściwe według miejsca stałego zamieszka

nia rodziców, jeżeli wybiera się obywatelstwo tej Umawia-
jącej się Strony. na terytorium której rodzice mają miejsce A r t y kuł 14 
stałego zamieszkania; 

- przedstawicielstwo dyplomatyczne lub włflściwy urząd Osoby, ktÓre zgodni~' z niniejs-zą Kqnwencją zł~żyły lub 
konsularny tej Umawiającej się Strony, której obywatelstwo dla których zostało złożone pisemne oświadczenie o wyboooj 
wybiera się. jeżeli rodzice mają miejsce stałego zamieszka- rze obywatelstwa. zachowują od dnia złożenia tego oświad" 
nia na terytorium drugiej Umawiającej się Strony lub na czenia wyłącznie obywatelstwo wybrane, a osoby, które nie 
terytorium państwa trzeciego. - złożyły lub dla ,których nie żostało złożone pisemne oświad-

' A r t y kuł 10 

DzieCko. dla któregorodzke nie złożyli pisemnego 
oświadczenia o wyborze obywatelstwa zgodnie z artykułem 9 
ustępy 2 i 3 niniejszej Konwencji: 

l) jeżeli urodziło się na terytorium jednej z Umawiających 
się Stron. zachowuje obywatelstwo wyłącznie tej Strony;, 

2) jeżeli urodziło się na terytorium państwa trzeciego, ~za
chowJlJeobywatelstwo wyłącznie tej Strony. na teryto~ 

rium której oboje rodzice mieli ,miejsce stałego ' zamiesz
kania przed ' wyjaz.demdo państwa trzeciego; a Jeżeli 
rodzice nie mieM miejsca stałego zamieszkania na tery
toriUIn jednej , z Umawiających się Stron - zachowuje 
wyłącznie obywatelstwo. ,które posiada matka. W przy-

. padku jeżeli matka 'pozbawiona została władzy rodziciel
skiej - zachowuje wyłącznie obywatelstwo. które posia
daojcie,c. 

Artykuł 11 

Dziecko. którego oboje rodzice zmarli lub łeh miejsca 
poby tu są nieznane albo pnzbawieni zośtall władzy rodzi
cielskiej, zachowuje obywatelstwo wyłącznie tej , Umawiają
cej się 'Strony, na terytorium której ma ono miejsce stałego 
zamieszkania w dniu upływu terminu ustalonego w arty
kule 9 ustęp 3. 

A r t y kuł 12 

Umawiające się Strony będą sobie przekazywać, drogą 

dyplomatyczną w pierwuym kwartale każdego roku wykazy 
dziecI, dla których w poprzednim roku zostały złożone pi
semne oświadczenia o wyborze Jbywatelstwa, zgodlliez po
stanowieniem artykułu 9 ustęp 3 niniejszej Konwencji. Do 
wykazów dołącza się po jednym egzemplarzu pisemnego 
oświadczenia i odpis zij!'ełny aktu urodzenia dziecka. 

czenie. zachowują wyłącznie obywatelstwo ustalone wni
niejszej Konwencji. 

Artykuł 15 

r Od dnia weJscl8 w życie niniejszej Konwencji nabycie 
obywatelstwa jednej z Umawiających się Stron przez obywa
teli drugiej Umawiająć'ej się Strony , będzie uzależnione 6d 
przedłożenia zaświadczenia o braku przeszkód do zmiany 
obywatelstwa. 

A r t y kuł 16 

1. Wszystkie sprawy dotyczące interpretacji ,stosowa- , 
nia niniejszej Konwencji będą rozwiązywane w drodze dy-
plomatycznej. . 

2. Umawiające się Strony opracują jednolity wzór 
oświadczenia o wyborze obywatelstwa~ 

Artykuł 11 

Konwencja niniejsza podlega ratyfikacji I wejdzie w ży
cie po upływie trzydziestu dni od dnia wymiany dokumen-
tów ratyfikacyjnych, 'która nastąpi w Sofii. ., , 

Konwencja niniejsza zawarta jest na okres , pięciu lat, 
llczącod dnia jej wejścia w życie. Ważnoś.ć jej będzie aut~
matycznieprzedłużana na dalsze pięcioletnie okresy, o ile 
jedna z Umawiających się Stron nie wypowie jej na sześć 
miesięcy przed upływem tego terminu. 

Konwencję niniejszą ,sporządzono dnia 1 lutego 1972 r. 
w Warszawie w dwóch egzemplarzach, każdy w_'języ~ach 
polskim i bułgarskim, ,przy czym obydwa teksty mają jedna
kową moc. 

Z upoważnienia Rządu 
. Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej , 

Bogusław Stachura 

Z upowaznlenia Rządu 
Ludowej 'Republiki 

Bu~garii 

IAlanas Wojnow 

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją Rada Państwa uznała ją I uznaje za słuszną zarówno w całości, ja~ 

l każde, z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfIkowana i . potwierdzona, oraz przyrzeka, 
że będZie niezmiennie zachowywana: ' 

Na dowód czego 'wydany został Akt niniejszy, opat,rzony pieczęcią Polskiej Rzeczy,Pospolite] Ludowej. 
'/ 

Dano w Warszawie, dnia 8 lipca 1972 roku. 

Przewodniczący Rady Państw:a: H. JabłońskI 
L. S 

Minister Spraw Zagranicznych: ' S. Olszowski 

L . 




