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Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 listopada 2011 r., Sygn. akt Kp 5/09, dotyczące kwestii
nadawania obywatelstwa w państwach, w których przebywa znacząca liczba osób polskiego

pochodzenia, w związku

z

toczącym się przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowaniem

w sprawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności art. 30 ustawy z dnia
2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim w zakresie, w jakim rozszerza zakres przesłanek uznania
za obywatela polskiego z art. 137 Konstytucji RP, przesyłam w załączeniu opracowanie w zakresie
powyższej problematyki.
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych

21 grudnia 2011r.

Departament Konsularny

OPRACOWANIE

Opracowanie dotyczy kwestii nadawania obywatelstwa w państwach, w których przebywa
znacząca liczba osób pochodzenia polskiego. Opracowanie odpowiada na następujące pytania:
l. Jaki organ państwa urzędowania nadaje obywatelstwo?
2. Jakie należy spehiić warunki w celu uzyskania obywatelstwa państwa urzędowania?
3. Jak przebiega procedura nadawania obywatelstwa w państwie urzędowania?
4. Czy prawo państwa urzędowania dopuszcza możliwość posiadania jednocześnie obywatelstwa
innych państw, jeśli tak to na jakich warunkach?
5. Czy nabycie obywatelstwa innego państwa (np. obywatelstwa polskiego) rodziłoby negatywne
konsekwencje z punktu wiedzenia prawa państwa urzędowania? Jeśli tak, to jakie?

REPUBLIKA AUSTRII

Ad.l Zgodnie z przepisami austriackiej ustawy o obywatelstwie, organami nadającymi
obywatelstwo austriackie są: w miastach - Magistraty (odpowiedniki polskich urzędów miasta)
a w mniejszych miejscowościach, w których nie funkcjonują Magistraty oraz na wsiach Bezirkshauptmannschaft (odpowiedniki polskich starostw powiatowych). Organy te, wydają decyzje
o przyrzeczeniu nadania obywatelstwa austriackiego (Bescheid). Wnioskujący o obywatelstwo
austriackie przez okres 2 lat zobowiązany jest do przedstawienie dowodu zwolnienia go
z dotychczas posadanego obywatelstwa, dopiero wówczas wydana zostaje decyzja o nadaniu mu
obywatelstwa austriackiego (Staatsburgerschaftsnachweis).
Ad.2 Warunki jakie należy spełnić łącznie aby otrzymać przyrzeczenie nadania obywatelstwa
austriackiego:
a) zamieszkiwać na terytorium Republiki Austrii (dalej cyt. jako RA) od co najmniej l O lat,
b) nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa oraz dla porządku publicznego,
c) przedstawić zaświadczenie o niekaralności (także z kraju dotychczasowego zamieszkania),
d) nie może toczyć się przeciwko wnioskodawcy postępowanie sądowe w sprawie karnej
w Republiki Austrii, ani nie może mieć on zakazu wjazdu na terytorium RA.
e) wnioskodawca musi także wykazywać się dochodami pozwalającymi na samodzielne
utrzymanie się na terytorium RA,
f) posiadać znajomość języka urzędowego na określonym poziomie.

Ad.3 W pierwszym etapie wnioskodawca ubiega się o decyzję o przyrzeczenie nadania mu
obywatelstwa austriackiego. Po spełnieniu wszystkich powyższej opisanych wymagań, zostaje
przyrzeczone mu nadanie obywatelstwa austriackiego (Bescheid). Następnie wnioskodawca stara się
o zwolnienie go z dotychczas posiadanego obywatelstwa (w przypadku Polski wnioskodawca składa

.t

wniosek do Prezydenta RP o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego za

pośrednictwem miejscowego Wydziahi Konsularnego Ambasady). Po otrzymaniu postanowienia
Prezydenta RP o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wnioskodawca dostarcza

przetłumaczone przez thunacza przysięgłego postanowienie właściwym władzom austriackim. Na tej
podstawie otrzymuje decyzję o nadaniu obywatelstwa austriackiego (Staatsburgerschaftsnachweis).
Ad.4 Ustawodawstwo austriackie dopuszcza pozostawanie w stanie podwójnego obywatelstwa

w przypadku jeśli obywatelstwo austriackie zostało nadane osobie przez Radę Ministrów za
szczególne osiągnięcia na rzecz Republiki Austrii. W powyższym przypadku osoba zwolniona zostaje
z wymogu spełnienia wymogów takich, jak: 10-letni okres zamieszkiwania na terenie RA, finansowe
zabezpieczenie oraz zrzeczenie się posiadanego obywatelstwa.

Ad.5 Nabycie obywatelstwa innego kraju rodzi negatywne konsekwencje dla obywateli
austriackich. Zgodnie z §26 austriackiej ustawy o obywatelstwie, obywatel austriacki traci
obywatelstwo poprzez czynne nabycie obywatelstwa innego kraju, a tym samym naruszenie zasady
wyłączności obywatelstwa austriackiego.

W Republice Austrii obowiązuje zasada wyłączności obywatelstwa austriackiego. Obywatel
austriacki nie może posiadać obywatelstwa innego kraju. Podobnie osoby, które starają się nabyć

obywatelstwo austriackie, aby je otrzymać muszą przedstawić dowód zwolnienia ich
z dotychczasowego obywatelstwa. Z biegiem lat przepisy obywatelskie w RA są zaostrzane. Obecnie
poza jednym wyjątkiem, nie ma już możliwości nabycia obywatelstwa austriackiego, nie zrzekając się
dotychczas posiadanego obywatelstwa. W związku z powyższym za pośrednictwem Wydziału
Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu składanych jest ok. 100 wniosków rocznie skierowanych do
Prezydenta RP o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
Akty prawne:

Ustawa z dnia 11.08.1965 r. o obywatelstwie (250 StbG. 1965 zpóżn. zm).
REPUBLIKA BIAŁORUSI

Ad.l Decyzje o nadaniu obywatelstwa Republiki Białomsi (dalej cyt. jako RB) na podstawie
naturalizacji podejmuje Prezydent, natomiast jednostki organizacyjne Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych (dalej cyt. jako MSW) wydają decyzje w trybie uproszczonym na zasadzie rejestracji.
Ad.2 O obywatelstwo Republiki Białomsi można wystąpić w trybie:

a) zwykłym: należy mieć ukończone 18 lat, znać jeden z 2 oficjalnych języków urzędowych,
zamieszkiwać na podstawie zezwolenia na pobyt stały na terenie Republiki Białomsi

nieprzerwanie przez 7 lat, zobowiązać się do przestrzegania Konstytucji RB, posiadać legalne
źródło dochodów. Wamnek zamieszania na terenie Republiki Białomsi przez 7 lat może nie

być wymagany w przypadku etnicznych Białomsinów lub osób pochodzenia białomskiego
oraz ich potomków jak i osób zashiżonych dla RB lub posiadających wcześniej obywatelstwo
RB,

b) uproszczonym: dotyczy przede wszystkim obywateli byłego ZSRR, którzy urodzili się lub
mieszkali na stałe na terytorium Republiki Białomsi przed 12.11.1991 r. i ich potomków oraz

tł

x

obywateli Ukrainy, FR, Kazachstanu i Kirgistanu, z którymi RB ma podpisane stosowne
umowy o uznaniu podwójnego obywatelstwa.
Ad.3 Wnioski o nadanie obywatelstwa Republiki Białorusi wraz z wymaganymi dokumentami
skała się w jednostkach organizacyjnych MSW, właściwych ze względu na stały pobyt
wnioskodawców. Po sprawdzeniu są one albo rozpatrywane w trybie przyspieszonym przez jednostki
MSW albo w przypadkach dotyczących naturalizacji przesyłane do Komisji ds. Obywatelstwa przy
Prezydencie RB. Prezydent Republiki Białomsi nadaje obywatelstwo w drodze dekretu zaś odmawia
jego nadania poprzez wydanie rozporządzenia.
Ad.4 Otrzymanie obywatelstwa innego państwa przez obywatela Republiki Białorusi do wejścia
w życie Ustawy o Obywatelstwie RB z 2002 r. powodowało utratę obywatelstwa RB, poza
przypadkami regulowanymi przez umowy międzynarodowe. Po wejściu w życie nowej redakcji
Ustawy, w praktyce tolerowane jest pozostawanie podwójnego obywatelstwa, pod warunkiem, że
posiadanie drugiego obywatelstwa nie ogranicza obywatela RB w wykonywaniu konstytucyjnych
obowiązków, wynikających z faktu posiadania tego obywatelstwa.
Ad.5 Nabycie przez obywatela RB obywatelstwa innego państwa (w tym obywatelstwa RP), jeśli
nastąpiło po roku 2002, nie powoduje utraty obywatelstwa białomskiego i nie powinno być przyczyną
negatywnych skutków prawnych dla tego obywatela; W praktyce rośnie liczba obywateli RB,
posiadających podwójne obywatelstwo, przede wszystkim państw członkowskich UE oraz FR;
Dotychczas nie odnotowaliśmy przypadków dyskryminacji lub powodowania utrudnień
administracyjnych wobec obywateli RB, którzy w okresie ostatnich 3 lat otrzymali jako drugie
obywatelstwo RP.
Akty prawne:

Ustawa o obywatelstwie Republiki Białorusi z 2002 r.

FEDERALNA REPUBLIKA BRAZYLII

Ad. l Kwestie nadania obywatelstwa brazylijskiego cudzoziemcowi reguluje Konstytucja Federalna
z 1988 r. Nadanie obywatelstwa jest wyłączną kompetencją władzy wykonawczej, reprezentowanej na
szczeblu federalnym przez Prezydenta Republiki i następuje w drodze rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości.
Ad. 2

a) Naturalizacja zwyczajna dotyczy cudzoziemców spehiiających kryteria określone w ustawie,
jednym z podstawowych wymogów jest umiejętność pisania i czytania w języku portugalskim,
b) Naturalizacja nadzwyczajna dotyczy cudzoziemców zamieszkałych na terytorium Federalnej
Republiki Brazylii (dalej cyt. jako FRB) od ponad 15 lat,
c) Naturalizacja tymczasowa dotyczy cudzoziemców, którzy osiedlili się na terytorium FRB przed
ukończeniem 5 roku życia. Mogą naturalizować się w trybie tymczasowym przed ukończeniem
pełnoletniości, za pośrednictwem swego przedstawiciela prawnego,

d) Naturalizacja szczególna dotyczy cudzoziemców pozostających w związku małżeńskim
z dyplomatą brazylijskim od ponad 5 lat lub cudzoziemca, który nieprzerwanie od ponad 10 lat pełni
funkcje w brazylijskiej misji dyplomatycznej lub brazylijskim urzędzie konsularnym.

Ad. 3 Dokumenty należy złożyć w najbliższym miejsca zamieszkania Wydziale Policji Federalnej.

Dokumenty wystawione za granicą muszą zostać zalegalizowane we właściwym brazylijskim urzędzie
konsularnym oraz przethunaczone przez tłumacza przysięgłego akredytowanego w FRB.
Ad.4 W brazylijskim porządku prawnym przyjęto zasadę nabycia obywatelstwa na podstawie

miejsca urodzenia {ius soli), aczkolwiek w szczególnych przypadkach znajduje zastosowanie zasada
ius sanguinis, co przewiduje Konstytucja Federalna. Zasada ta dotyczy dzieci, których oboje rodzice

posiadają obywatelstwo brazylijskie, a które się urodziły poza terytorium FRB. Posiadanie
obywatelstwa innego państwa, nie jest prawem zabronione. Dziecko urodzone na terytorium Brazylii,
którego jeden z rodziców posiada obywatelstwo polskie a drugi np. włoskie, może posiadać trzy
obywatelstwa jednocześnie: brazylijskie z racji ius soli oraz polskie i włoskie z racji ius sanguinis.
Ad.5 Utratę obywatelstwa brazylijskiego reguluje art. 12, II Konstytucji Federalnej z 1988 r.,

zgodnie z którym Brazylijczyk traci obywatelstwo brazylijskie wyłącznie w przypadku dobrowolnego
nabycia obywatelstwa innego państwa. Jednakże, jeśli nabycie obywatelstwa innego państwa

następuje poprzez pokrewieństwo (pochodzenie) lub stanowi narzucony przez rząd innego państwa
wamnek korzystania z praw obywatelskich lub wamnek możliwości pozostania (pobytu) na
terytorium tego państwa, nie będzie skutkowało utratą obywatelstwa brazylijskiego.
Akty prawne:

Konstytucja Federalna z roku 1988 oraz Ustawa Nr 6.815 z dnial9.08.1980 r.
REPUBLIKA CHILE

Ad.l Obywatelstwo chilijskie nadaje Prezydent Republiki Chile na podstawie zarządzenia,
wymagającego kontrasygnaty Ministra Spraw Wewnętrznych.
Ad.2

A)

Obywatelstwo chilijskie mogą nabyć obcokrajowcy którzy:
a) ukończyli 21 lat,

b) ukończyli 18 lat, a ich matka lub ojciec nabyli obywatelstwo Republiki Chile (dalej cyt. jako
RC) przez naturalizację, pod warunkiem, że co najmniej 5 poprzednich lat zamieszkiwali
nieprzerwanie na terytorium RC i maj ą tam pobyt stały (okres pięciu lat liczy się od momentu
uzyskania pierwszej wizy na pobyt czasowy w Chile).
Nie mogą nabyć w ten sposób obywatelstwa ci, którzy:
zostali skazani lub w stosunku których toczy się proces o występki lub przestępstwa,
ci, którzy nie są w stanie zapewnić sobie środków do życia,

obcokrajowcy, którzy praktykują lub rozpowszechniają doktryny mogące doprowadzić do
zmiany porządku społeczno - politycznego,

obcokrajowcy, którzy wykonują zajęcia nielegalne, sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego, moralnością, czy porządkiem publicznym i osoby, którym nadanie obywatelstwa uznaje
się za niekorzystne ze względu na be2pieczeństwo narodowe.
B)

Na podstawie ustawy za zashigi

Ad.3 Wniosek o nadanie obywatelstwa wnosi się do Wojewody właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania wnioskodawcy. Obcokrajowcy posiadający miejsce zamieszkania w Województwie
Stołecznym składają wniosek bezpośrednio do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wniosek
powinien zawierać co najmniej następujące dane:
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

imię i nazwisko (nazwisko panieńskie matki),
miejsce urodzenia,
wiek,

stan cywilny (ze wskazaniem obywatelstwa ew. małżonka),
dzieci, ze wskazaniem urodzonych w RC,

wykonywany zawód,
wykaz nieruchomości posiadanych przez wnioskodawcę,
infonnację czy wnioskodawca i otrzymał obywatelstwo innego kraju.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
l)
2)
3)

.

ostatni paszport wnoszącego,

zaświadczenie o niekaralności w Chile,

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych.

Wojewoda przesyła wniosek do Policji, powiadamiając o powyższym Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych. Jednostka Policji, która otrzymała wniosek przekazuje go "Organowi Policji
Śledczej", który potwierdza informacje zawarte w raporcie i przekazuje go Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych. W przypadku wniosków wniesionych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zostają.

one przekazane bezpośrednio "Organowi Policji Śledczej". "Organ Policji Śledczej" jest zobowiązany
poinformować w raporcie o podróżach do i z Chile, które odbył wnioskodawca, podając daty wjazdów
i wyjazdów. Oprócz tego powinien zawrzeć w raporcie dane dotyczące małżonka i dzieci chilijskich
wnioskodawcy. Raport o którym mowa powinien zostać przedstawiony w tenninie 15 dni.

Zarządzenie, które odmawia nadania obywatelstwa powinno zawierać motywy takiej odmowy oraz
podpis Prezydenta Republiki. Dokumenty załączone do wniosku są ważne przez okres roku.
Obywatelstwo Chile nabywa się:
a)
b)
c)

poprzez urodzenie na terytorium Chile (ius soli),
poprzez urodzenie z rodziców Chilijc2yków (ius sanguini),

d)

poprzez przyznanie przez ustawodawcę - wg uznania.

poprzez naturalizację,

Przez urodzenie na terytorium Chile nie nabywaj ą automatycznie obywatelstwa chilijskiego dzieci:
a)

osób na shiżbie obcych państw,

r-

dzieci rodziców nie mających miejsca zamieszkania w Chile. Te dzieci jednakże mają

b)

możliwość nabycia obywatelstwa.
Ad.4

Po ostatniej nowelizacji Konstytucji, dokonanej w roku 2005, prawo dopuszcza posiadanie

obywatelstwa innego państw.

Ad.5 Nabycie obywatelstwa innego państwa nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji.
Akty prawne:
Konstytucja Republiki Chile z 1980r.

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 5142 z 1960r.
KRÓLESTWO DANII

Ad.l Parlament (Folketinget) jest organem nadającym obywatelstwo duńskie. Nadanie
obywatelstwa następuje poprzez objęcie osoby zainteresowanej ustawą o naturalizacji , ustawa to
zwyczajowo przyjmowana jest przez Parlament dwa razy w roku.

Ad.2 Podstawowe przypadki, w których następuje nabycie obywatelstwa duńskiego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami:

a) poprzez urodzenie z małżeństwa, w którym jeden z rodziców j est obywatelem duńskim

9

b) poprzez urodzenie poza małżeństwem, jeśli matka jest obywatelką duńską (bez względu na
datę urodzenia), a także (w przypadku osób urodzonych po l lutego 1999 r.) jeśli ojciec jest
obywatelem duńskim i dziecko urodzi się w Królestwie Danii,

c) poprzez małżeństwo rodziców: gdy dziecko urodziło się przed l lutego 1999 r. i jedynie jego
ojciec jest obywatelem duńskim a rodzice nie są małżeństwem, dziecko nabędzie
obywatelstwo duńskie wskutek późniejszego zawarcia małżeństwa przez rodziców dziecka

(pod warunkiem, że nastąpi to przed ukończeniem przez dziecko 18 lat i przed ewentualnym
zamążpójściem tegoż dziecka),

d) wskutek adopcji dziecka poniżej 12 roku życia, jeśli adoptującym jest niezamężny obywatel
duński lub małżeństwo, w którym przynajmniej jeden małżonek jest obywatelem duńskim

5

e) poprzez złożenie deklaracji (dotyczy to jedynie obywateli państw Finlandii, Islandii, Norwegii
i Szwecji). Deklaracja może być złożona po spełnieniu określonych wamnków,

f) poprzez złożenie deklaracji przez osobę, która urodziła się jako obywatel duński i do 18 roku
życia zamieszkiwała w Danii, utraciła duńskie obywatelstwo, jednak obecnie od 2 lat mieszka
w Danii. Uzyskanie obywatelstwa w sposób opisany w pkt. e oraz pkt. f jest uzależnione od
zrzeczenia się dotychczas posiadanego obywatelstwa,

g) poprzez nadanie obywatelstwa - osoby objęte ustawą o naturalizacji.
Ad.3 Procedura nadawania obywatelstwa rozpoczyna się przez złożenie wniosku o nadanie

obywatelstwa do Policji duńskiej. Kompletny wniosek przekazywany jest przez Policję duńskiemu
Ministerstwu ds. Integracji, które przygotowuje projekt ustawy o naturalizacji.
Załącznikami do wniosku o nadanie obywatelstwa duńskiego są:

a) deklaracja o lojalności wobec Królestwa Danii
zobowiązanie do przestrzegania duńskiego prawa,

.

duńskiego obywatelstwa a także

b) deklaracja o popehiionych przestępstwach,
o
c) deklaracja
niepopełnieniu przestępstw przeciwko niepodległości
i bezpieczeństwu,
d) deklaracja o zgodzie na zrzeczenie się dotychczas posiadanego obywatelstwa.

narodowej

Dodatkowo, wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:
a) zamieszkiwać na pobyt stały w Królestwie Danii,
b) nie być skazanym na karę powyżej 60 dni pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko
niepodległości narodowej i bezpieczeństwu ani przeciwko Konstytucji Duńskiej i najwyższym
władzom państwa,
c) nie być skazanym na dożywotny zakaz wjazdu do Królestwa Danii,
d) nie być skazanym na karę pozbawienia wolności na okres równy lub wyższy niż l 8 miesięcy,
e) nie zalegać z płatnościami wobec władz publicznych,
f) być na samodzielnym utrzymaniu, czyli nie pobierać w ciągu ostatniego roku przed złożeniem
wniosku, zasiłku państwowego (np. zasiłku dla bezrobotnych). Dodatkowo, w ciągu pięciu lat

przed złożeniem wniosku, aplikant musi wykazać, że 4 lata i 6 miesięcy z tego okresu, nie
korzystał z pomocy państwa duńskiego. Nie dotyczy to jednak osób będących na rencie,
emeryturze lub osób korzystających ze stypendium szkolnego,
g) mieć umiejętność poshigiwania się językiem duńskim,

h) zdać test obywatelski, obejmujący wiedzę o społeczeństwie, kulturze i historii Danii.
Jeśli osoba wnioskująca objęta jest ustawą o naturalizacji, otrzymuje z duńskiego Ministerstwa ds.
Integracji promesę nadania obywatelstwa duńskiego. Z promesy wynika, że osoba zainteresowana,
w przeciągu około 2 lat ma przedłożyć dokument, z którego będzie wynikała utrata dotychczas
posiadanego obywatelstwa. Nasz urząd, po złożeniu przez osobę starającą się o zgodę na zrzeczenie
się obywatelstwa polskiego, informuje Ministerstwo ds. Integracji o złożeniu takiego wniosku przez
zainteresowanego. Gdy zainteresowany otrzymuje zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
przedstawia ten dokument, wraz z thunaczeniem dokonanym przed tłumacza pr2ysięgłego
w Ministerstwie ds. Integracji i otrzymuje dokument o nadaniu obywatelstwa duńskiego.
Ad.4 Zgodnie z art. 7 Ustawy o obywatelstwie duńskim, obywatelstwo zostanie utracone przez:
a) każdą osobę, która nabędzie obywatelstwo innego państwa przez złożenie stosownego
wniosku/podania lub przez wyrażenie na to zgody,

b) każdą osobę, która nabędzie obywatelstwo innego państwa przez przystąpienie do służby
publicznej innego państwa,

c) niezamężne dzieci poniżej 18 roku życia, które zostaną obywatelami innego państwa przez
fakt, że jedno z rodziców, które posiada władzę rodzicielską nad tym dzieckiem, nabędzie

obywatelstwo innego państwa w sposób opisany w dwóch powyższych punktach, chyba, że
dmgi rodzic zatrzymuje obywatelstwo duńskie i ma także władzę rodzicielska nad dzieckiem.
Ad.5 W związku z art. 7 Ustawy o obywatelstwie duńskim, nie utraci obywatelstwa duńskiego

osoba, która nabywa obywatelstwo innego państwa bez swej woli lub zgody (np. nabycie
obywatelstwa przez urodzenie lub przez małżeństwo). Zatem dopuszczalne jest posiadanie
obywatelstwa innego państwa, pod warunkiem, że jego nabycie nie wynika z decyzji osoby
zainteresowanej, a z mających do niej zastosowanie przepisów prawa.

Akty prawne:

Konstytucja Królestwa Danii z 1980 r.
Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 5142 z 1960 r.

Mł

REPUBLIKA FRANCUSKA

Ad.l, Ad.2, Ad.3 Obywatelstwo francuskie można uzyskać:
l) przez urodzenie, z mocy samego prawa,

2) przez skuteczne złożenie deklaracji przez osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela
ustawowego wyrażającej wolę uzyskania obywatelstwa francuskiego,

3) przez zawarcie małżeństwa z osobą mającą obywatelstwo francuskie i złożenie deklaracji

przez osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego (w przypadku małoletnich
dzieci małżonków) wyrażającej wolę uzyskania obywatelstwa francuskiego, a następnie
uzyskanie pozytywnej decyzji właściwego organu,

4) w trybie naturalizacji (odpowiednik polskiego postępowania o nadanie obywatelstwa),

5) w trybie reintegracji (odzyskanie posiadanego wcześniej obywatelstwa francuskiego) przez

złożenie deklaracji przez osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego
wyrażającej wolę odzyskania obywatelstwa francuskiego,

6) w trybie reintegracji na mocy dekretu wydanego na wniosek osoby zainteresowanej.

W zależności od trybu mającego zastosowanie do konkretnego przypadku w sprawach tych
właściwe są wskazywane niżej organa państwa francuskiego:
Ad l. l).

Obywatelstwo z mocy samego prawa uzyskuje przez urodzenie dziecko, którego chociaż jedno
z rodziców ma już w chwili urodzenia tego dziecka obywatelstwo francuskie (art. 18 code civil),
a ponadto także:

dziecko urodzone we Francji z nieznanych rodziców (art. 19 code civil),
dziecko urodzone we Francji z rodziców nieposiadających żadnego obywatelstwa /tzw.
bezpaństwowcy, "apatrydzi"/ (art. 19-1-1 codecivil),

dziecko urodzone we Francji z rodziców cudzoziemców (posiadających inne obywatelstwo niż

francuskie), jeżeli prawo państw, którego obywatelstwo posiadają rodzice nie dopuszcza w żaden

sposób przejścia obywatelstwa chociaż jednego z tych rodziców na to dziecko urodzone we Francji
(art. 19-1-2 code civil). Dotyczyć to może np. obywateli państw muzułmańskich, których prawo nie
dopuszcza transmisji obywatelstwa rodzica na dziecko pozamałżeńskie lub adoptowane oraz państw
w których obowiązuje ściśle "prawo ziemi", które nie przyznaje obywatelstwa dzieciom urodzonym
ł

t

poza jego terytorium

5

dziecko urodzone we Francji (z rodziców cudzoziemców) jeżeli co najmniej jedno z jego
rodziców też było urodzone we Francji (art. 19-3 code civil),
dziecko rodziców cudzoziemców urodzone we Francji uzyskuje obywatelstwo francuskie

automatycznie (z mocy samego prawa) z chwilą ukończenia wieku 18 lat, jeżeli w tej dacie
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zamieszkuje na stałe we Francji i miało stałe miejsce zamieszkania we Francji przez okres co najmniej
pięć lat po ukończeniu wieku lat jedenastu (art. 21-7 code civil),
dziecko cudzoziemskie adoptowane w trybie adopcji pełnej przez osoby mające obywatelstwo
francuskie.

We wszystkich powyższych przypadkach uzyskanie obywatelstwa następuje z mocy samego
prawa, bez potrzeby wyrażania woli (deklarowania chęci uzyskania obywatelstwa francuskiego) przez
osoby zainteresowane, ani wydawania decyzji przez jakikolwiek organ państwa. Jedynie w razie
potrzeby, dla celów dowodowych, na wniosek osoby zainteresowanej szef sekretarzy sądowych (le
greffier en chef ) sądu cywilnego I instancji (Tribunal d'Instance) właściwego dla miejsca
zamieszkania osoby zainteresowanej wydaje zaświadczenie o posiadaniu przez nią obywatelstwa
francuskiego (certificat de nationalite franfaise)(art. 31 code civil).
Natomiast gdyby szef sekretarzy sadowych odmówił wydania takiego zaświadczenia (np. uznając, że
przedstawione dokumenty nie są wystarczające dla stwierdzenia występowania przesłanek
ustawowych wyrażonych w powołanych przepisach code civil), to osoba zainteresowana może
odwołać się albo do Ministra Sprawiedliwości (art. 31-3 code civil) albo do trybunału wielkiej
instancji (Tribunal du Grand Instance), czyli właściwego miejscowo sądu cywilnego II instancji (art.
29 code civil).

Ad l. 2).
Uzyskanie obywatelstwa francuskiego przez skuteczne złożenie deklaracji przez osobę zainteresowaną
(lub jej przedstawiciela ustawowego) wyrażającej wolę uzyskania obywatelstwa francuskiego możliwe
jest w następujących przypadkach:
osoby urodzonej we Francji z rodziców cudzoziemców, jeszcze niepełnoletniej, ale która
ukończyła już wiek 16 lat, jeżeli w dacie składania deklaracji zamieszkuje ona na stałe we Francji i
miała stałe miejsce zamieszkania we Francji przez okres co najmniej pięciu lat po ukończeniu wieku
lat jedenastu (art. 21-11 code civil),
dziecka urodzonego we Francji z rodziców cudzoziemców, jeżeli ukończyło one 13 lat i nie

ukończyło jeszcze lat 16, a od ukończenia wieku 8 lat zamieszkuje we Francji. Poza deklaracją
rodziców lub opiekunów prawnych składających deklarację konieczna też jest zgoda dziecka (art. 21llcodecivil),
dziecka cudzoziemskiego adoptowanego przez obywateli francuskich w trybie adopcji prostej
(niepehiej),(art. 21-12 code civil),
dziecka znalezionego we Francji i wychowywanego przez obywatela francuskiego od co

najmniej pięciu lat oraz dziecka cudzoziemskiego, które zostało powierzone przez francuski urząd
pomocy socjalnej dla dzieci ośrodkowi opiekuńczemu i przebywa w takim ośrodku od co najmniej
trzech lat (art. 21-12-1 code civil),

dziecka znalezionego we Francji i wychowywanego przez okres co najmniej pięciu lat przez
instytucję publiczną lub prywatną, w warunkach umożliwiających otrzymanie "formacji" francuskiej
(art. 21-12-2 code civil).

Deklaracje woli uzyskania obywatelstwa francuskiego w powyższych przypadkach można
składać tylko do ukończenia przez dziecko wieki lat 18, przy czym osoba małoletnia, która ukończyła
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już wiek 16 lat może deklaracje złożyć samodzielnie, także bez zgody rodziców lub opiekunów.
Deklarację wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymaganych przesłanek ustawowych
składa się szefowi sekretarzy sądowych (le greffier en chef) sądu cywilnego I instancji właściwemu
w sprawach obywatelstwa wedhig miejsca zamieszkania deklarującego.

Szef sekretarzy sądowych (Je greffier en chef ) ma 6-miesięczny termin na zarejestrowanie
deklaracji, albo odmowę zarejestrowania, jeśli uznałby, że deklaracja nie spełnia przesłanek
ustawowych uzyskania obywatelstwa francuskiego w tym trybie. W przypadku zarejestrowania
deklaracji, szef sekretarzy sądowych (le greffier en chef ) sporządza i wydaje zainteresowanemu
zaświadczenie o posiadaniu przez nią obywatelstwa francuskiego (certificat de nationalite franęaise).
(art. 31 codecivil).

Natomiast jeśli szef sekretarzy sadowych odmówiłby zarejestrowania deklaracji, to osoba
zainteresowana może w terminie 6 miesięcy od otrzymania tej decyzji odmownej z uzasadnieniem
odwołać się do trybunału wielkiej instancji (Tribunal du Grand Instance) właściwego według
miejsca zamieszkania (art. 29 code civil).
Ad l. 3).

Uzyskanie obywatelstwa francuskiego może nastąpić też przez zawarcie przez cudzoziemca (lub
bezpaństwowca) małżeństwa z osobą mającą obywatelstwo francuskie

p

złożenie deklaracji

wyrażającej wolę uzyskania obywatelstwa francuskiego, a następnie uzyskanie pozytywnej decyzji
właściwego organu.

Deklarację taką można złożyć po upływie okresu 4 lat wspólnego pożycia i zamieszkiwania od daty
zawarcia małżeństwa. Okres ten jest wydłużony do lat 5, jeśli małżonek obywatela francuskiego nie

udowodni co najmniej trzyletniego okresu zamieszkiwania we Francji, albo nie wykaże, że w okresie
wspólnego zamieszkiwania małżonków za granica małżonek francuski pozostawał wpisany do rejestru
obywateli francuskich zamieszkujących poza Francją. Deklarujący musi też wykazać, że ma
wystarczającą dla jego warunków socjalnych znajomość języka francuskiego.

Deklarację woli uzyskania obywatelstwa francuskiego w tym trybie (w związku z zawarciem
małżeństwa z obywatelem francuskim) osoba zamieszkująca we Francji składa Prefektowi

departamentu w, którym zamieszkuje (w przypadku Paryża - Prefektowi Policji), a osoba
zamieszkująca poza Francją, właściwemu miejscowo konsulowi francuskiemu.

Po weryfikacji dokumentów dołączonych do deklaracji i przeprowadzeniu przez prefekta lub konsula

postępowań sprawdzających czy deklarujący spehiia przesłanki ustawowe, deklaracja wraz z aktami
sprawy przekazywana zostaje do dalszego postępowania ministrowi właściwemu dla spraw
imigracji (Minister ds. Imigracji, Integracji, Tożsamości Narodowej i Solidarnego Rozwoju)
który ma termin jednego roku (od daty złożenia przez wnioskodawcę deklaracji w prefekturze lub
konsulacie) na wydanie decyzji pozytywnej o zarejestrowaniu deklaracji, albo decyzji negatywnej o
odmowie zarejestrowania deklaracji. W przypadku decyzji o zarejestrowaniu deklaracji,
wnioskodawca uzyskuje obywatelstwo francuskie z datą wsteczną, a mianowicie z datą złożenia
deklaracji w prefekturze lub konsulacie. Kopia deklaracji z naniesioną na niej wzmianką o

zarejestrowaniu przekazywana jest do prefektury lub konsulatu w celu doręczenia jej deklarującemu
(wnioskodawcy) i stanowi podstawę do wystawienia zaświadczenia o posiadaniu obywatelstwa
francuskiego (certificat de nationalite franęaise) oraz francuskiego dowodu osobistego (carte national
d'identite) lub francuskiego paszportu.
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W przypadku wydania przez ministra właściwego dla spraw imigracji decyzji odmawiającej
zarejestrowania deklaracji, deklarujący ma jeszcze prawo odwołania się od tej decyzji w terminie 6
miesięcy do trybunału wielkiej instancji (Tribunal du Grand Instance).
(Artykuły od 21-1 do 21-6 oraz od 26 do 26-5 code civil).
Ad 1.4).
Uzyskanie obywatelstwa francuskiego w trybie naturalizacji (odpowiednik polskiego
postępowania o nadanie obywatelstwa), w odróżnieniu od omówionych wyżej możliwości
uzyskiwania obywatelstwa z tytuhi urodzenia lub złożenia deklaracji woli (skutecznego prawnie, jeśli
zostanie wykazane spełnienie przesłanek ustawowych) nie stanowi prawa podmiotowego osoby
zainteresowanej, lecz jest poddane dyskrecjonalnej decyzji władzy administracyjnej, która może
odmówić naturalizacji, nawet jeśli wniosek spełnia przesłanki ustawowe.
Podstawowe kryteria naturalizacji dotyczą posiadania uregulowanego pobytu we Francji,
zintegrowania ze społecznością francuską i niekaralności za przestępstwa.
O naturalizację może wystąpić osoba pełnoletnia, jeśli wykaże, że co najmniej od pięciu lat ma stałe
legalne miejsce zamieszkania we Francji na zasadzie uregulowanego pobytu (posiada kartę pobytu lub
kartę rezydenta)
posiada we Francji centrum swoich interesów materialnych (zwłaszcza
zawodowych) i rodzinnych.
ł

Wymagany 5-letni okres takiego pobytu skraca się do 2 lat dla cudzoziemca, który:
ukończył we Francji pozytywnie co najmniej dwa lata studiów wyższych zakończonych
uzyskaniem dyplomu, albo:
oddał albo może oddawać Francji szczególnie ważne ushigi dzięki swoim możliwościom
i talentom, albo:

wykazuje się wyjątkowymi przejawami integracji, zwłaszcza przez aktywność w dziedzinach
naukowych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych czy postawy obywatelskiej.
Zwolnione z wymogu 5-letniego stażu zamieszkiwania we Francji są osoby, które:
odbyły shiżbę wojskowa w armii francuskiej, albo w czasie wojny wstąpiły ochotniczo do
armii francuskiej lub sprzymierzonej, albo:
oddały już wyjątkowe ushigi Francji, bądź których naturalizacja może mieć szczególnie
istotne znaczenie dla Francji (w takim wypadku dekret naturalizacyjny musi być wydany po uzyskaniu
zgody Rady Stanu (Conseil d'Etat) na umotywowany wniosek właściwego merytorycznie ministra),
albo:

uzyskały we Francji status uchodźcy, albo:
należą do francuskiej wspólnoty kulturowej i językowej, pochodząc z terytoriów lub państw,
w których język francuski jest językiem urzędowym albo jest ich językiem ojczystym, bądź wykażą,
że co najmniej 5 lat uczęszczały do szkoły z francuskim językiem wykładowym.
Niezależnie od wymaganego stażu zamieszkiwania we Francji Qak wyżej) wnioskodawca powinien
zasadniczych wartości
wykazać przywiązanie (assimilation) do społeczności francuskiej
ł

republikańskich poprzez niezbędną, wedhig swoich uwarunkowań socjalnych, znajomość języka,
społeczeństwa francuskiego oraz praw
kultury
obywatelstwa francuskiego.
.

.

obowiązków związanych z posiadaniem

Wymaganie znajomości języka francuskiego nie dotyczy uchodźców

.

bezpaństwowców

posiadających co najmniej 15-letni okres legalnego pobytu we Francji oraz wiek ponad 70 łat.
Wnioskodawca musi też cieszyć się dobrą opinią pod względem moralności i obyczajów, co jest

sprawdzane w trybie wywiadu zarządzanego przez prefekturę lub konsulat w ramach weryfikowania
lojalności wnioskodawcy.

Wniosek o naturalizację wraz z kompletem dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanek

ustawowych wymaganych do naturalizacji wnioskodawca składa osobiście w prefekturze
departamentu miejsca zamieszkania (w Paryżu w prefekturze policji), a osoba mieszkająca poza
Francją we właściwym miejscowo konsulacie francuskim, a następnie wniosek wraz z aktami
sprawy przekazywany jest do ministerstwa właściwego dla spraw naturaUzacji (Ministerstwo ds.
Imigracji, Integracji, Tożsamości Narodowej i Solidarnego Rozwoju). W terminie 18 miesięcy
powinna być wydana decyzja, przy czym:

jeśli prefekt lub minister uzna, że wnioskodawca i złożone przez niego dokumenty nie
spełniają wszystkich niezbędnych przesłanek ustawowych, to wydaje decyzję stwierdzającą, że
wniosek nie kwalifikuje się do przyjęcia do dalszego rozpatrywania, albo wyznacza się określony
termin do uzupehiienia ewentualnych braków,

jeśli wnioskodawca i jego wniosek spełnia wszystkie wymagane kryteria, to minister
właściwy dla spraw naturalizacji może (ale nie musi!) wyrazić zgodę na naturalizację i wtedy
wydawany jest dekret Prezesa Rady Ministrów o naturalizacji, publikowany w Dzienniku Ustaw
(Journal Officiel), na mocy którego wnioskodawca uzyskuje obywatelstwo francuskie z data
podpisania dekretu.

Jednak nawet jeśli wnioskodawca i jego wniosek spełniają wszystkie wymagane kryteria formalne, to

prefekt albo minister właściwy dla spraw naturalizacji może mimo to zarządzić dodatkowe
postępowanie wyjaśniające i w jego rezultacie uznać, że uwzględnienie wniosku nie byłoby wskazane
i wydać decyzję o odrzuceniu wniosku o naturalizację.

Od negatywnych decyzji prefekta wnioskodawca może w terminie 2 miesięcy odwołać się do
ministra właściwego dla spraw naturalizacji, a negatywne decyzje ministra właściwego dla spraw

naturalizacji zaskarżyć w terminie dwóch miesięcy do sądu administracyjnego (tribunal
administratif) miasta Nantes.
Ad.4

Prawo francuskie bezwarunkowo dopuszcza możliwość jednoczesnego posiadania

obywatelstwa innych państw.
Ad.5

Przy jednoczesnym posiadaniu dwóch lub więcej obywatelstw brak jest formalno-prawnych

niekorzystnych uwarunkowań, jednak w praktyce można liczyć się z tym, że obywatel francuski
uzyskujący inne jeszcze obywatelstwo może mieć ograniczany dostęp do stanowisk i funkcji
związanych np. z obronnością czy wyższymi stanowiskami w administracji publicznej.

Akty prawne:
przepisy rangi ustawowej inkorporowane do Kodeksu Cywilnego (Code dvii) jako Tytuł I-bis
tego kodeksu (od art. 17 do art. 33-2) oraz przepisy wykonawcze zawarte w dekrecie nr 93-1362 z 30
grudnia 1993 (z późniejszymi zmianami),
okólnik (circulaire) Ministra ds. Imigracji, Integracji, Tożsamości Narodowej i Solidarnego
Rozwoju: Circulaire z 29 grudnia 2009 r. dot. postępowań o uzyskanie obywatelstwa francuskiego w
związku z zawarciem małżeństwa

Circulaire z 27 lipca 2010 r. dot. uzyskiwania obywatelstwa francuskiego w trybie
naturalizacji lub reintegracji.
IRLANIDIA

Ad.l Obywatelstwo irlandzkie jest nadawane przez Ministra Sprawiedliwości i Równości (Minister
for Justice and Eguality).

Ad.2 Na wyspie Irlandia obowiązuje połączenie prawa ziemi (ius soli) oraz prawa krwi (lus
sanguinis). Do 01.01.2005 r. wszystkie dzieci urodzone na wyspie Irlandia (terytorium Republiki
Irlandii i Irlandii Północnej) nabywały z dniem urodzenia obywatelstwo irlandzkie. Po 01.01.2005 r.,
jeśli żadne z rodziców nie jest obywatelem Irlandii, dla nabycia przez dziecko urodzonego na
terytorium Irlandii obywatelstwa irlandzkiego, niezbędne jest aby co najmniej jeden z rodziców
zamieszkiwał 3 z ostatnich 4 lat, bezpośrednio przed urodzeniem dziecka, w Republice Irlandii.

Obywatelstwo irlandzkie nabywaj ą również dzieci urodzone poza terytorium Irlandii, jeśli co najmniej
jedno z rodziców jest obywatelem.
Ad.3 Warunki nadania obywatelstwa irlandzkiego (naturalisation) są uzależnione od tego czy

aplikujący jest małżonkiem obywatela irlandzkiego (ew. pozostaje z nim w związku cywilnym) czy
nie. Małżonek (partner cywilny) może po upływie 3 lat od zawarcia małżeństwa złożyć wniosek
o obywatelstwo irlandzkie, jeśli co najmniej 2 z ostatnich 4 lat, zamieszkiwał na wyspie Irlandia
(w Republice bądź w Irlandii Póhiocnej). Osoba nie będąca małżonkiem (partnerem) obywatela
irlandzkiego, może aplikować o obywatelstwo irlandzkie jeśli zamieszkiwała co najmniej 5 z ostatnich
8 lat przed złożeniem wniosku na terytorium Republiki Irlandii.
Ad.4 Prawo irlandzkie dopuszcza, bez żadnych ograniczeń, posiadanie jednocześnie obywatelstw
innych niż irlandzkie.

Ad.5 Nabycie obywatelstwa innego kraju nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji z punktu
widzenia prawa irlandzkiego.
r

PAŃSTWO IZRAEL

Ad. l Obywatelstwo Państwa Izrael nadawane jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Osoby
nie spełniające warunków prawnych do otrzymania obywatelstwa, mogą je otrzymać z nadania
Ministra Spraw Wewnętrznych, dotyczy to głównie osób, wykonujących zawody poszukiwane
w Państwie Izrael (np. naukowcy).

Ad.2 Obywatelstwo izraelskie można otrzymać na podstawie tzw. Prawa do Powrotu pochodzącego
z roku 1950, odnoszącego się do osób pochodzenia żydowskiego, co oznacza zgodnie z poprawką
z roku 1970 osobę, której: jeden z dziadków był Żydem, współmałżonek jest Żydem, jeden
.

z dziadków współmałżonka jest Żydem, dzieci adoptowane przez obywateli izraelskich, a także osoby,
które przeszły procedurę konwersji najudaizm.

Ad.3 Procedura nadania obywatelstwa przeprowadzana jest przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych na podstawie przedłożonych

dokumentów, najczęściej procedura nadania

obywatelstwa izraelskiego rozpoczyna się poza granicami Państwa Izrael w przedstawicielstwach
dyplomatycznych do których zainteresowani składaj ą wnioski.

Ad.4 Prawo izraelskie dopuszcza, bez żadnych ograniczeń, posiadanie jednocześnie obywatelstw
innych niż izraelskie

Ad.5 Nabycie obywatelstwa innego państwa nie wywohije żadnych konsekwencji;
Akty prawne:

Prawo do powrotu z dnia 5.07.1950 r.
KANADA

Ad. l. Obywatelstwo w Kanadzie nadaje Ministerstwo Obywatelstwa i Imigracji Kanady (Citizenship
and Immigration Canada).
Ad. 2. Warunki uzyskania obywatelstwa:

a) O uzyskanie obywatelstwa może się starać osoba, która jest pełnoletnia (musi mieć ukończone
18 lat) a jeśli nie jest pełnoletnia, to:
B

o obywatelstwo dla niej musi wystąpić jedno z rodziców, jedno z rodziców adopcyjnych lub

opiekun prawny,
B

musi posiadać kartę stałego pobytu, ale nie ma obowiązku mieszkać w Kanadzie przynajmniej

od trzech lat,
.

jedno z rodziców musi być obywatelem Kanady lub starać się o obywatelstwo kanadyjskie w

tym samym czasie. Dotyczy to również rodziców adopcyjnych.

b) aplikujący musi posiadać status stałego rezydenta w Kanadzie. Status ten nie może budzić
wątpliwości. Oznacza to, że nie może być w tym czasie prowadzone wobec aplikującego
dochodzenie imigracyjne ani śledztwo migracyjne. Osoba ta nie może być również w trakcie
procesu deportacji,

c) aplikujący musi przebywać na terenie Kanady przynajmniej 3 lata (1095 dni) w ciągu
czterech lat poprzedzających złożenie wniosku o obywatelstwo. Nie dotyczy to dzieci,

d) w Kanadzie używane są równorzędnie dwa urzędowe języki: angielski i francuski. Aby
uzyskać obywatelstwo kanadyjskie należy wykazać się odpowiednią znajomością
przynajmniej jednego z nich podczas egzaminu przeprowadzanego przez Ministerstwo
Obywatelstwa i Imigracji,

e) aby zostać obywatelem Kanady kandydat musi znać prawa i obowiązki z tym związane
historie, wartości, instytucje i symbole tego kraju. Znajomość tych zasad musi udowodnić
pisząc test na obywatelstwo.

?

f) aplikujący nie może otrzymać obywatelstwa kanadyjskiego w przypadku, gdy:
B

o

a
B
B

C

był skazany za popełnienie przestępstwa kryminalnego lub wykroczenia w rozumieniu
Ustawy o Obywatelstwie w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku,
jest aktualnie oskarżony o popełnienie przestępstwa kryminalnego lub wykroczenia w
rozumieniu Ustawy o Obywatelstwie,
przebywa w więzieniu, na zwolnieniu warunkowym lub pod nadzorem kuratorskim
wystosowano względem niego nakaz deportacji,
prowadzone jest względem niego dochodzenie lub jest oskarżony albo skazany za zbrodnię
wojenną lub zbrodnie przeciwko ludzkości lub,
został pozbawiony obywatelstwa kanadyjskiego w ciągu poprzedzających 5 lat.

Ad. 3. Procedura nadawania obywatelstwa składa się z następujących czynności:
a) wysłanie formularza (aplikacji) o nadanie obywatelstwa oraz kopii potrzebnych dokumentów,
b) otrzymanie potwierdzenia złożenia aplikacji,
c) w przypadku, gdy złożono niepehią dokumentację, zostaje ona zwrócona (razem z opłatą). Po
uzupełnieniu ponownie wysyła się wniosek. W przypadku, gdy aplikujący nie spełnia
któregoś z warunków wymaganych do nadania obywatelstwa, koszty nie są zwracane. Opłata
wynosi 100,-CAD,
d) po wysłaniu aplikacji aplikujący otrzymuje z Ministerstwa przewodnik "Odkryj Kanadę:
Prawa i Obowiązki obywatela", według którego ma się przygotować do pisemnego testu na
temat Kanady. Test ten również sprawdza znajomość języka angielskiego lub francuskiego.
Przychodząc na test należy przynieść oryginały wszystkich złożonych wcześniej dokumentów,

e) jeśli aplikujący zda test, zostaje zaproszony na ceremonię wręczenia certyfikatu o nadaniu
obywatelstwa. W czasie tej ceremonii składa się przysięgę obywatelską. W ceremonii muszą
obowiązkowo uczestniczyć wszyscy aplikujący, którzy ukończyli 14 lat. W imieniu
młodszych dzieci akt nadania obywatelstwa odbieraj ą rodzice lub opiekunowie prawni.
Ad.4 Kanada dopuszcza posiadanie więcej niż jednego obywatelstwa.

Ad.5 Nabycie obywatelstwa innego państwa nie rodzi negatywnych konsekwencji z punktu
widzenia państwa urzędowania.
Akty prawne:
Ustawa o obywatelstwie "Citizenship Act" (R. S. C., 1985,c. C-29) z późniejszymi zmianami
zdn. 17 kwietnia 2009 r.

Przepisy prawne dot. obywatelstwa Citizenship Regulations" (SOR/93-246) z późniejszymi
zmianami z dn. 30 września 2010 r.

Przepisy dot. posiadania ziemi przez cudzoziemców "Foreign Ownership of Land Regulation"
(SOR/79-416)

REPUBLIKA KAZAHSTANU

Ad.l Obywatelstwo Republiki Kazachstanu (dalej cyt. jako RK) nadaje Prezydent Republiki
Kazachstanu, zgodnie z postanowieniami rozdz. 2 art. 15 oraz rozdz. 5 art. 29 ustawy Republiki

Kazachstanu z 20 grudnia 1991 roku o obywatelstwie Republiki Kazachstanu. Organem

konsultacyjno-doradczym Prezydenta RK w tym zakresie jest Komisja do spraw obywatelstwa przy
Prezydencie Republiki Kazachstanu.

Ad.2 Zgodnie z zapisem rozdz. 2 art. 16 ustawy Republiki Kazachstanu z 20 grudnia 1991 roku o
obywatelstwie Republiki Kazachstanu, obywatelstwo kazachstańskie może być nadane:

a) osobom stale zamieszkującym na terytorium Kazachstanu na zasadach przewidzianych
prawem, przez okres co najmniej 5 lat lub osobom będącym w związku małżeńskim
z obywatelem Kazachstanu przez okres co najmniej 3 lat.

Spełnienie powyższych warunków nie jest wymagane w przypadku nadania obywatelstwa
kazachstańskiego osobom niepehioletnim, ubezwłasnowolnionym lub szczególnie zashiżonym dla

Republiki Kazachstanu, albo osobom wykonującym zawody lub spełniającym wymagania określone
przez Prezydenta RK, a także członkom ich rodzin, jak również osobom, które wyjechały
z Kazachstanu i ich potomkom, jeśli wracają na terytorium Republiki Kazachstanu, jako do
historycznej ojczyzny, w celu stałego zamieszkania.

b) obywatelom byłych republik radzieckich, przybyłym na terytorium RK w celu stałego
zamieszkania, których jeden z bliskich krewnych jest obywatelem kazachstańskim niezależnie

od tego jak dhigo ów krewny zamieszkuje na terytorium RK, regulacja to odnosi się również
do dziecka, także przysposobionego; małżonka; rodzica, także pr2ysposobionego; rodzeństwa
a także Dzidków.

Kwestie dotyczące obywatelstwa żohiierzy w czynnej służbie wojskowej i przesiedlonych na
terytorium Republiki Kazachstanu reguluj ą umowy międzynarodowe RK.

Ad.3 Podstawowe zasady dotyczące procedury nadawania obywatelstwa kazachstańskiego określa

rozdz. 6 ustawy Republiki Kazachstanu z 20.12.1991 roku o oźywate/.rfw/e Republiki Kazachstanu .
Oto najważniejsze postanowienia:

a) wniosek o nadanie obywatelstwa kazachstańskiego od osób przebywających na stałe
w Kazachstanie przyjmują, zgodnie z miejscem rejestracji, urzędy podlegające Ministerstwu

Spraw Wewnętrznych. Za granicą zajmują się tym placówki dyplomatyczno-konsulame
Kazachstanu,

b) wniosek o nadanie obywatelstwa kazachstańskiego kieruje się w formie pisemnej do
Prezydenta RK, który winien rozpatrzyć go w okresie nie dhiższym niż 6 miesięcy. Do
wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające tożsamość wnioskodawcy. Wnioski osób,
które nie ukończyły 18 roku życia składane są przez ich opiekunów prawnych, po

wcześniejszym poświadczeniu notarialnym, a zagranicą po poświadczeniu przez placówki

*/

dyplomatyczno-konsulame Kazachstanu. Osoby w wieku od 14 do 18 lat winny wyrazić

swoja zgodę w formie pisemnej, poświadczoną notarialnie lub za granicą przez placówkę
dyplomatyczno-konsulamą RK,

c) jeśli wnioskodawca nie może samodzielnie podpisać się pod wnioskiem, może to za niego

.

uczynić inna osoba, co poświadcza notariusz lub przedstawiciel placówki dyplomatycznokonsularnej RK,

d) organy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz placówki dyplomatyczno-konsulame RK,
do których wpłynęły wnioski o nadanie obywatelstwa kazachstańskiego, przekazują

r

je Prezydentowi R(C wraz ze swoja opinią dotyczącą w szczególności celowości/uzasadnienia
nadania obywatelstwa, w tym możliwości zatrudnienia, zamieszkania i in. na terytorium RK,
e) dla rzetelnego rozpatrzenia wniosków dotyczących kwestii obywatelstwa. Prezydent RK
powołuje komisję do spraw obywatelstwa, której zadaniem jest ocena wniosku, zawartych
w nim informacji, uwag sporządzonych przez urzędy państwowe i in. dokumentów, jak
również należyte przygotowanie zeznań świadków. Komisja ma prawo zwracać się do
organów państwowych i organizacji społecznych o dodatkowe materiały związane
z przedmiotem rozpatrywanej przez nią sprawy, a urzędy w ustalonym okresie czasu są
zobowiązane udzielić komisji odpowiedzi na zadane pytania,
f) komisja przedkłada Prezydentowi RK swoje rekomendacje dotyczące każdego wniosku
oddzielnie,

g) posiedzenia komisji są prawomocne, jeśli bierze w nich udział więcej niż połowa członków.
Uchwały komisji przyjmowane są. zwykłą większością głosów. Uchwały komisji są
protokołowane, a protokół jest podpisywany przez wszystkich członków komisji biorących
udział w danym posiedzeniu,

h) powtórny wniosek o nadanie obywatelstwa RK można składać po upływie roku od daty
postanowienia wydanego w sprawie wcześniej złożonego wniosku. Jeśli zaistniały jakieś
ważne dla sprawy nowe okoliczności, o których wnioskodawca wcześniej nie wiedział,
powtórny wniosek może zostać złożony wcześniej,
i) z chwilą podpisania przez Prezydenta RK aktu nadania obywatelstwa Republiki Kazachstanu,
wnioskodawca staje się obywatelem kazachstańskim.

Ad.4 Prawo Republiki Kazachstanu nie przewiduje możliwości posiadania jednocześnie
obywatelstwa kazachstańskiego oraz innego państwa - podstawę stanowi przepis rozdz. II art. 10 pkt 3
Konstytucji Republiki Kazachstanu.
Ad.5 Nabycie obywatelstwa innego kraju, zgodnie z rozdz. 3 art. 21 ustawy Republiki Kazachstanu
z
20 grudnia 1991 roku o obywatelstwie Republiki Kazachstanu, jest równoznaczne
z utratą/zrzeczeniem się obywatelstwa kazachstańskiego. Zrzeczenie się obywatelstwa RK i nabycie

obywatelstwa innego państwa, oznacza dla zainteresowanego m.in. konieczność zastosowania się do
zasad obowiązujących obcokrajowców na terenie Kazachstanu np. rejestracji pobytu, U2yskania
stosownej wizy, pozwolenia na prace eto.
Akty prawne:

Kwestie obywatelstwa kazachstańskiego regulują dwa główne dokumenty, które przesyłam w
załącznikach, a mianowicie:

Konstytucja Republiki Kazachstanu, kwestii obywatelstwa dot. art. 10 w rozdziale II Człowiek
i obywatel.

Ustawa Republiki Kazachstanu z 20 grudnia 1991 roku o obywatelstwie Republiki
Kazachstanu.

Rozporządzenie Prezydenta Republiki Kazachstanu z 10 października 2006 roku nr 198 o
Komisji do spraw obywatelstwa przy Prezydencie Republiki Kazachstanu, opublikowany w "Zbiorze
aktów prawnych Prezydenta i Rządu Republiki Kazachstanu" z 2006 r. nr 38, póz. 421.

Regulamin ushigi państwowej "Rejestracja wniosku o nadanie i zrzeczenie się obywatelstwa

Republiki Kazachstanu , przyjęty rozporządzeniem z 4 września 2001 roku Ministra Spraw
Wewnętrznych Republiki Kazachstanu nr 362.

REPUBLIKA LITEWSKA

Ad.l Prezydent Republiki Litewskiej nadaje obywatelstwo litewskie i wyraża zgodę na zrzeczenie
się obywatelstwa.
Ad.2

Nadanie obywatelstwa litewskiego na zasadach naturalizacji (art. 18. Ustawy o obywatelstwie).
Obywatelstwo litewskie może być nadane osobie, jeżeli spehiia następujące warunki:
a) w ciągu ostatnich 10 lat legalnie, stale zamieszkuje na terytorium Republiki Litewskiej ( dalej
cyt. jako RL),

b) w chwili składania wniosku o nadanie obywatelstwa litewskiego i w chwili podjęcia decyzji
o nadaniu obywatelstwa litewskiego ma prawo do pobytu stałego w RL,
c) zdała egzamin ze znaj omości j ęzyka państwowego,

d) zdała egzamin ze znajomości Konstytucji Republiki Litewskiej,
e) posiada legalne źródło utrzymania na terytorium RL,

f) jest osobą o nieokreślonym obywatelstwie lub obywatelem państwa, którego prawo
przewiduje, iż w przypadku nabycia obywatelstwa litewskiego utraci ona obywatelstwo tego
państwa, bądź też pisemnie oświadczy swą wolę zrzeczenia się dotychczas posiadanego
obywatelstwa, po nadaniu mu obywatelstwa litewskiego,

g) brak okoliczności określonych w art. 22. niniejszej ustawy tzn. udział w międzynarodowych
czynach przestępczych ludobójstwa, zbrodni wobec ludzkości, przestępstwo wojenne
działanie na szkodę interesów RL.

Warunek zdania egzaminu z języka państwowego i egzaminu ze znajomości Konstytucji nie jest

wymagany w stosunku do osób w wieku od lat 65, osób w wieku emerytalnym, osób, którym ustalono

procentowy stopień zdolności do pracy w skali od O do 55%, osób chorych na ciężkie przewlekłe
choroby psychiczne, jak również którym w trybie określonym w aktach prawnych został ustalony
stopień dużej i średniej troski specjalnej.
Ponadto art.18 ust. l. Pkt. 6. nie stosuje się wobec obywateli innych państw i osób
o nieokreślonym obywatelstwie, posiadających status uchodźcy w RL.

Nadanie obywatelstwa litewskiego osobom, które zawarły związek małżeński z obywatelami
litewskimi:

a) obywatelstwo litewskie może być nadane osobie, która zawarła związek małżeński
z obywatelem litewskim
zamieszkuje na terytorium RL,

t

w okresie

7

ostatnich lat wspólnie ze współmałżonkiem

b) osobie, która zawarła związek małżeński z obywatelem litewskim: zesłańcom, więźniem
politycznym lub z jego dzieckiem, urodzonym na zesłaniu, obywatelstwo litewskie może być
nadane, jeśli spełnia następujące warunki:

5

l) po zawarciu związku małżeńskiego osiedli się na terytorium RL,

2) w ciągu 5 ostatnich lat wspólnie ze małżonkiem, będącym obywatelem litewskim,
legalnie stale zamieszkuj ą w Republiki Litewskiej,
3) w chwili składania wniosku o nadanie obywatelstwa litewskiego i w chwili podjęcia
decyzji o nadaniu obywatelstwa litewskiego ma prawo do pobytu stałego w Republice
Litewskiej,

4) złożyła egzamin ze znajomości Konstytucji Republiki Litewskiej,
5) jest osobą o nieokreślonym obywatelstwie lub obywatelem państwa, którego prawo
przewiduje, iż w przypadku nabycia obywatelstwa litewskiego utraci ona obywatelstwo
tego państwa, bądź też pisemnie oświadczy swą wolę zrzeczenia się dotychczas
posiadanego obywatelstwa, po nadaniu mu obywatelstwa litewskiego,
6) brak okoliczności określonych w art. 22. Ustawy o obywatelstwie.
Nadanie obywatelstwa litewskiego w drodze wyjątku:

a) Prezydent RL, zgodnie z niniejszą ustawą, może w drodze wyjątku nadać obywatelstwo
litewskie za szczególne zashigi dla państwa obywatelom państw obcych czy

bezpaństwowcom, którzy integrowali się ze społeczeństwem litewskim. Nie stosuje się wobec
nich warunków nadania obywatelstwa, określonych w artykule 18 ustawy,

b) zgodnie z ustawą, za szczególne zashigi dla RL obywateli państw obcych, czy osób
.

o nieokreślonym obywatelstwie, jest uznawana działalność na rzecz znaczącego umacniania

ł

państwowości Republiki Litewskiej, zwiększania jej autorytetu na międzynarodowej arenie.
Uważa się, że osoba integrowała się ze społeczeństwem litewskim, jeżeli na stale
zamieszkuj e w Republice Litewskiej i potrafi porozumiewać się w języku litewskim.
Natomiast jeśli nie zamieszkuje stale na terytorium Republiki Litwskiej ale potrafi
porozumiewać się po litewsku
społeczeństwem litewskim,

.

są inne dowody, potwierdzające jej integrację ze

c) nadanie obywatelstwa litewskiego w drodze wyjątku nie obemjuje zasięgiem prawnym dzieci,
małżonka, innych członków rodziny danej osoby,

d) obywatelstwo litewskie w drodze wyjątku nie jest nadawane, jeżeli istnieją okoliczności
wymienione w artykule 22. niniejszej ustawy,

e) osobie, która utraciła obywatelstwo litewskie poprzez zrzeczenie się obywatelstwa, nabycie

obywatelstwa innego państwa, pracę w urzędach państwowych państwa obcego bez
zezwolenia Rządu RL, obywatelstwo w drodze wyjątku nie może być nadane.
Ad.3.

a) Osoby

zamieszkujące

.

na

terytorium

RL

.

składają

pisemny

wniosek

do Prezydenta RL o nadanie obywatelstwa wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami
za pośrednictwem terytorialnych Shiżb Migracyjnych policji litewskiej, właściwych ze
względu na miejsce zamieszkania.

b) Osoby zamieszkujące za granicą, wnioski w sprawie obywatelstwa litewskiego składają za
pośrednictwem przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego RL albo
przesyłając do Departamentu Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RL.
Przedstawicielstwa dyplomatyczne oraz shiżby migracyjne wnioski w sprawie obywatelstwa
litewskiego przekazują do Departamentu Migracji przy MSW RL. Departament Migracji, po
.

opracowaniu

wniosku

.

w

razie potrzeby po

ł

.

wystąpieniu

do

innych

f

organów
5

o przekazanie informacji niezbędnych dla prowadzonych postępowań, wniosek wraz ze swoim
stanowiskiem przekazuje do Kancelarii Prezydenta, do Komisji Spraw Oby\vatelskich. Komisja Spraw
Obywatelskich, organ doradczy Prezydenta RL, rozpafaiije wnioski i wydaje opinie, które nie są

wiążące i przedkłada je Prezydentowi. Prezydent wydaje ostateczną decyzję o nadaniu obywatelstwa.
Dekret o nadaniu obywatelstwa podpisuje Prezydent, a kontrasygnuje minister spraw wewnętrznych
RL. Warunkiem nabycia pehii praw i obowiązków wynikających z posiadania obywatelstwa

litewskiego jest złożenie przysięgi obywatelskiej, składanej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RL
albo w przedstawicielstwie dyplomatycznym oraz podpisanie imiennej karty przysięgi. Osoby, które w
trakcie nabywania obywatelstwa litewskiego posiadały obywatelstwo innego państwa, składają
przysięgę Republice Litewskiej tylko po złożeniu dowodów, że nie są obywatelami innego państwa.

Wymóg złożenia dowodu o utracie obywatelstwa innego państwa nie jest stosowany wobec osób,
które zgodnie ustawą o obywatelstwie mogą być równocześnie obywatelami Republiki Litewskiej i
innego państwa.

Ad.4 Konstytucja

RL

.

zawiera

zasadę

wyłączności

obywatelstwa

litewskiego:

"Za wyjątkiem osobnych przypadków przewidzianych w ustawie nikt nie może być jednocześnie
obywatelem Republiki Litewskiej i obywatelem państwa obcego. Zasady nabycia

.

utraty

obywatelstwa określa ustawa".

Obowiązująca redakcja ustawy o obywatelstwie przewiduje sytuacje, w których obywatel może
posiadać obywatelstwo innego państwa. Przywilej ten dotyczy najmłodszych obywateli, tych którzy
inne obywatelstwo nabyli nie z własnej woli, tj. poprzez urodzenie w państwie, w którym obowiązuje
zasada ius soli, jak również w przypadku małżeństw mieszanych.

Art.3.4 ustawy stanowi, że "Obywatel litewski nie może być równocześnie obywatelem innego

państwa, za wyjątkiem odrębnych przypadków, określonych w niniejszej ustawie". Przypadki
uznawania obywatela litewskiego równocześnie za obywatela innego państwa określa art. 7 ww.

ustawy: "Obywatel litewski może być jednocześnie i obywatelem innego państwa, jeżeli spełnia, co
najmniej jeden z następujących warunków:

l) obywatelstwo litewskie i obywatelstwo innego państwa nabył przez urodzenie i jest
w wieku do 21 lat,

2) jest osobą zesłaną z okupowanej RL do dnia 11 marca 1990 r. i nabył obywatelstwo
innego państwa,

3) jest osobą, która opuściła RL do dnia 11 marca 1990 r. i nabyła obywatelstwo innego
państwa,

4) jest potomkiem osoby wymienionej w ust. 2 lub 3 niniejszego artykułu;

5) przez zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem samoistnie (ipso facto) nabył obywatelstwo
innego państwa,

6) jest osobą w wieku do 21 lat, jeżeli został przysposobiony przez obywateli litewskich
(obywatela litewskiego) w okresie do ukończenia 18 roku życia i z tego powodu nabył
obywatelstwo litewskie na podstawie niniejszej ustawy (art. 17.ust. l.),

7) jest obywatelem litewskim w wieku do 21 lat, którego w okresie do ukończenia przez
niego 18 lat przysposobili obywatele (obywatel) innego państwa, na skutek, czego nabył
obywatelstwo innego państwa,

8) obywatelstwo litewskie nabył w drodze wyjątku, będąc obywatelem innego państwa
9) obywatelstwo litewskie nabył przez uzyskanie statusu uchodźcy w RL".

?

Ad. 5 Zgodnie z art. 24. Ustawy o obywatelstwie nabycie obywatelstwa obcego skutkuje utratą
obywatelstwa litewskiego, za wyjątkiem przypadków uwzględnionych w cytowanym powyżej art.7,
kwestię tę rozwija art.26.
Art. 26. Utrata obywatelstwa litewskiego na skutek nabycia obywatelstwa innego państwa.
l) Obywatel litewski, po nabyciu obywatelstwa innego państwa, traci obywatelstwo litewskie od
dnia nabycia obywatelstwa innego państwa, za wyjątkiem osób, które zgodnie z niniejszą
ustawą art. 7. Ust. l.-5. i 7 mogą być równocześnie obywatelami litewskimi i obywatelami
innego państwa.
2) Obywatel litewski, po nabyciu obywatelstwa innego państwa, w ciągu 2 miesięcy od dnia

nabycia obywatelstwa innego państwa jest obowiązany pisemnie powiadomić o tym instytucję
upoważnioną przez Rząd RL, placówkę dyplomatyczną albo urząd konsularny.
3) Osoba, która w ustalonym czasie nie dopełniła obowiązku określonego w ustępie 2 niniejszego
artykuhi, ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami Republiki Litewskiej.
Wg art. 202 Kodeksu Prawa Administracyjnego RL, obowiązującego do 31.12.2011 r., nie

powiadomienie pisemne o nabyciu obcego obywatelstwa innego państwa odpowiednich instytucji
uprawnionych do prowadzenia spraw o nadaniu obywatelstwa (tj. w terminie do 2 miesięcy od dnia
nabycia) skutkuje karą administracyjną w wysokości od 1.000 do 5.000 litów.
Akty prawne:

Ustawa Republiki Litewskiej o obywatelstwie z dnia 2 grudnia 2010 r. Nr XI-1198,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC

Ad. l Organem właściwym w sprawach obywatelstwa niemieckiego jest Federalny Urząd
Administracyjny (Bundesverwaltungsamt). Odpowiednie certyfikaty wystawiane są także na szczeblu
powiatowym (Landkreis), a w dużych miastach dzielnicowym.
Ad.2 Obywatelstwo niemieckie nabywa się przez:
a) Urodzenie
e

prawo krwi: jedno z rodziców posiada obywatelstwo niemieckie; w przypadku dzieci
urodzonych nieślubnie, gdy jedynie ojciec posiada niemieckie obywatelstwo, musi zostać

B

przeprowadzone ważne w świetle niemieckiego prawa ustalenie lub uznanie ojcostwa.
Postępowanie musi zostać zakończone przed ukończeniem przez dziecko 23 roku życia,
prawo ziemi: dziecko rodziców nie będących obywatelami niemieckimi, urodzone na
terytorium RFN nabywa niemieckie obywatelstwo, jeżeli przynajmniej jedno z rodziców od
co najmniej 8 lat legalnie mieszka na stałe w Niemczech i posiada bezterminowe prawo
pobytu.

b) Oświadczenie (dot. urodzonych przed 1.07.1993 r., których ojciec posiada obywatelstwo
niemieckie a matka jest cudzoziemką, jeżeli:
a
.
.

przeprowadzono ważne w świetle niemieckiego prawa ustalenie lub uznanie ojcostwa,
dziecko od 3 lat legalnie mieszka na stałe w Niemczech,
oświadczenie zostało złożone przed ukończeniem 23 roku życia.

c) przysposobienie - dziecko adoptowane przez obywatela niemieckiego otrzymuje
obywatelstwo niemieckie Jeśli w momencie przysposobienia nie ukończyło 18 lat.
d) nadanie (używane również: naturalizację), o nadanie może starać się cudzoziemiec spehiiający
następujące warunki:
s

w momencie nabycia posiada bezterminowe prawo pobytu lub zezwolenie na pobyt,

e

co najmniej 8 lat legalnie mieszka na stałe w Niemczech,

B

nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych i nie korzysta z pomocy socjalnej,

B

poshiguje się w językiem niemieckim w stopniu zadowalającym (wymagany poziom B l,
honorowanych jest szereg dokumentów potwierdzających znajomość języka, można również
przystąpić do egzaminu),

c

B
B

posiada wiedzę dot. Niemiec (w praktyce decyduje wynik testu wielokrotnego wyboru, który
zawiera 33 pytania z katalogu 170. Pozytywny wynik uzyskuje się udzielając 17 poprawnych
odpowiedzi w ciągu l godziny),
nie był karany,

zrzekł się lub utracił dotychczasowe obywatelstwo (nie dotyczy obywateli UE i Szwajcarii).

Małżonkowie lub partnerzy obywateli niemieckich muszą spełnić następujące warunki, aby
otrzymać obywatelstwo niemieckie:
c

B

małżeństwo powinno trwać i nie może być wszczęty lub nawet planowany proces rozwodowy,
małżeństwo nie może być zawarte tylko w celu otrzymania obywatelstwa niemieckiego,
należy udowodnić zdolność do komunikowania się w jeż. niemieckim oraz zobowiązać się do
przestrzegania niemieckiego porządku prawnego i społecznego,

B

małżeństwo musi trwać co najmniej 2 lata,

o

okres legalnego pobytu na terenie Niemiec nie może być krótszy niż 3 lata,

.

niekaralność (drobne wykroczenia nie są brane pod uwagę),

B

nie można korzystać z pomocy społecznej, należy utrzymywać się z pracy własnej lub
małżonka,

<

należy zrzec się dotychczasowego obywatelstwa (nie dotyczy obywateli UE i Szwajcarii).

Osobom, które utraciły niemieckie obywatelstwo między 30.01.1933 r. a 8.05.1945 r. zpowodów

politycznych, rasowych lub religijnych oraz ich potomkom zostaje przywrócone obywatelstwo
niemieckie na podstawie art. 116 p. 2 Konstytucji. W przypadku osób mających stałe miejsce
zamieszkania za granicą, wymagane jest złożenie wniosku o przywrócenie obywatelstwa.

Ad.3 Przyznanie obywatelstwa niemieckiego rozpatrywane jest w ramach postępowania
prowadzonego na wniosek. Prawo nie precyzuje wzoru wniosku o nadanie obywatelstwa, ale
w praktyce w urzędach stosowane są przygotowane do tego celu formularze-Za osoby poniżej 16 roku
życia wniosek składają rodzice lub prawni opiekunowie. Procedura nadawania obywatelstwa
niemieckiego trwa od l roku do nawet kilku lat, prawo nie precyzuje tenninu, w jakim wniosek
powinien zostać rozpatrzony.

Ad.4 Prawo niemieckie dopuszcza możliwość posiadania jednocześnie obywatelstwa innych

państw, ale zapisaną w ustawie zasadą jest unikanie podwójnego obywatelstwa.
Dziecko, które nabyło obywatelstwo przez urodzenie w wyniku prawa krwi, pozostaje obywatelem

niemieckim bez względu na to, czy w chwili urodzenia nabyło również inne obywatelstwo.
Dziecko, które nabyło obywatelstwo niemieckie na zasadzie prawa ziemi, musi po osiągnięciu

pełnoletniości ale przed ukończeniem 23 roku życia wybrać obywatelstwo niemieckie lub inne

obywatelstwo (tzw. Prawo Opcji). W przypadku wyboru obcego obywatelstwa lub nie dokonania
wyboru, osoba traci niemieckie obywatelstwo wraz z ukończeniem 23 roku życia. Zasada ta nie
dotyczy obywateli UE i Szwajcarii.
Ad.5 Na mocy § 25 StAG (Staatsangehorigkeitsgesetz, poi. ustawa o obywatelstwie) nabycie
obywatelstwa obcego na wniosek zainteresowanego lub jego prawnego przedstawiciela, powoduje
utratę obywatelstwa niemieckiego z dwoma wyjątkami:
a) nie dotyczy obywateli, którzy otrzymali obywatelstwo jednego z krajów UE lub Szwajcarii lub
kraju, z którym Republika Federalna Niemiec zawarła odpowiednią umowę,
b) nie dotyczy obywateli, którzy otrzymali zgodę odpowiednich władz na zachowanie
obywatelstwa niemieckiego.

FEDERACJA ROSYJSKA

Ad. l Organem właściwym w sprawach obywatelstwa rosyj skiego j est Prezydent FR.
Ad. 2 Warunki do uzyskania obywatelstwa:

a) zamieszkiwanie nieprzerwanie 5 lat na terenie Federacji Rosyjskiej (dalej cyt. jako FR).
Termin ten liczy się od dnia otrzymania zgody na pobyt do dnia wystąpienia z wnioskiem
o nadanie obywatelstwa ale w szczególnych sytuacjach prawo FR zezwala na skrócenie tego

temiinu, tzw. skrócona procedura otrzymania obywatelstwa, dot. np. wybitnych naukowców,
artystów,

b) zobowiązanie się do przestrzegania Konstytucji FR i obowiązującego prawa,
c) posiadanie zgodnych z prawem dochodów na utrzymanie,

d) należy zrzec się posiadanego dotychczas obywatelstwa (w szczególnych sytuacjach
przewiduje się zwolnienie z tego obowiązku,
e) poshigiwanie się językiem rosyjskim.

Ad. 3 Cudzoziemiec zamieszkujący na terenie FR składa wniosek o przyznanie obywatelstwa do

Federalnej Shiżby Migracyjnej, która wniosek rozpatruje i kieruje do Prezydenta FR. Cudzoziemiec
zamieszkujący za granicą składa wniosek o przyznanie obywatelstwa do urzędów dyplomatycznych i
konsularnych FR.

Ad. 4 Osoba posiadająca obywatelstwo FR i jednocześnie obywatelstwo innego państwa, traktowana

jest wyłącznie, jako obywatel FR, z wykluczeniem sytuacji wynikających z podpisanych przez FR
umów międzynarodowych i prawa federalnego. Przyznanie obywatelowi FR obywatelstwa innego
państwa nie pozbawia go obywatelstwa FR. Występując o obywatelstwo FR można nie zrzekać się
posiadanego dotychczas obywatelstwa, jeśli wynika to z umów międzynarodowych podpisanych przez
FR, prawa federalnego albo zainteresowany z przyczyn niezależnych od siebie takiego zrzeczenia nie
może dokonać.

Ad.5 Przepisy niższe raną (np. wewnętrzne przepisy resortowe lub zatóadów pracy) powodują, że
obywatel FR nabywający dmgie obywatelstwo może napotkać utrudnienia w zachowaniu
dotychczasowej pracy lub podjęciu pracy np. w wojsku, policji, instytutach naukowych.

.K

Ambasadzie RP w Moskwie znane są sytuacje, w których samo posiadanie pochodzenia polskiego,
ukończenie studiów w Polsce było faktyczną (nie formalną) podstawą do odejścia z miejsca pracy
(np. -w wojskowym instytucie naukowym).

Zamieszkujący na stałe w Rosji, obywatel FR przyjmujący obywatelstwo RP (lub inne) niechętnie
zrzeka się obywatelstwa FR, ponieważ może mieć to wpływ na dotychczas posiadaną przez niego

własność (np. uaktualnienie dokumentów mieszkania własnościowego niesie za sobą dodatkowe
wysokie koszty, ponadto wzrasta koszt zakupionego mieszkania i należy wnieść wyrównanie finansowe
- nieuiszczenie stosownych kwot skutkuje utratą mieszkania).

Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie otrzymuje w ciągu roku kilkanaście oświadczeń
o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego podpisanych przed notariuszem rosyjskim. Nie mają one

skutków prawnych, ponieważ nie są kierowane do Prezydenta RP i nie jest nadany im właściwy bieg
wynikający z procedury zrzeczenia się obywatelstwa polskiego. Stosownym pismem informujemy
o tym obywateli polskich, którzy w -wyżej opisanym trybie zrzekają się obywatelstwa polskiego. Nie
informujemy o tym administracji rosyjskiej. Formalnie osoby te nadal pozostają obywatelami
polskimi, którzy nabyli drugie obywatelstwo. Takie "Oświadczenie" przesyłaliśmy do MSWiA, jednak
na prośbę ministerstwa już tych dokumentów nie przesyłamy. Odnotowujemy te fakty
w sprawozdaniu miesięcznym, pisząc w uwagach ile otrzymaliśmy "Oświadczeń" o zrzeczeniu się
obywatelstwa polskiego nieniosących skutków prawnych.
Akty prawne:

Ustawa Federalna o obywatelstwie Federacji Rosyjskiej z dnia 15 maja 2002 r. (z dalszymi
zmianami).

STANY ZJEDNOCZONE

Ad.l Organem nadającym obywatelstwo jest United States Citizenship and Immigration Sendces
(USCIS), który podlega Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Department of Homeland
Secuńty).

Ad.2 Uzyskanie obywatelstwa amerykańskiego możliwe jest w następujących przypadkach przy
spełnieniu łącznie następujących warunków:
I.

l. zamieszkanie na terytorium USA przez co najmniej 5 lat na podstawie zezwolenia na pobyt
stały;

2. ciągłość pobytu - cudzoziemiec nie opuścił terytorium USA na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
3. fizyczna obecność w USA przez 30 miesięcy;

4. zamieszkanie w danym stanie lub dystrykcie USCIC przez 3 miesiące przed złożeniem
wniosku;

5. akceptowalne i zgodne z prawem postępowanie (dobry charakter moralny);

6. znajomość angielskiego oraz wiedza na temat historii i struktury administracyjnej USA
(angielski i wychowanie obywatelskie);

7. zrozumienie i akceptowanie zasad Konstytucji USA (przywiązanie do Konstytucji).

n.

l. zamieszkanie na terytorium USA przez co najmniej 3 lata na podstawie zezwolenia na pobyt
stały;
2. pozostawanie od co najmniej 3 lat w związku małżeńskim z obywatelem amerykańskim;
3. ciągłość pobytu - cudzoziemiec nie opuścił terytorium USA na okres dhiższy niż 6 miesięcy;
4. fizyczna obecność w USA przez 18 miesięcy;
5. zamieszkanie w danym stanie lub dystrykcie USCIC przez 3 miesiące przed złożeniem
wniosku;

6. akceptowalne i zgodne z prawem postępowanie (dobry charakter moralny);
7. znajomość angielskiego oraz wiedza na temat historii i struktury administracyjnej USA
(angielski i wychowanie obywatelskie);
8. zrozumienie i akceptowanie zasad Konstytucj i USA (przywiązanie do Konstytucj i).
III.

shiżba w amerykańskich siłach zbrojnych od co najmniej l roku;
2. stały pobyt w USA w momencie rozpatrywania wniosku;
3. akceptowalne i zgodne z prawem postępowanie (dobry charakter moralny);
4. znajomość angielskiego i wiedza na temat historii i struktury administracyjnej USA (angielski
i wychowanie obywatelskie);
5. zrozumienie i akceptowanie zasad Konstytucji USA (przywiązanie do Konstytucji).
l.

IV.

l. shiżba w amerykańskich siłach zbrojnych przez okres krótszy niż l rok lub służba, która
trwała ponad l rok, a zwolnienie nastąpiło ponad 6 miesięcy temu;
2. zamieszkanie na terytorium USA, przez co najmniej 5 lat na podstawie zezwolenia na pobyt
stały;
3. ciągłość pobytu - cudzoziemiec nie opuścił terytorium USA na okres dłuższy niż 6 miesięcy
(służba w amerykańskim wojsku liczona jest, jako pobyt w USA niezależnie, gdzie jest
wykonywana);
4. fizyczna obecność w USA przez 30 miesięcy;
5. zamieszkanie w danym stanie lub dystrykcie USCIC przez 3 miesiące przed złożeniem
wniosku;

6. akceptowalne i zgodne z prawem postępowanie (dobry charakter moralny);
7. znajomość angielskiego oraz wiedza na temat historii i sbruktury administracyjnej USA
(angielski i wychowanie obywatelskie);
8. zrozumienie i akceptowanie zasad Konstytucji USA (przywiązanie do Konstytucji).
v.

l. C2ynna służba w amerykańskich siłach zbrojnych podczas I wojny światowej ( w okresie
11.11.1916-06.04.1917), II wojny światowej ( w okresie 01.09.1939-31.12.1946), Korei
(25.06.1950-01.07.1955), Wietnamie (28.02.1961-15.10.1978), Zatoce Perskiej (02.08.199011.04.1991) w czasie lub po 11 września 2001r.;

2. akceptowalne i zgodne z prawem postępowanie (dobry charakter moralny);
3.

znajomość angielskiego oraz wiedza na temat historii i struktury administracyjnej USA

(angielski i wychowanie obywatelskie);
4. zrozumienie i akceptowanie zasad Konstytucji USA (przywiązanie do Konstytucji).
VI.

l. uprawnienie współmałżonka osoby, która aktywnie shiżyła w amerykańskich siłach zbrojnych
podczas I wojny światowej ( w okresie 11.11.1916-06.04.1917), II wojny światowej
(w okresie 01.09.1939-31.12.1946), Korei (25.06.1950-01.07.1955), Wietnamie (28.02.196115.10.1978), Zatoce Perskiej (02.08.1990-11.04.1991) w czasie lub po 11 września 2001r.
i zmarła w czasie wykonywania tej służby;

2. akceptowalne i zgodne z prawem postępowanie (dobry charakter moralny);
3. znajomość angielskiego oraz wiedza na temat historii i struktury administracyjnej USA
(angielski i wychowanie obywatelskie);

4. zrozumienie i akceptowanie zasad Konstytucji USA (przywiązanie do Konstytucji).
VII.

l. posiadanie amerykańskiej narodowości;
2. zamieszkiwanie -rezydentura w jakimkolwiek stanie;
3. spełnienie wymogów procesu naturalizacji;

4. zamieszkanie w danym stanie lub dystrykcie USCIC przez 3 miesiące przed złożeniem
wniosku;

5. akceptowalne i zgodne z prawem postępowanie (dobry charakter moralny);

6. znajomość angielskiego oraz wiedza na temat historii i struktury administracyjnej USA
(angielski i wychowanie obywatelskie);
7. zrozumienie i akceptowanie zasad Konstytucji USA (przywiązanie do Konstytucji).
VIII.

l. shiżba na amerykańskim okręcie, zatmdnienie przez amerykański rząd, zatrudnienie przez
amerykańską instytucję uznaną przez Prokuratora Generalnego, amerykańską instytucję
zajmującą się promocją handlu w interesie USA lub amerykańską instytucje publiczną;
2. zamieszkanie na terytorium USA, przez co najmniej 5 lat na podstawie zezwolenia na pobyt
stały;

3. ciągłość pobytu - cudzoziemiec nie opuścił terytorium USA na okres dhiższy niż 6 miesięcy
(z pewnymi wyjątkami);
4. fizyczna obecność w USA przez 30 miesięcy;

5. zamieszkanie w danym stanie lub dystrykcie USCIC przez 3 miesiące przed złożeniem
wniosku;

6. akceptowalne i zgodne z prawem postępowanie (dobry charakter moralny);
7. znajomość angielskiego oraz wiedza na temat historii i struktury administracyjnej USA
(angielski i wychowanie obywatelskie);

8. zrozumienie i akceptowanie zasad Konstytucji USA (przywiązanie do Konstytucji).

DC.

l. zatrudnienie przez co najmniej 5 lat przez amerykańskie organizacje non profit, które
w sposób znaczący promują interesy USA za granicą za pośrednictwem mediów;
2. akceptowalne i zgodne z prawem postępowanie (dobry charakter moralny);
3. znajomość angielskiego oraz wiedza na temat historii i struktury administracyjnej USA
(angielski i wychowanie obywatelskie);
4. zrozumienie i akceptowanie zasad Konstytucji USA (przywiązanie do Konstytucji).
Definicje:
- ciągłość pobytu

"Ciągłość pobytu" oznacza, iż należy zamieszkiwać w USA na podstawie stałego pobytu przez
określony czas. Większość wnioskodawców musi być stałymi rezydentami z nieprzerwaną ciągłością

pobytu przez okres pięciu lat (lub trzech lat w przypadku ślubu z obywatelem USA) przed
rozpoczęciem procesu naturalizacji. W przypadku uchodźców oznacza to pięć lat od daty wjazdu
do USA, co zwykle równoznaczne jest z datą uzyskania statusu stałego rezydenta. W przypadku osób,

które uzyskały azyl w USA, okres ten rozpoczyna się jeden rok przed uzyskaniem statusu stałego
rezydenta. Data ujęta w karcie stałego pobytu jest datą, od której liczy się okres pięciu lat.
W przypadku wyjazdu z USA na dhiższy czas, zwykłe na okres przekraczający sześć miesięcy, może
dojść do przerwania ciągłości pobytu.

- zachowanie ciągłości pobytu do celów naturalizacji: wyjątki w przypadku wyjazdów
jednorocznych

Osoby pracujące dla administracji USA, uznanej organizacji badawczej lub niektórych korporacji
amerykańskich, jak również duchowni pełniący shiżbę duszpasterską zagranicą, zachowują
nieprzerwaną ciągłość pobytu, jeżeli:

l. Byli fizycznie obecni i zamieszkali w USA bez opuszczania kraju przez co najmniej l rok
po uzyskaniu stałego pobytu;

2. złożyli formularz N-470, Application to Preserye Residence for Naturalization Purposes (wniosek
o zachowanie ciągłości pobytu do celów naturalizacji) przed wyjazdem z USA. Złożenie
formularza N-470 wymagana wniesienia opłaty.

Osoby, które opuściły Stany Zjednoczone na j eden rok lub dhiższy czas, mogą mieć prawo powrotu,

o ile złożyły wniosek o "re-entry permit" ("biały paszport"). Wniosek ten należy złożyć przed
wyjazdem ze Stanów Zjednoczonych. W większości przypadków czas spędzony w Stanach
Zjednoczonych przed opuszczeniem kraju nie będzie liczony do czasu nieprzerwanej ciągłości pobytu.
Oznacza to, iż okres nieprzerwanej ciągłości pobytu rozpocznie się ponownie po powrocie do Stanów
Zjednoczonych.
- wyjątki dotyczące personelu wojskowego

Wymóg fizycznej obecności w celu zachowania ciągłości pobytu może nie obowiązywać osób
w służbie czynnej, bądź niedawno zwolnionych ze shiżby w siłach zbrojnych USA. Dodatkowe
informacje znaleźć można w formularzu M-599 Naturalization Information for Military Personnel
(informacje o naturalizacji dla personelu wojskowego). Każda baza wojskowa powinna mieć

uprawnioną osobę kontaktową do spraw wniosków o naturalizację, która podpisuje formularz N-426,

Request for Certification of Military or Naval Service (potwierdzenie shiżby w wojsku lub
marynarce).

- fizyczna obecność w Stanach Zjednoczonych

"Fizyczna obecność" oznacza, iż jest się faktycznie obecnym w Stanach Zjednoczonych. Stały
re2ydent, który ukończył 18 rok życia, musi być fizycznie obecny w Stanach Zjednoczonych przez co

najmniej 30 miesięcy w okresie ostatnich pięciu lat przed złożeniem wniosku o naturalizację (lub 18
miesięcy w ciągu trzech ostatnich lat, jeżeli jest małżonkiem obywatela Stanów Zjednoczonych).
- Jaka jest różnica pomiędzy "fizyczną obecnością" i "nieprzerwaną ciągłością pobytu"?
"Fizyczna obecność" to łączna liczba dni, które przebywało się na terenie Stanów Zjednoczonych,
z wyłączeniem czasu spędzonego poza Stanami Zjednoczonymi. Każdy dzień spędzony poza USA
odliczony zostaje od łącznego okresu "fizycznej obecności". Osoby, które są poza Stanami
Zjednoczonymi przez dhiższy czas, jak również odbywające wiele krótkich wyjazdów poza USA,
mogą nie spełniać wymogu "fizycznej obecności". Aby obliczyć czas "fizycznej obecności" należy
dodać łącznie okresy pobytu w Stanach Zjednoczonych, a następnie odliczyć od tego wszystkie
wyjazdy poza Stany Zjednoczone. Na przykład, jeżeli wyjeżdża się do Meksyku na weekend, należy
uwzględnić te dni obliczając liczbę dni spędzonych poza krajem. "Nieprzerwana ciągłość pobytu" to
łączny czas zamieszkania na prawie stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych przed złożeniem
wniosku o naturalizację. Jednorazowy zbyt długi wyjazd ze Stanów Zjednoczonych może przerwać
"nieprzerwaną, ciągłość pobytu".

- czas zamieszkiwania, jako rezydent na terenie stanu lub dystryktu podległego kompetencji
USCIS

Większość wnioskodawców musi zamieszkiwać na terenie stanu lub w dystryktu podległego USCIS

przez co najmniej trzy miesiące przed złożeniem wniosku o naturalizację. Studenci i uczniowie mogą
składać wnioski o naturalizację zarówno w miejscu uczęszczania do szkoły, jak i w miejscu, w którym
mieszkają ich rodziny Oeżeli rodzice uczestniczą w ich utrzymaniu).
- dobry charakter moralny

Do naturalizacji dopuszcza się osoby o dobrym charakterze moralnym. Uznaje się, że dana osoba nie

posiada "dobrego charakteru moralnego", jeżeli popehiiła określone przestępstwa w okresie pięciu lat
przed złożeniem wniosku o naturalizację lub jeżeli złoży nieprawdziwe oświadczenia w procesie
naturalizacji. Działania lub zachowania wpływające na ocenę dobrego charakteru moralnego:
.

jazda samochodem w stanie nietrzeźwym lub bycie nietrzeźwym przez większość czasu,

.

nielegalny hazard,

.

prostytucja,

*

<
.
.
e

składanie nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania przywilejów imigracyjnych,
niepłacanie alimentów na dzieci zasądzonych przez sąd,
dokonywanie aktów terrorystycznych,

prześladowanie kogoś z powodu rasy, wyznania religijnego, pochodzenia narodowego,
przekonań politycznych lub przynależności do jakiejś grupy społecznej.

Popehiienie określonych przestępstw dożywotnio dyskwalifikuje kandydata ze starań o obywatelstwo
USA i może spowodować jego wydalenie z kraju. Przestępstwa te nazywa się "barierami"

łl

naturalizacji. Przestępstwa ciężkie określane, jako "aggravated felonies" (jeżeli popehiione zostały
w dniu 29 listopada 1990 roku lub po tej dacie), w tym: zabójstwo, gwałt, molestowanie seksualne
dziecka, napaść z użyciem przemocy, zdrada, nielegalny handel narkotykami, bronią palną lub ludźmi,
to niektóre przykłady przestępstw wykluczających definitywnie naturalizację. W większości
przypadków imigranci, którzy zostali wyłączeni bądź zwolnieni ze shiżby w siłach zbrojnych USA,
oraz imigranci, którzy zdezerterowali z sił zbrojnych USA, mają również dożywotni zakaz uzyskania
obywatelstwa USA. Obywatelstwo może być również odmówione z powodu innego rodzajów
postępowania wskazującego na brak dobrego charakteru moralnego.
Czasowy zakaz naturalizacji uniemożliwia kandydatowi uzyskanie obywatelstwa przez pięć lat
po popehiieniu danego przestępstwa. Przestępstwa powodujące czasowy zakaz naturalizacji to:
o
e
e

jakiekolwiek przestępstwo przeciwko osobie z zamiarem spowodowania uszkodzenia ciała,
wszelkie przestępstwa przeciwko majątkowi lub rządowi związane z oszustwem,
dwa lub więcej przestępstw o łącznym wyroku do pięciu lat pozbawienia wolności lub
.
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powyżej,
o

naruszenie prawa o substancjach niedozwolonych (np. używanie bądź sprzedawanie
narkotyków),

.

pobyt 180 dni lub więcej w ciągu ostatnich pięciu lat w więzieniu lub areszcie.

Podczas składania wniosku o naturalizację należy zgłosić wszystkie popełnione przestępstwa. Dotyczy
to również przestępstw usuniętych z dokumentacji oraz popełnionych przed ukończeniem 18 roku
życia. Zatajenie takich przestępstw przed USCIS może spowodować odmowę prawa do naturalizacji i
narazić kandydata na skutki prawne.
- język angielski i wychowanie obywatelskie
Na ogół kandydat do obywatelstwa musi wykazać się podstawową umiejętnością czytania, pisania
i mówienia po angielsku. Powinien wykazać się podstawową znajomością historii Stanów
Zjednoczonych i wiadomościami dotyczącymi struktury administracyjnej USA. Wymagane jest zdanie
testu z języka angielskiego i testu z wychowania obywatelskiego dla potwierdzenia posiadania wiedzy
w tym zakresie.
-przywiązanie do Konstytucji
Kandydat na obywatela musi być gotowy do popierania i obrony Stanów Zjednoczonych i ich
Konstytucji. Swoją lojalność wobec Stanów Zjednoczonych i Konstytucji deklaruje się przysięgą
wierności (Oath ofAllegiance). Obywatelem Stanów Zjednoczonych zostaje się po złożeniu przysięgi
wierności.

- zwolnienie z obowiązku zdawania egzaminu z języka angielskiego i wychowania
obywatelskiego
Niektóre osoby starające się o naturalizację mogą mieć inne wymogi egzaminacyjne z powodu ich
wieku czy dhigości pobytu w Stanach Zjednoczonych.
Ad.3 Pierwszym krokiem w procesie o nabycie obywatelstwa amerykańskiego jest złożenie wniosku
o nadanie obywatelstwa. Jeśli spełnione są wymagania formalne (wymienione w załączniku),

następnym etapem jest rozmowa z urzędnikiem urzędu imigracyjnego (tzw. adjudication officer).

Po zdaniu egzaminu i zaaprobowaniu wniosku o nadanie obywatelstwa, osoba starająca się
o obywatelstwo musi wziąć udział w ceremonii nadania obywatelstwa oraz złożyć przysięgę.
Dodatkowe informacje: USCIS przesyła kandydatowi formularz N-445, Notice ofNaturalization Oath

Ceremony (powiadomienie o uroczystości złożenia przysięgi naturalizacyjnej) z informacją o dacie
.

ł

ł

.

przyniesienie go
i godzinie uroczystości. Wymagane jest wypełnienie tego formularza
na uroczystość. Po przybyciu na uroczystość złożenia przysięgi zwraca się kartę stałego rezydenta.
Podczas uroczystości zostają wręczone świadectwa naturalizacji (Certificate of Naturalization).
f

Dopiero złożenie przysięgi skutkuje nabyciem obywatelstwa. Świadectwo stanowi dowód nabycia
obywatelstwa Stanów Zjednoczonych.
Ad.4 Prawo dopuszcza możliwość posiadania dwu i więcej obywatelstw.

Ad.5 Nabycie obywatelstwa innego państwa nie wywohije negatywnych skutków, za wyjątkiem
osób zatrudnionych przez rząd amerykański, które składając przysięgę lojalności, musza przejść
postępowanie sprawdzające. Do uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa konieczne jest zrzeczenia się
obcego obywatelstwa.
Kodeks Stanów Zjednoczonych (United States Code TITLE 8. ALIENS AND
NATIONALITY, par. 1427).
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KRÓLESTWO SZWECJI

Ad.l Decyzje w sprawach nadania obywatelstwa szwedzkiego podejmuje Urząd Migracyjny
(Migrationsverket). Uprawnionym do nadawania obywatelstwa jest również Urząd Wojewódzki
(Lansstyrelsen), właściwy wg miejsca zameldowania zainteresowanego. Rozpatruje on wnioski
w trybie zgłoszenia wyłącznie od obywateli krajów nordyckich. To swoiste uprzywilejowanie ma
umocowanie w ustawie o obywatelstwie szwedzkim i wynika z bliskich stosunków Szwecji z ww.

krajami oraz podpisanych umów. Wnioski składa się bezpośrednio do ww. urzędów. Wyjątkiem jest
sytiacja, kiedy dziecko nie jest zarejestrowane w Szwecji (urodziło się za granicą).Stosowny wniosek
(procedura zgłoszenia) składa się do właściwej terytorialnie placówki dyplomatycznej lub urzędu
konsularnego.
Ad.2 Nabycie obywatelstwa Królestwa Szwecji:
I.

Zasada krwi (lus Sanguinis).

Prawo krwi jest podstawową formą uzyskania obywatelstwa w Szwecji.
Dziecko nabywa obywatelstwo szwedzkie przez urodzenie, gdy:
- matka jest obywatelem szwedzkim,

- ojciec jest obywatelem szwedzkim i dziecko rodzi się w Szwecji,
- ojciec jest obywatelem szwedzkim i jest mężem matki dziecka,

- ojciec nie żyje, ale w chwili śmierci był obywatelem szwedzkim i dziecko urodziło się w Szwecji,
- ojciec nie żyje, ale w chwili śmierci był obywatelem szwedzkim i mężem matki dziecka.
n.

Zasada ziem (lusSoli).

Ma ona zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy dziecko znalezione zostanie na terytorium
Szwecji, a oboje rodzice są nieznani.
III.

Nabycie obywatelstwa przez adopcję.

Dziecko poniżej 12 lat adoptowane przez szwedzkiego obywatela nabywa szwedzkie obywatelstwo
jeżeli:
dziecko jest adoptowane w kraju nordyckim (Dania, Finlandia, Islandia i Norwegia) lub
dziecko jest adoptowane na mocy adopcji międzynarodowej, która jest ważna lub została
zatwierdzona zgodnie z Ustawą o międzynarodowych procedurach prawnych dotyczących adopcji
(z 1971 r.) lub jest ważna zgodnie z ustawą z 1997 r. ratyfikującą przystąpienie Szwecji
do Konwencji Haskiej o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia
międzynarodowego.
IV.

Nabycie obywatelstwa przez małżeństwo rodziców.

Ma miejsce kiedy obywatel szwedzki zawiera związek małżeński z kobietą obcokrajowcem,
a dziecko urodzone przed zawarciem związku małżeńskiego, zrodzone z ich związku, jest niezamężne
i poniżej 18 roku życia.
v.

Nabycie obywatelstwa przez zgłoszenie.

dziecko nabywa obywatelstwo szwedzkie gdy rodzi się za granicą w trybie określonym
w rozdziałach l i 4 ustawy o obywatelstwie szwedzkim (tekst tego aktu prawnego w języku
od
angielskim dołączony jest do notatki) i którego ojciec posiada obywatelstwo szwedzkie
urodzenia dziecka oraz składa za aprobatą opiekuna prawnego dziecka stosowne zgłoszenie
przed osiągnięciem jego pełnoletniości,
- dziecko nabywa obywatelstwo szwedzkie gdy jest bezpaństwowcem, posiada stały pobyt
i zamieszkuje w Szwecji od urodzenia - na podstawie zgłoszenia przez opiekunów prawnych przed
osiągnięciem 5 roku życia,
nieletni obcokrajowiec posiadający stały pobyt w Szwecji, zamieszkujący w Szwecji
przez 5 lat, a w przypadku bezpaństwowca - 3 lata - nabywa obywatelstwo szwedzkie
na podstawie zgłoszenia przez opiekunów prawnych przed osiągnięciem 18 roku życia,
obcokrajowiec pomiędzy 18 a 20 rokiem życia nabywa obywatelstwo szwedzkie na podstawie
zgłoszenia jeżeli posiada stały pobyt i zamieszkuje w Szwecji od 13 roku życia przez 5 lat,
a w przypadku bezpaństwowca - od 15 roku życia,
osoba pełnoletnia, która utraciła obywatelstwo szwedzkie lub uzyskała zwolnienie
z obywatelstwa może je odzyskać na podstawie zgłoszenia jeżeli posiada stały pobyt i zamieszkiwała
w Szwecji przez łączny okres 10 lat przed osiągnięciem pehioletniości oraz w ostatnim okresie
mieszkała w Szwecji przez okres dwóch lat,
niezamęźne, niepełnoletnie i zamieszkałe w Szwecji dziecko obcokrajowca, który uzyskuje
szwedzkie obywatelstwo stosownie do rozdziałów 5, 7, 8 i 9 ustawy o obywatelstwie szwedzkim,

nabywa obywatelstwo szwedzkie jeżeli rodzic jest wyłącznym opiekunem dziecka lub sprawuje
wspólną opiekę z drugim rodzicem, który jest obywatelem szwedzkim.
niezamężne, niepełnoletnie i zamieszkałe w Szwecji dziecko rodziców obcokrajowców,
którzy uzyskują szwedzkie obywatelstwo stosownie do rozdziałów 5, 7, 8 i 9 ustawy
o obywatelstwie szwedzkim, nabywa automatycznie obywatelstwo szwedzkie.

ł

VI.

Nabycie obywatelstwa na wniosek (przez naturalizację).

Obcokrajowiec na podstawie wniosku może nabyć obywatelstwo szwedzkie jeżeli:

potwierdzi swoją tożsamość (na podstawie paszportu lub narodowego dowodu osobistego,
ewentualnie innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub poświadczenia osoby spokrewnionej w
przypadku braku dokumentów tożsamości),
ma ukończone 18 lat,

posiada stałe prawo lub pozwolenie na pobyt w Szwecji,
zamieszkiwał w Szwecji: przez 5 lat (obcokrajowcy), przez 4 lata (bezpaństwowcy
i uchodźcy), przez 2 lata (obywatele krajów nordyckich),

wykazał się uczciwym i praworządnym życiem (osoba jest dokładnie sprawdzana; niespłacone
długi lub popełnione przestępstwo mają wpływ na decyzję o przyznaniu obywatelstwa, a nadanie
obywatelstwa może być możliwe po odczekaniu odpowiedniego czasu, zwanego okresem karencji,
którego dhigość zależy od rodzaju przestępstwa).

Wnioskodawca może nabyć obywatelstwo bez spehiienia ww. wymagań w następujących
przypadkach:

l. posiadał w przeszłości obywatelstwo szwedzkie,

2. pozostaje w związku małżeńskim lub partnerskim z obywatelem szwedzkim,
3. występuj ą szczególne okoliczności uzasadniające nadanie obywatelstwa.
W decyzji dotyczącej naturalizacji podejmuje się ustalenia co do ew. nadania obywatelstwa
niezamężnym i niepehioletnim dzieciom ubiegającego się o obywatelstwo.

Ad.3 Ubiegając się o szwedzkie obywatelstwo należy złożyć odpowiedni wniosek dołączając

wymagane dokumenty. Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać pocztą (rekomendowana jest
przesyłka polecona) do odpowiedniego wydziału Urzędu Migracyjnego lub Urzędu Wojewódzkiego.
Wniosek można również wysłać elektronicznie, ale należy go skompletować o własnoręczny podpis
na wniosku i oryginały dokumentów potwierdzających obywatelstwo.

Do wniosku należy dołąc2yć oryginały następujących dokumentów, które zostają w Urzędzie
na czas rozpatrywania wniosku:

paszport/ dokument podróży/ paszport uchodźcy lub inny dokument potwierdzający tożsamość
(zalecane jest wysłanie również wcześniej posiadanych paszportów),
karta potwierdzająca stałe pozwolenie / prawo pobytu,

wyciąg z ewidencji ludności (personbevis) wydany przez Urząd Skarbowy - właściwy
w sprawach akt stanu cywilnego.

Wniosek może również obejmować małoletnich do 18 roku życia. Wniosek jest wtedy

rozpatrywany wspólnie i nie ma potrzeby umchamiania oddzielnej procedury i uiszczania opłaty za
rozpatrzenie wniosku dla dzieci. Należy natomiast załączyć oryginały dokumentów dzieci. Czas
oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi do 15 miesięcy. W przypadku procedury zgłoszenia
okres oczekiwania wynosi do 7 miesięcy. Po rozpatrzeniu sprawy urzędy wydają decyzję i wysyłająją
na

adres zameldowania zainteresowanego wraz z oryginałami uprzednio nadesłanych dokumentów

jednocześnie powiadamiając Urząd Skarbowy o nabyciu przez wnioskodawcę szwedzkiego
obywatelstwa.
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Ad.4 Od l lipca 2001 roku prawo szwedzkie dopuszcza posiadanie jednocześnie obywatelstwa
szwedzkiego i innych państw. W praktyce oznacza to między innymi, iż szwedzcy obywatele
posiadający obywatelstwo innego państwa traktowani są w Szwecji na równi z obywatelami
posiadającymi wyłącznie szwedzkie obywatelstwo, ale jednocześnie mogą w Szwecji powoływać się
na prawa przyshigujące im w związku z posiadaniem innego obywatelstwa (np. pomoc konsula
danego kraju).

Ad.5 Szwedzkie MSZ informuje na swoich stronach intemetowych o korzyściach i wadach
posiadania podwójnego obywatelstwa. Wady te określane są przez szwedzkie MSZ jako "ryzyko
i problemy", które mogą wystąpić na terenie innych państw, a należą do nich m.in.:
l. Pozbawienie wolności obywatela szwedzkiego posiadającego również obywatelstwo państwa,
które nie uznaje podwójnego obywatelstwa. Wtedy osoba ta może być traktowana wyłącznie
jako obywatel tego państwa, a Ambasada Królestwa Szwecji może nie mieć możliwości pomocy
konsularnej swojemu obywatelowi.
2. Konieczność uregulowania stosunku do shiżby wojskowej w państwach, gdzie jest taki obowiązek.
Prawo takiego państwa może obligować swoich obywateli do odbycia shiżby wojskowej nawet w
przypadku zamieszkania za granicą i posiadania obywatelstwa również innego państwa. Niepoddanie
się temu obowiązkowi może skutkować sankcjami karnymi, nawet jeżeli minął już wiek poborowy.
3. Kłopoty związane z legitymowaniem się dwoma paszportami. W niektórych krajach fakt ten może
wzbudzić zainteresowanie urzędników straży granicznej. Zdarza się, że paszport może zostać
skonfiskowany i mogą zostać nałożone kary pieniężne. Osoba może mieć również problem
z opuszczeniem danego kraju.
4. Obowiązek zwrócenia kosztów wykształcenia (pobranego w kraju, gdzie jest ono bezpłatne)
po przeniesieniu się do kraju, gdzie wykształcenie jest płatne.
5. Problemy z dziedziczeniem spadku. W niektórych krajach osoby posiadające podwójne
obywatelstwo maj ą utrudnione dochodzenie roszczeń z tytuhi dziedziczenia.
6. Nie honorowanie we wszystkich państwach związku małżeńskiego zawartego w Szwecji,

jak również wyroków szwedzkich sądów w sprawach rodzinnych, np. w kwestii rozwodu
lub powierzenia opieki nad dziećmi.

7. Problemy transgraniczne dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem. Szwedzkie władze mogą
mieć trudności, aby zapobiec

wywiezieniu dziecka, wbrew

woli

dmgiego rodzica,

jeżeli dziecko ma również paszport innego państwa. Władze tego państwa mogą je traktować
wyłącznie jako swojego obywatela, który podlega ich ustawodawstwu. W danym kraju szwedzki
rodzic może mieć problem z odzyskaniem wywiezionego dziecka. Takie trudności występują przede
wszystkim w krajach, które nie podpisały Konwencji Haskiej i które nie uznają podwójnego
obywatelstwa.
W Szwecji o obywatelstwo ubiega się co roku średnio ok. 35 tysięcy osób.
Akty prawne:

Ustawa o obywatelstwie szwedzkim, weszła w życie l lipca 2001 roku.

fr

UKRAINA

Ad.l Zgodnie z Ustawą o obywatelstwie ukraińskim obywatelstwo nadaje Prezydent Ukrainy
Organem doradczym jest Komisja do spraw obywatelstwa ukraińskiego, działająca przy Prezydencie
Ukrainy. Komisja rozpatruje wnioski o nadanie obywatelstwa i przedstawia swoje propozycje

.

Prezydentowi.

Ad.2 Podstawą nabycia obywatelstwa ukraińskiego jest złożenie wniosku o nadanie obywatelstw
oraz:

l)
2)

uznanie i przestrzeganie Konstytucji Ukrainy i ukraińskiego ustawodawstwa;
złożenie oświadczenia o nieposiadaniu obywatelstwa obcego lub o zrzeczeniu się
obywatelstwa obcego;

Cudzoziemcy, posiadający obywatelstwa kilku państw, składają oświadczenie o zrzeczeniu

się tych obywatelstw, natomiast cudzoziemcy, którym na Ukrainie został nadany status uchodźcy lub
udzielony azyl, zamiast oświadczenia o zrzeczeniu się obywatelstwa obcego składają deklarację
o rezygnacji z obywatelstwa obcego.

Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się obywatelstwa obcego nie jest wymagane od

obywateli państw, których ustawodawstwo przewiduje automatyczną utratę obywatelstwa tych państw
przy nabyciu obywatelstwa obcego lub jeżeli umowy międzynarodowe Ukrainy z innymi państwami
których obywatelami są cudzoziemcy, przewidują utratę obywatelstwa tych państw przy nabyciu

?

obywatelstwa ukraińskiego.

Cudzoziemcy, którzy złożyli oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa obcego, powinni

w ciągu dwóch lat, od momentu nabycia obywatelstwa ukraińskiego, złożyć w uprawnionym
ukraińskim organie odpowiedni dokument, wydany przez właściwy organ danego państwa. Jeżeli
cudzoziemcy spełniają wszystkie warunki przewidziane ustawodawstwem tego państwa niezbędne do

otrzymania dokumentu, ale z niezależnych od nich przyczyn otrzymać go nie mogą, składają
oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa obcego.
3)

nieprzerwany legalny pobyt na terytorium Ukrainy w ciągu ostatnich pięciu lat;
Niniejszy warunek nie obejmuje cudzoziemców i bezpaństwowców, którzy pozostają w

związku małżeńskim z obywatelami Ukrainy, co najmniej dwa lata oraz cudzoziemców i
bezpaństwowców, którzy pozostawali w związku małżeńskim z obywatelem Ukrainy, co najmniej
dwa lata i związek ten ustał w wyniku śmierci obywatela Ukrainy. Dwuletni termin pozostawania w
małżeńskim

związku

z obywatelem Ukrainy nie dotyczy cudzoziemców i bezpaństwowców, którzy otrzymali zgodę na
imigrację na podstawie art. 4 ust. 3 pkt l ustawy "O imigracji". Dla osób, którym na Ukrainie nadano
stahis uchodźcy lub udzielono azylu, okres nieprzerwanego legalnego pobytu na terytorium Ukrainy
wynosi trzy lata od momentu nadania statusu uchodźcy lub udzielenia azylu, a osobom, które wjechały
na Ukrainę Jako bezpaństwowcy - trzy lata od momentu ich wjazdu na Ukrainę.
4)

otrzymanie pozwolenia na imigrację;

Niniejszy wamnek nie dotyczy osób, którym na Ukrainie nadano status uchodźcy lub
udzielono azylu oraz cudzoziemców i bezpaństwowców, którzy przybyli na Ukrainę na pobyt stały
przed wejściem w życie ustawy "O imigracji" (7 sierpnia 2001) i posiadaj ą w paszporcie obywatela
byłego ZSRR (wzór paszportu z roku 1974) adnotację o zameldowaniu lub otrzymali kartę stałego
pobytu na Ukrainie.

5)

władanie językiem państwowym lub rozumienie go w stopniu umożliwiającym
komunikację;

Warunek ten nie obejmuje osób, których niepełnosprawność uniemożliwia jego weryfikację
(niewidomi, głusi, niemi).
6)

posiadanie legalnych źródeł utrzymania;

Warunek nie dotyczy osób, którym na terytorium Ukrainy przyznano status uchodźcy lub
udzielono azylu.

Warunki wymienione w punktach 3-6 nie dotyczą osób, które posiadają wybitne zashigi dla Ukrainy
oraz osób, w wypadku których nabycie obywatelstwa stanowi państwowy interes Ukrainy.
Ad.3 Wniosek o nadanie obywatelstwa ukraińskiego kierowany do Prezydenta Ukrainy składa się:

a) do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rejonowego oddziahi Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, odpowiedzialnego za obywatelstwo, imigrację i rejestrację osób
fizycznych - osoby, mieszkające na terytorium Ukrainy,

b) do właściwego ze względu na miejsce rejestracji rejonowego oddziahi Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, odpowiedzialnego za obywatelstwo, imigrację i rejestrację osób
fizycznych - osoby, którym nadano na Ukrainie status uchodźcy lub udzielono azylu,
c) do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przedstawicielstwa dyplomatycznego
lub urzędu konsularnego Ukrainy - osoby, które na stałe zamieszkuje za granicą.

Organ przyjmujący dokumenty sprawdza ich kompletność i prawidłowość, a następnie w ciągu
dwóch tygodni przekazuje do obwodowego oddziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych właściwego
do spraw obywatelstwa, imigracji i rejestracji osób fizycznych. Organ ten przekazuje dokumenty do
Shiżby Bezpieczeństwa Ukrainy, która w ramach kompetencji sprawdza, czy nie istnieją przesłanki,
przy istnieniu, których nie ma możliwości nadania obywatelstwa ukraińskiego. W pr2ypadku
niestwierdzenia takich przesłanek dokumenty przekazuje się wraz z opinią do organu centralnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Po sprawdzeniu dokumentów i zatwierdzeniu opinii oddziału
wojewódzkiego dokumenty przekazywane są do Komisji do spraw obywatelstwa przy Prezydencie
Ukrainy. Komisja po analizie dokumentów przedstawia swoją propozycję postanowienia
Prezydentowi Ukrainy. Prezydent postanawia o nadaniu obywatelstwa ukraińskiego lub odmawia
nadania obywatelstwa ukraińskiego. Datą. nabycia obywatelstwa ukraińskiego jest data wydania
odpowiedniego postanowienia przez Prezydenta Ukrainy.

Ad. 4 Jedną z zasad, na których opiera się ustawodawstwo ukraińskie, dotyczące obywatelstwa, jest
zasada jedynego obywatelstwa, w myśl której, jeżeli obywatel nabywa obywatelstwo innego państwa

lub państw, to w stosunkach prawnych z Ukrainą uznawany jest tylko za obywatela Ukrainy
(odpowiada to zapisowi art. 4 Konstytucji Ukrainy, który zaznacza, że na Ukrainie istnieje jedno
obywatelstwo). Jeżeli cudzoziemiec nabywa obywatelstwo Ukrainy, to w stosunkach prawnych
z Ukrainą uznawany jest tylko za obywatela Ukrainy.

Ad.5 W obecnie obowiązującej ustawie o obywatelstwie ukraińskim brak zapisów, z których

wynikałaby odpowiedzialność prawna dla obywateli Ukrainy, nabywających obywatelstwo innego
państwa. Podobnie, żadnych kar za otrzymanie innego obywatelstwa nie nakładają na obywateli
Ukrainy kodeksy karny i administracyjny. Od kilku lat trwa dyskusja nad potrzebą zmiany prawa,
które nakładałoby takie kary - żąda się wprowadzenia kary do pięciu lat pozbawienia wolności za
ukrywanie faktu posiadania podwójnego obywatelstwa.

^

Akty prawne:

Konstytucja Ukrainy z 1996 r.
Ustawa o obywatelstwie z 2001 r. Nr 13,

Rozporządzenie dot. obywatelstwa z dnia27.06.2006 r. Nr 588/2006

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANI I IRLANDII PÓŁNOCNEJ

Ad.l Organem nadającym obywatelstwo brytyjskie jest Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych (Home Secretary). Obywatelstwo brytyjskie można uzyskać poprzez:
a) naturalizację,
b) rejestrację,

c) urodzenie: prawo krwi (lex soli) i prawo ziemi (lex sanguinis),
d) adopcję.

Ad. 2 Warunki, jakie należy spehiić w celu uzyskania obywatelstwa:
a) należy być osobą pehioletnią (powyżej 18 -go roku życia),
b) być zdrowym psychicznie,

c) mieć intencje zamieszkiwania na terenie Zjednoczonego Królestwa lub kontynuować
shiżbę dla Korony Brytyjskiej, albo być członkiem organizacji międzynarodowych na
terenie Wielkiej Brytanii lub działać w towarzystwie, czy firmie znajdującej się
w Wielkiej Brytanii,

d) posiadać znajomość j. angielski (lub walijski lub szkocki celtycki) w stopniu
komunikatywnym,

e) posiadać odpowiednią wiedzę nt. życia w Wielkiej Brytanii,
f) być osobą godną zaufania,

g) należy spehiiać warunki przebywania na terenie Wielkiej Brytanii podczas okresu
kwalifikacyjnego, tzn.:

(dla osób niebędących w związku małżeńskim lub partnerskim z obywatelem
brytyjskim)
.

być rezydentem w Wielkiej Brytanii w okresie ostatnich pięciu lat (okres
kwalifikacyjny zamieszkania),

.

przebywać w okresie 5-ciu lat przed złożeniem aplikacji na temie Wielkiej
Brytanii,

.

nie można przebywać więcej niż 450 dni w okresie ostatnich pięciu lat poza
granicami Wielkiej Brytanii,

a

nie można przebywać więcej niż 90 dni poza Wielka Brytanią w okresie 12-stu
miesięcy przez okres 5-cio letni

.

nie należy naruszać przepisów imigracyjnych w żadnym stopniu podczas 5-cio
letniego okresu,

(dla współmałżonków obywateli brytyjskich lub w związkach partnerskich z
obywatelem brytyjskim)

y,
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s

być rezydentem w Wielkiej Brytanii w okresie ostatnich trzech lat (okres
kwalifikacyjny zamieszkania),

przebywać w okresie trzech lat przed złożeniem aplikacji na temie Wielkiej
Brytanii,

B

nie można przebywać więcej niż 450 dni w okresie ostatnich trzech lat poza

B

granicami Wielkiej Brytanii,
nie można przebywać więcej niż 90 dni poza Wielką Brytanią w okresie 12-stu
miesięcy przez okres 3 letni,

B

nie należy naruszać przepisów imigracyjnych w żadnym stopniu podczas 3letniego okresu.

Ad.3 Procedura nadania obywatelstwa:

a) Aplikację, dokumenty i opłatę przekazuje się do Brytyjskiej Agencji ds. Granic
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z siedzibą w Liverpoolu (UKBorder Agnecy):
a
e

bezpośrednio jeżeli przebywa się na terenie Anglii, Szkocji, Walii i Płn. Irlandii,
za pośrednictwem Gubernatora -jeżeli osoba aplikująca przebywa na Wyspach
Kanałowych, Wyspie Man lub na Brytyjskich Terytoriach Zamorskich,

.

za pośrednictwem najbliższej brytyjskiej placówki dyplomatycznej - dla osób

przebywających na innych terenach.
b) Wniosek o nadanie obywatelstwa można złożyć :
.
Indywidualnie,
B

za pomocą działających od 2005r. jednostek urzędów gminy (City Council) lub
jednostek urzędów wojewódzkich (County Council) Nationality Checking Service
(NCS),
. ł

.

za pomocą agencji

?

za pomocą pełnomocnika,
c) podczas trwania procedury należy zgłaszać zmiany dotyczące:
.
stanu cywilnego,
.

.

adresu,

zmiany pełnomocnika.
d) czas oczekiwania w przypadku 95% aplikacji to 6 miesięcy,
a

e) podczas trwania procedury osoba aplikująca może być poproszona o dodatkowe
dokumenty lub wyjaśnienia lub może być przeprowadzone spotkanie (na policji, w domu
lub siedzibie UK Border Agency w Liverpoolu) bez titumacza,
f) decyzja odmowna jest uzasadniana i można się od niej odwoływać,

g) decyzja pozytywna jest związana z uroczystą ceremonią nadania obywatelstwa, podczas

której sYada się przysięgę wierności w okresie 3 miesięcy od uzyskania nadania
obywatelstwa brytyjskiego. Nie złożenie przysięgi w wymaganym okresie wymaga
złożenia ponownie aplikacji o nadanie obywatelstwa brytyjskiego i wniesienia ponownie
opłaty.

Ad.4 Obywatel brytyjski może posiadać jednocześnie obywatelstwa innych państw o ile nie

wprowadzają w tym względzie ograniczeń przepisy prawa tych państw lub jeżeli umowa dwustronna
zawarta pomiędzy Wielką Brytanią, a jednym z tych państw nie wyklucza możliwości posiadania
więcej niż jednego obywatelstwa.

.f

^

Prawo brytyjskie zezwala cudzoziemcowi na posiadanie jednocześnie obywatelstwa
brytyjskiego i kraju swojego pochodzenia i nie istnieją żadne ograniczenia w tym względzie w

Ad.5

stosunku do obywateli polskich.
Akty prawne:
-h

Ustawa o Obywatelstwie Brytyjskim z 1981 roku, która weszła w życie z dniem l stycznia

1983 roku (zpóżn. zm.).

