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139.
Vyhláška ministra zahraničních věcí v dohodě s ministrem vnitra a ministrem 

školství a národní osvěty ze dne 1. dubna 1922

o úmluvě mezi republikou Francouzskou a republikou československou, týkající se zasílání 
listin o osobním stavu státních příslušníků obou států.

Výměnou not bylo mezi vládou republiky Československé a vládou republiky Fran
couzské o zasílání listin o osobním stavu státních příslušníků obou států smluveno toto:

1. Les deux Gouvernements se transmet- 
tront aux époques déterminées et sans frais, 
des expéditions důment légalisées 1° des actes 
de naissance; 2° des actes de mariage et 3° 
des actes de décěs dressés sur leur territoire 
et concernant les ressortissants de Fautre 
Partie contractante.

2. La transmission des actes de décěs s’éten- 
dra, en outre aux personnes décédées en Fran
ce et qui étaient nées ou qui, ďaprěs les ren- 
seignements fournis aux autorités locales, 
avaient leur domicile en Tchécoslovaquie.

II en est de méme pour les actes de décěs 
concernant des personnes décédées en Tché
coslovaquie et qui étaient nées ou qui, ďaprěs 
les renseignements fournis aux autorités lo
cales avaient leur domicile en France.

3. Touš les six mois, les expéditions desdits 
actes dressés en France pendant le semestre
récedent, seront remises á la Légation de la 

République Tchécoslovaque á Paris et reci- 
proquement les expéditions des actes ana- 
logues dressés en Tchécoslovaquie pendant 
le semestre précédent seront remises á la 
Légation de la République Francaise á 
Prague.

4. II est expressément entendu que la déliv- 
rance ou Facceptation des expéditions desdits 
actes ne préjugera ni les questions de natio- 
nalité ni celles qui pourront s’élever au sujet 
de la validitě de mariage.

(Překlad.)

I. Obě vlády budou si zasílati v stanove
ných lhůtách a bez výloh řádně ověřená vy
hotovení: 1. listin o narozeních; 2. listin 
o sňatcích a 3. listin o úmrtích, které byly 
sepsány na jejich území a týkají se státních 
příslušníků druhé smluvní strany.

II. Zasílání úmrtních listin bude se vztaho
vat! i na osoby zemřelé ve Francii, které se 
narodily aneb které dle zpráv dodaných míst
ním úřadům měly své bydliště v Českoslo
vensku.

Totéž platí co do úmrtních listin, týkajících 
se osob zemřelých v Československu, které se 
narodily aneb které dle zpráv dodaných míst
ním úřadům měly své bydliště ve Francii.

III. Každých šest měsíců budou vyhotovení 
řečených listin, sepsaných ve Francii v před
chozím pololetí, zaslána vyslanectví repu
bliky československé v Paříži a navzájem bu
dou vyhotovení obdobných listin, sepsaných 
v Československu v předchozím pololetí, za
slána vyslanectví republiky Francouzské 
v Praze.

IV. Výslovně jest umluveno, že vydání nebo 
přijetí vyhotovení řečených listin nebude pre- 
judikovati otázkám občanství ani otázkám, 
které by mohly vzniknout! o platnosti man
želství.

Tato úmluva se vyhlašuje s podotknutím, že nabyla působnosti dnem výměny diplo
matických not, t. j. dnem 7. dubna 1921.

Dr. Beneš v. r.


