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Úmluva o naturalisaci
mezi Československem a Spojenými Státy.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

A

SPOJENÝCH STÁTŮ SEVEROAMERICKÝCH 

BYLA SJEDNÁNA TATO ÚMLUVA:

Úmluva o naturalisaci
mezi Československem a Spojenými Státy.

Republika československá a Spojené Státy 
Severoamerické, přejíce si docíliti dohody 
o statutu bývalých příslušníků svých zemí, 
kteří nabyli anebo mohou nabýti státní pří
slušnosti jedné z obou zemí vhodnými natu- 
ralisačními procesy na jejich územích, roz
hodly se uzavřití o této věci úmluvu a jme
novali za tím účelem svými plnomocníky :

President československé 
republiky:

pana Kamila Kroftu,
mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra,

a

President Spojených Států 
Severoamerických:

pana Lewise Einsteina,
mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra 
Spojených Států Severoamerických v Československu,

Naturalization treaty
between the Czechoslovakia and United 

States.

The Czechoslovak Republic and The United 
States of America being desirous of reaching 
an agreement concerning the status of former 
nationals of either country who háve acquir- 
ed, or may acquire, the nationality of the 
other by reasonable processes of naturaliza
tion within its territories, háve resolved to 
conclude a treaty on this subject and for that 
purpose háve appointed their plenipotentia- 
ries, that is to say: A

The President of the Czecho
slovak Republic:

Kamil Krofta,
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary,

and

The President of the United 
States o f America:

Lewis Einstein,
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary 

of the United States to Czechoslovakia,
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kteří, vyměnivše si své plné moci, jež shle
dány v dobré a náležité formě, dohodli se 
o těchto článcích:

Č 1 á n e k I.

O. příslušnících Spojených Států, kteří byli 
anebo budou naturalisováni na území česko
slovenském bude se míti ve Spojených Státech 
za to, že ztratili svou dřívější příslušnost a 
stali se příslušníky Československa.

Navzájem o příslušnících Československa, 
kteří byli anebo budou naturalisováni na úze
mí Spojených Států, bude se míti v Českoslo
vensku za to, že ztratili svou dřívější přísluš
nost a stali se příslušníky Spojených Států.

Předcházející ustanovení tohoto článku ne
budou platiti pro příslušníka jedné z obou 
zemí, který dosáhne naturalisaee v druhé zemi 
v době, kdy jeho země vede válku.

Slovem „příslušník" ve smyslu, v jakém je 
ho použito v této úmluvě, označuje se osoba, 
která jest příslušníkem Spojených Států nebo 
Československa podle zákonů tam platných.

Slovo „naturalisovaný" vztahuje se k na- 
turaiisaci osoby starší jedenadvaceti let, která 
jí byla udělena k její vlastní žádosti za jejího 
trvalého pobytu v zemi naturalisační, a k na- 
turalisaci osoby mladší jedenadvaceti let na
byté naturalisací jednoho z rodičů v předpo
kladu, že tato osoba nabyla trvalého bydliště 
v zemi naturalisační.

článek II.
Příslušníci jednoho z obou smluvních států, 

naturalisovaní podle ustanovení článku L, ne
budou při návratu svém na území země, její
miž byli dříve příslušníky, stíháni ani trestáni 
pro expatriaci nebo proto, že před svou natu
ralisací neuposlechli povolání k vojenské 
službě, které jim bylo doručeno do pěti let, 
která předcházejí jejich naturalisací.

článek III.
Obnoví-1 i příslušník jedné z obou zemí, na 

kterého se vztahuje článek L, své bydliště ve 
své jpůvodní zemi bez úmyslu vrátiti se do 
země, kde byl naturalisován, bude se o něm 
míti za to, že ztratil příslušnost nabytou na
turalisací.

Úmysl nevrátiti se možno předpokládati,

Who, having communicated to each other 
■ their full powers, found to be in good and due 
form, háve agreed upon the following Ar- 
ticles:

A r t i c 1 e I.
Nationals of the United States who háve 

been or shall be naturalized in Gzechoslovak 
territories shall be held by the United States 
to háve lost their former nationality and to 
be nationals of Czechoslovakia.

Reciprocally, nationals of Czechoslovakia 
who háve been or shall be naturalized in the 
territories of the United States shall be hekl 
by Czechoslovakia to háve lost their former 
nationality and to be nationals of the United 
States.

The foregoing provisions of this Article 
shall not be applicable to a national of either 
country vsfho obtains naturalization in the 
other while his country is at war.

The word „national", as ušed in this con- 
vention, means a person having the nationa
lity of the United States or Czechoslovakia, 
respectively, under the laws thereof.

The word „naturalized" refers to the natu
ralization of a person over twenty-one years 
of age, granted upon his own application, 
while he is permanently residing within the 
country of naturalization, and to the naturk- 
lization of a person under twenty-one years 
of age through the naturalization of a pa,rent, 
provided such person has acquired a perma
nent residence within the country of natura
lization.

Article II.
Nationals of either of the Contracting Sta

tes naturalized as provided in Article I, shall 
not, upon their return to the territory of the 
country of which they were formerly natio
nals, be prosecuted or punished for expatria- 
tion or for having failed, prior to their natu
ralization, to angwer summonses to military 
Service which had been served upon them 
within a period of five years preceding their 
naturalization.

Article III.
If a national of either country, who comes 

within the purview of Article I, shall renew 
his residence in his originál country without 
the intent to return to that in which he was 
naturalized, he shall be held to háve lost the 
nationality acquired by naturalization.

The intent not to return may be held to
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když osoba naturalisovaná v jedné zemi by
dlila po více než dva roky v druhé zemi.

článek IV.
Tato úmluva, sepsaná Československy a 

anglicky, jejíž obě znění jsou stejně auten
tická, bude ratifikována Vysokými Smluvními 
Stranami podle jejich příslušných ústav a na
bude působnosti bezprostředně po výměně ra
tifikací, která bude provedena co nejdříve ve 
Washingtonu.

Tato úmluva zůstane v platnosti deset let. 
Neprojeví-li žádná z Vysokých Smluvních 
Stran úmyslu vypověděti ji alespoň rok před 
uplynutím výše uvedeného období, zůstane 
úmluva v platnosti a pozbude jí a,ž za rok po 
tom, kdy ji vypoví jedna nebo druhá z Vyso
kých Smluvních Stran.

TOMU NA SVĚDOMÍ zmocněnci podepsali 
tuto Úmluvu a opatřili ji svými pečeťmi.

Dáno dvojmo v Praze, dne 16. července 
1928.

exist when a person naturalized in the one 
country shall háve resided more than two 
years in the other.

A r t i c 1 e IV.
The present Convention, drawn up in 

Czeehoslovak and .English, both texts being 
authoritative, shall be subject to ratification 
by the High Contracting Parties in confor- 
mity with their respective constitutions, and 
shall become operative immediately upon the 
exchange of ratifications, which shall také 
plače at Washington as soon as possible.

The present Convention shall remain in 
force for ten years. If neither of the High 
Contracting Parties states its intention of de- 
nouncing it at least one year beřore the end 
of the above-mentioned period, it will remain 
in force and will not terminate until a yeár 
aíter one or the other of the High Contract
ing Parties shall háve denounced it.

IN WITTNESS WHEREOF, the respective 
plenipotentiaries háve signed this Treaty 
and háve hereunto affixed their seals.

Done in duplicate at Prague, this 16th day 
of July 1928.

L. S. Dr. K. KROFTA.

L. S. LEWIS EINSTEIN.

PROZKOUMAVŠE TUTO ÚMLUVU SCHVALUJEME A POTVRZU

JE M E J I.

TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU 

PEČEŤ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ PŘITISKNOU TI DALI.

V TOPOLČIANKÁCH, DNE 14. ZÁŘÍ LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO 

DVACÁTÉHO DEVÁTÉHO.

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

T. G. MASARYK v. r.

MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCI:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly vyměněny dne 14. listopadu 1929, 
kterýmžto dnem úmluva nabyla podle cl. IV mezinárodní působnosti.

Oř ' '
Dr. Beneš v. r.
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